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R E GL U G ERÐ
um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis.
1. gr.
Innleiðing.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka skulu
öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum
ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:
a) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar
til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir
úr dýrum). Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 197/2015, frá 25. september 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá 15. október 2015, bls. 1152 og einnig sem
fylgiskjal I við reglugerð þessa.
b) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að
því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis,
og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem
eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt
þeirri tilskipun. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 197/2015, frá 25. september 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá 15. október 2015, bls. 203 og einnig sem
fylgiskjal II við reglugerð þessa.
c) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2011 frá 29. júlí 2011 um breytingu á
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB
að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun. Reglugerðin var felld inn í EESsamninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015, frá 25. september
2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá
15. október 2015, bls. 1185 og einnig sem fylgiskjal III við reglugerð þessa.
d) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1063/2012 frá 13. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB
að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun. Reglugerðin var felld inn í EESsamninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015, frá 25. september
2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá
15. október 2015, bls. 1205 og einnig sem fylgiskjal IV við reglugerð þessa.
e) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1097/2012 frá 23. nóvember
2012 um breytingu, með tilliti til sendinga á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum
milli aðildarríkjanna, á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr
dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun. Reglugerðin
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var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 182/2013,
frá 8. nóvember 2013. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64, frá 14. nóvember 2013, bls. 165 og einnig sem fylgiskjal V við reglugerð þessa.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 294/2013 frá 14. mars 2013 um breytingu og
leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins
97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirlit með
dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun. Reglugerðin var felld inn
í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2015, frá 25.
september 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
nr. 63, frá 15. október 2015, bls. 1223 og einnig sem fylgiskjal VI við reglugerð þessa.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/2013 frá 25. júlí 2013 um breytingu á
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar upplýsingar um velferð dýra í tilteknum
fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2015, frá 25. september 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá 15. október
2015, bls. 1280 og einnig sem fylgiskjal VII við reglugerð þessa.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 555/2013 frá 14. júní 2013 um breytingu á
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umflutning á tilteknum aukaafurðum úr dýrum frá Bosníu og Hersegóvínu. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015, frá 25. september 2015. Reglugerðin er birt í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá 15. október 2015, bls. 1213
og einnig sem fylgiskjal VIII við reglugerð þessa.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 3. júní 2014 um breytingu á
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða sem eldsneyti í brennsluverum. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015, frá 25. september 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá 15. október
2015, bls. 1215 og einnig sem fylgiskjal IX við reglugerð þessa.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/9 frá 6. janúar 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því
er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 200/2015. Reglugerðin er birt í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, frá 15. október 2015, bls. 1298
og einnig sem fylgiskjal X við reglugerð þessa.

2. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi tekur ekki til sjávarspendýra.
3. gr.
Lögbær yfirvöld.
Matvælastofnun gegnir hlutverki lögbærs yfirvalds í reglugerðum skv. 1. gr. Þó gegnir
Umhverfisstofnun hlutverki lögbærs yfirvalds skv. ákvæðum 19. gr., b-, c- og d-lið 1. mgr. 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sbr. 1. gr. og viðkomandi heilbrigðisnefnd gegnir hlutverki lögbærs
yfirvalds skv. g-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sbr. 1. gr. Matvælastofnun og
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Umhverfisstofnun gegna hlutverki lögbærs yfirvalds skv. 44. og 46. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, sbr. 1. gr., eftir því sem við á.
4. gr.
Samþykki fyrir fyrirtækjum eða stöðvum.
Fyrirtæki eða stöðvar, sbr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sbr. 1. gr., skulu hafa
viðeigandi leyfi stjórnvalda samkvæmt lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim,
lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir og/eða lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.
5. gr.
Eftirlit.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum reglugerða skv. 1. gr. sé framfylgt. Þó
tekur Umhverfisstofnun við eftirliti með aukaafurðum dýra þegar þær eru komnar í hendur rekstraraðila sem fjallað er um í b-, c-, d- og g-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sbr. 1. gr.
6. gr.
Notkun á moltu og kjötmjöli á beitilönd eða lönd sem notuð eru til fóðurgerðar.
Ef nýta á land til beitar eða fóðurframleiðslu má ekki bera á það moltu eða kjötmjöl síðar en 1.
nóvember árið áður og skal landið þá friðað fyrir beit a.m.k. til 1. apríl.
Þó er heimilt að bera moltu og kjötmjöl að vori á land sem síðan er unnið til túnræktar, kornræktar eða til ræktunar einærra fóðurjurta, enda sé borið á landið áður en jarðvinnsla fer fram þannig
að moltan eða kjötmjölið gangi niður í jarðveginn.
Umbúðir og fylgiseðlar áburðar úr kjötmjöli og moltu skulu merktar með eftirfarandi áletrun:
„Lífrænn áburður eða jarðvegsbætandi efni – Ef nýta á land til beitar eða fóðurframleiðslu má ekki
bera á það moltu eða kjötmjöl síðar en 1. nóvember árið áður og skal landið þá friðað fyrir beit
a.m.k. til 1. apríl.“
7. gr.
Markaðssetning og notkun á kjötmjöli sem áburði.
Kjötmjöl, sem er markaðssett eða notað sem áburður skal blandað með nægu magni af viðurkenndum efnum, sem hindra að það sé notað sem fóður. Þessi efni geta verið kalk, húsdýraáburður,
húsdýraþvag, molta eða leifar frá lífgasframleiðslu eða önnur efni t.d. ólífrænn áburður, sem eru óæt
og fyrirbyggja nýtingu kjötmjölsins í fóður. Efnin skulu vera viðurkennd af Matvælastofnun og skal
blöndunin fara fram á framleiðslustað kjötmjölsins.
8. gr.
Þvingunarúrræði og viðurlög.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 9. gr. og 9. gr. a – 9. gr. e laga nr. 22/1994 um
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lögum nr. 96/1997, um slátrun og sláturafurðir, lögum nr.
25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
9. gr.
Lagastoð.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. og 29. gr. a laga nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma
og varnir gegn þeim, 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og 17. gr. a laga
nr. 96/1997, um slátrun og sláturafurðir.
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10. gr.
Gildistaka.
Reglugerðin öðlast þegar gildi. Á sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 108/2010 um gildistöku
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr
dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis, auk áorðinna breytinga.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 20. júlí 2017.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Nr. 63/1152

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15.10.2015

Fylgiskjal I.
REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1069/2009

2015/EES/63/33

frá 21. október 2009
um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki
eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um
aukaafurðir úr dýrum) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ
HAFA,

OG

RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

2)

Aukaafurðir úr dýrum verða aðallega til við slátrun
dýra til manneldis, framleiðslu afurða úr dýraríkinu, s.s.
mjólkurafurða, og förgun dauðra dýra og framkvæmd
ráðstafana til sjúkdómsvarna. Hver sem uppruni þeirra er,
þá stafar af þeim áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra
og umhverfið. Verjast þarf slíkri áhættu á viðunandi hátt,
annaðhvort með því að beina slíkum afurðum í örugga
förgun eða með því að nota þær í öðrum tilgangi, að því
tilskildu að ströngum skilyrðum sé beitt sem lágmarka
heilbrigðisáhættuna.

3)

Förgun allra aukaafurða úr dýrum er ekki raunhæfur
valkostur þar eð það myndi skapa ósjálfbæran kostnað
og áhættu fyrir umhverfið. Hins vegar er það skýrt
hagsmunamál fyrir alla borgara að víðtækt úrval
aukaafurða úr dýrum sé notað á öruggan hátt til ýmissa
nota, á sjálfbæran hátt, svo fremi að heilbrigðisáhætta sé
lágmörkuð. Reyndar eru margar mismunandi tegundir
aukaafurða úr dýrum í almennri notkun í mikilvægum
framleiðslugeirum, s.s. í lyfja-, fóður- og leðuriðnaði.

4)

Ný tækni hefur stækkað hugsanlegt notkunarsvið
aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða yfir í mikinn
fjölda framleiðslugeira, einkum til orkuframleiðslu.
Hins vegar gæti notkun þessarar nýju tækni skapað
heilbrigðisáhættu sem einnig þarf að lágmarka.

5)

Mæla skal fyrir um heilbrigðisreglur Bandalagsins um
söfnun, flutning, meðferð, meðhöndlun, ummyndun,
vinnslu, geymslu, setningu á markað, dreifingu, notkun
eða förgun aukaafurða úr dýrum innan samræmds og
heildstæðs ramma.

6)

Þessar almennu reglur skulu vera í réttu hlutfalli við
áhættuna fyrir heilbrigði manna og dýra sem stafar af
aukaafurðum úr dýrum þegar rekstraraðilar meðhöndla

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
b-lið 4.mgr. 152.gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar
Evrópusambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