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R E GL U G ER Ð
um (15.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins
og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum,
og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist tveir nýir töluliðir, 51. og 52. tölul., svohljóðandi:
51. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1395 frá 10. september 2019
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færslurnar fyrir
Bosníu og Hersegóvínu og Ísrael og heiti Lýðveldisins Norður-Makedóníu í skránni yfir
þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins og umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum og um breytingu á fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir.
52. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1872 frá 7. nóvember 2019
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir
Japan í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum.
2. gr.
Ofangreindar framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl við
reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 54/1990 um
innflutning dýra og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, öll með síðari breytingum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. janúar 2020.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal 1.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1395
frá 10. september 2019
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færslurnar fyrir Bosníu og Hersegóvínu
og Ísrael og heiti Lýðveldisins Norður-Makedóníu í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf
þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins og umflutningur um Sambandið á tilteknum
alifuglavörum og um breytingu á fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta undirgrein 1. liðar), 8. gr. (4.
liður) og 9. gr. (4. mgr.),
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á
viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum (2), einkum 23. gr. (1.
mgr.), 24. gr. (2. mgr.), 25. gr. (2. mgr.) og 26. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (3) er mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og
dýraafurðir vegna innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það, þ.m.t. geymslu á meðan á umflutningi stendur,
á alifuglum og alifuglaafurðum (hér á eftir nefndar vörurnar). Þar er kveðið á um að vörurnar megi einungis flytja inn til
Sambandsins og umflytja gegnum það frá þeim þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. og
3. dálk töflunnar í 1. hluta I. viðauka við hana.

2)

Í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er einnig mælt fyrir um skilyrði fyrir því að þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf geti
talist laust við alvarlega fuglainflúensu (HPAI).

3)

Bosnía og Hersegóvína er skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem innflutningur
til Sambandsins og umflutningur um Sambandið á alifuglakjöti er leyfður frá öllu yfirráðasvæði þess.

4)

Bosnía og Hersegóvína hefur einnig farið fram á leyfi til innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það á eggjum
og eggjaafurðum. Á grundvelli upplýsinga sem safnað var meðan á úttekt framkvæmdastjórnarinnar stóð í Bosníu og
Hersegóvínu til að meta dýraheilbrigðiseftirlit sem er fyrir hendi m.t.t. alifuglakjöts, sem er ætlað til útflutnings til
Sambandsins, og í ljósi hagstæðra niðurstaðna úr úttektinni hefur framkvæmdastjórnin komist að þeirri niðurstöðu að Bosnía
og Hersegóvína uppfylli kröfur um heilbrigði dýra, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 798/2008, vegna innflutnings
til Sambandsins og umflutnings gegnum það á eggjum og eggjaafurðum. Því er rétt að breyta færslunni fyrir Bosníu og
Hersegóvínu í töflunni í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til að gefa því þriðja landi leyfi fyrir innflutningi
til Sambandsins og umflutningi gegnum það á eggjum og eggjaafurðum.

5)

Að auki hefur Bosnía og Hersegóvína lagt landsbundna varnaráætlun sína vegna salmonellu í varphænum af tegundinni
Gallus gallus fyrir framkvæmdastjórnina. Í ljós kom þó að sú áætlun veitti ekki ábyrgðir, sem eru jafngildar ábyrgðunum
sem settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 (4), og hefur áætlunin ekki verið samþykkt
endanlega. Því er einungis leyfður innflutningur á eggjum af tegundinni Galllus gallus, sem er tilgreind í „S4“ í 2. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, frá Bosníu og Hersegóvínu.

6)

Ísrael er skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem innflutningur til Sambandsins
og umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglaafurðum er leyfður frá tilteknum hlutum yfirráðasvæðis þess, háð
framkvæmd niðurskurðarstefnu vegna Newcastle-veiki. Sú svæðaskipting var sett fram í 1. hluta I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008.

7)

Hinn 24. apríl 2019 staðfesti Ísrael að alvarleg fuglainflúensa af undirgerð H5N8 væri fyrir hendi á alifuglabúi á
yfirráðasvæði landsins. Vegna þessarar staðfestu uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu frá því í apríl 2019 er ekki lengur hægt
að líta svo á að yfirráðasvæði Ísraels sé laust við sjúkdóminn og heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í Ísrael geta
því ekki lengur vottað sendingar af kjöti af alifuglum til manneldis fyrir innflutning til Sambandsins eða umflutnings um
Sambandið.

8)

Heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í Ísrael hafa lagt bráðabirgðaupplýsingar fyrir framkvæmdastjórnina um
uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu og hafa staðfest að frá þeim degi þegar uppkoma alvarlegrar fuglainflúensu var staðfest
hafi þau hætt útgáfu á heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir vegna sendinga af alifuglakjöti sem eru ætlaðar til
innflutnings til Sambandsins eða umflutnings gegnum það.

9)

Af þessum sökum hafa engar sendingar af slíkum vörum sem eru upprunnar í Ísrael verið fluttar inn í Sambandið frá þeirri
dagsetningu. Til glöggvunar og í þágu réttarvissu er rétt að skjalfesta þessar aðstæður og tilgreina viðeigandi
lokadagsetningu í töflunni í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta tryggir einnig að þegar Ísrael verður
laust við alvarlega fuglainflúensu á ný og upphafsdagsetning er fastsett verða sendingar af slíkum vörum, sem framleiddar
eru eftir lokadagsetninguna og fyrir upphafsdagsetninguna, ekki tækar til aðflutnings til Sambandsins.

10) Því ætti að breyta færslunni fyrir Ísrael í töflunni í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til að taka tillit til
núverandi faraldsfræðilegra aðstæðna í þessu þriðja landi.

Nr. 59

22. janúar 2020

11) Í kjölfar milligöngu Sameinuðu þjóðanna gerðu Aþena og Skopje tvíhliða samning (hér á eftir nefndur Prespa-samningurinn)
í júní 2018 um að breyta bráðabirgðatilvísun Sameinuðu þjóðanna fyrir Makedóníu (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu). Bæði
löndin hafa nú fullgilt þennan samning og Lýðveldið Norður-Makedónía hefur formlega tilkynnt ESB um gildistöku hans.
Því er rétt að breyta heiti þessa þriðja lands í töflunni í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
12) Í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er sett fram fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP). Í
þeirri fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir vísar I. hluti athugasemdanna til númera í samræmdri tollskrá
(ST-númer), sem á að tilgreina í reit I.19 í I. hluta viðkomandi vottorðs.
13) Ensím úr eggjum, s.s. lýsósím, teljast vera eggjaafurðir og bæta ætti viðeigandi ST-númerum fyrir þessi ensím við STnúmerin sem á að tilgreina í reit I.19 í I. hluta fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir. Því er rétt að breyta
fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP) til samræmis við það.
14) Því ætti að breyta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.
15) Rétt er að veita hæfilegan umbreytingarfrest til tveggja mánaða áður en breytta fyrirmyndin að heilbrigðisvottorðinu fyrir
dýr og dýraafurðir verður skyldubundin til að gera aðildarríkjunum og iðnaðinum kleift að aðlagast nýjum kröfum sem settar
eru fram í breyttu fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorðinu fyrir dýr og dýraafurðir.
16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli
og fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 11. nóvember 2019, skulu aðildarríkin áfram heimila innflutning til Sambandsins á
sendingum af vörum, sem falla undir fyrirmyndina að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP), eins og sett er fram í 2. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, í þeirri útgáfu sem var í gildi áður en fyrirmyndinni var breytt með þessari reglugerð,
að því tilskildu að hún hafi verið undirrituð fyrir 11. október 2019.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 10. september 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti
____________________

Jean-Claude JUNCKER

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður
er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og
dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 frá 17. nóvember 2003 um varnir gegn salmonellu og öðrum tilteknum smitvöldum
mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum (Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 1).
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir:
1)

Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir Bosníu og Hersegóvínu kemur eftirfarandi:

ISO-kóði
og heiti
þriðja
lands eða
yfirráðasvæðis

Kóði þriðja
Lýsing á
lands,
þriðja landi,
yfirráðayfirráðasvæðis,
svæði, svæði
svæðis eða
eða hólfi
hólfs

1
2
„BA –
BA-0
Bosnía og
Hersegóvína

3
Landið allt

Heilbrigðisvottorð
Sérstök
fyrir dýr og
skilyrði
dýraafurðir
FyrirViðbótarmynd(ir) ábyrgðir
4
E, EP
POU

5

6

Sérstök skilyrði
Lokadagsetning
(1)
6A

Upphafsdagsetning
(2)
6B

Staða
eftirlits
vegna
fuglainflúensu
7

BólusetnStaða
ingarstaða varna gegn
vegna
salmonellu
fugla(6)
inflúensu
8

9
S4“

b) Í stað færslunnar fyrir Ísrael kemur eftirfarandi:
ISO-kóði
og heiti
þriðja
lands eða
yfirráðasvæðis
1
„IL – Ísrael
(5)

Kóði þriðja
Lýsing á
lands,
þriðja landi,
yfirráðayfirráðasvæðis,
svæði, svæði
svæðis eða
eða hólfi
hólfs
2
IL-0

IL-1
IL-2

c)

3
Landið allt

Heilbrigðisvottorð
Sérstök
fyrir dýr og
skilyrði
dýraafurðir
FyrirViðbótarmynd(ir) ábyrgðir
4
SPF, EP
BPP,
BPR,
DOC,
DOR,
HEP,
HER,
LT20
SRP
RAT
WGM
E
POU

Svæði
sunnan þjóðvegar nr. 5
Svæði
POU
norðan þjóðvegar nr. 5

5

6

Sérstök skilyrði
Lokadagsetning
(1)
6A

X

P3

28.1.2017

X
VIII
X
X

P3
P3
P3
P3
N, P2

18.4.2015
28.1.2017
18.4.2015
28.1.2017
24.4.2019

X

P3

28.1.2017

Upphafsdagsetning
(2)
6B

Staða
eftirlits
vegna
fuglainflúensu
7

BólusetnStaða
ingarstaða varna gegn
vegna
salmonellu
fugla(6)
inflúensu
8

A

9
S5, ST1

S4“

Í stað færslunnar fyrir Lýðveldið Norður-Makedóníu kemur eftirfarandi:
ISO-kóði
og heiti
þriðja
lands eða
yfirráðasvæðis

1
„MK –
Lýðveldið
NorðurMakedónía

Kóði þriðja
Lýsing á
lands,
þriðja landi,
yfirráðayfirráðasvæðis,
svæði, svæði
svæðis eða
eða hólfi
hólfs

Heilbrigðisvottorð
Sérstök
fyrir dýr og
skilyrði
dýraafurðir
FyrirViðbótarmynd(ir) ábyrgðir

2
MK-0

4
E, EP
POU

3
Landið allt

5

6

Sérstök skilyrði
Lokadagsetning
(1)
6A

Upphafsdagsetning
(2)
6B

28.1.2017

1.5.2017“

Staða
eftirlits
vegna
fuglainflúensu
7

BólusetnStaða
ingarstaða varna gegn
vegna
salmonellu
fugla(6)
inflúensu
8

9

d) Eftirfarandi neðanmálsgrein fellur brott:
„(4) Makedónía (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu); endanleg tilgreining fyrir þetta land mun samþykkt þegar yfirstandandi samningaviðræðum á vettvangi SÞ er lokið.“
2)

Í stað fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP) í 2. hluta kemur eftirfarandi:
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„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP)

LAND:

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn til ESB
I.1.

Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Símanr.

I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.2.a.

I.6.

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.8.

Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

I.12.

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 
Ökutæki 
Sanngreining:
Tilvísun í skjöl:

Skip 
Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita 

I.22. Fjöldi pakkninga
Kæld 

Fryst 

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis 
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB 

I.28. Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Kæligeymsla

Eigin þyngd
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LAND

EP (eggjaafurðir)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggjaafurðirnar, sem lýst er í þessu vottorði, eru framleiddar úr eggjum
sem koma frá stöð eða stöðvum þar sem alvarleg fuglainflúensa og Newcastle-veiki, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008 hafa ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna og:
(1) annað hvort

II. hluti: Vottorð

[II. 1.1 þar sem ekki hefur komið uppp alvarleg fuglainflúensa innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,]
eða
[II. 1. 1 eggjaafurðirnar voru unnar á eftirfarandi hátt:
(1) annað hvort [fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:
(1) annað hvort [við 55,6 °C í 870 sekúndur.]
(1) eða [við 56,7 °C í 232 sekúndur.]]
(1) eða [eggjarauður, 10% saltaðar, meðhöndlaðar við 62,2 °C í 138 sekúndur.]
(1) eða [þurrkaðar eggjavítur voru meðhöndlaðar:
(1) annaðhvort [við 67 °C í 20 klukkustundir.]
(1) eða [við 54,4 °C í 513 klukkustundir.]
(1) eða [heil egg voru meðhöndluð a.m.k.:
(1) annaðhvort [við 60 °C í 188 sekúndur.]
(1) eða [fullelduð.]]
(1) eða [blöndur úr heilum eggjum voru meðhöndlaðar a.m.k.]:
(1) annaðhvort [við 60 °C í 188 sekúndur.]
(1) eða [við 61,1 °C í 94 sekúndur.]
(1) eða [fulleldaðar.]]]
(1) annaðhvort
[II. 1.2 þar sem ekki hefur komið upp Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga.]
(1) eða
[II. 1.2 að því er varðar tilvist Newcastle-veiki voru eggjaafurðirnar unnar á eftirfarandi hátt:]
(1) annaðhvort [fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:]
(1) annaðhvort [við 55 °C í 2 278 sekúndur.]
(1) eða [við 57 °C í 986 sekúndur.]
(1) eða [við 59 °C í 301 sekúndu.]]
(1) eða [eggjarauður, 10% saltaðar, meðhöndlaðar við 55 °C í 176 sekúndur.]
(1) eða [þurrkaðar eggjahvítur voru meðhöndlaðar við 57 °C í 50,4 klst.]
(1) eða [heil egg voru meðhöndluð a.m.k.:]
(1) annaðhvort [við 55 °C í 2 521 sekúndu.]
(1) eða [við 57 °C í 1 596 sekúndur.]
(1) eða [við 59 °C í 674 sekúndur.]
(1) eða [fulleldaðar.]]]
II.2.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB)
nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004, sem skipta máli, og votta hér með að eggjaafurðirnar, sem lýst er í þessu
vottorði, eru fengnar í samræmi við þessar kröfur og einkum að:

II.2.1

þær koma frá stöð eða stöðvum sem beita áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 852/2004,

II.2.2

þær voru framleiddar í samræmi við kröfurnar í II. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.2.3

þær voru framleiddar í samræmi við kröfur um hollustuhætti sem mælt er fyrir um í III. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.2.4

þær uppfylla greiningarforskriftir sem mælt er fyrir um í IV. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004
og viðeigandi viðmiðanir í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli,

II.2.5

þær eru merktar með auðkennismerkingu í samræmi við I. þátt II. viðauka og V. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

II.2.6

þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram í
samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., séu uppfylltar.
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II.

EP (eggjaafurðir)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
–

Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

–

Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

–

Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það
er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23,
auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

–

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 04.07, 04.08, 21.06,
35.02 eða 35.07.
-

Reitur I.28: Tegund vöru: tilgreinið hlutfall eggjainnihalds.

II. hluti:
1)

Strikið út það sem á ekki við.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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Fylgiskjal 2.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1872
frá 7. nóvember 2019
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Japan í skránni yfir þriðju
lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um
Sambandið á tilteknum alifuglavörum
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta undirgrein 1. liðar), 8. gr. (4. liður)
og 9. gr. (4. mgr.),
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á
viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum (2), einkum 1. mgr. 23. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (3) er mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og
dýraafurðir vegna innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það, þ.m.t. geymslu á meðan á umflutningi stendur,
á alifuglum og alifuglaafurðum (hér á eftir nefndar vörurnar). Þar er kveðið á um að vörurnar megi einungis flytja inn til
Sambandsins og umflytja gegnum það frá þeim þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. og
3. dálk töflunnar í 1. hluta I. viðauka við hana.

2)

Í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er einnig mælt fyrir um skilyrði fyrir því að þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf geti
talist laust við alvarlega fuglainflúensu (HPAI).

3)

Japan er skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem innflutningur til Sambandsins
og umflutningur um Sambandið á eggjum og eggjaafurðum er leyfður frá öllu yfirráðasvæði landsins.

4)

Japan hefur einnig farið fram á leyfi til innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það á alifuglakjöti og hefur
lagt fram viðeigandi upplýsingar. Framkvæmdastjórnin lét fara fram úttekt í Japan til að meta dýraheilbrigðiseftirlit sem er
fyrir hendi m.t.t. alifuglakjöts, sem er ætlað til útflutnings til Sambandsins, með jákvæðum niðurstöðum. Vegna uppkomu
alvarlegrar fuglainflúensu af undirgerð H5N6 í janúar 2018 gat landið þó ekki uppfyllt skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 9.
gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008, fyrir því að teljast laust við sjúkdóminn og því fékk það ekki leyfið að því er varðar
fyrrgreinda vöru.

5)

Nú eru meira en tólf mánuðir liðnir síðan alvarleg fuglainflúensa var fyrir hendi á yfirráðasvæði Japans og landið getur nú
talist vera laust við sjúkdóminn í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008. Á grundvelli núverandi faraldsfræðilegra
aðstæðna er því rétt að breyta færslunni fyrir Japan í töflunni í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til að gefa
því þriðja landi leyfi fyrir innflutningi til Sambandsins og umflutningi gegnum það á alifuglakjöti.

6)

Því ætti að breyta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli
og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 7. nóvember 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER
(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður
er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og
dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).
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VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir Japan í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 kemur eftirfarandi:
ISO-kóði og
Kóði þriðja
Lýsing á þriðja Heilbrigðisvottorð fyrir Sérstök
Sérstök skilyrði
Staða
Bólusetn- Staða varna
heiti þriðja lands, yfirráða- landi, yfirráðadýr og dýraafurðir skilyrði
eftirlits ingarstaða
gegn
lands eða
svæðis, svæðis svæði, svæði eða FyrirViðbótarLokaUpphafs- vegna vegna fugla- salmonellu
(6)
yfirráðasvæðis
eða hólfs
hólfi
inflúensu
mynd(ir) ábyrgðir
dagsetning dagsetning fugla(1)
(2)
inflúensu
1
2
3
4
5
6
6A
6B
7
8
9
„JP – Japan
JP-0
Landið allt
EP, E
POU“
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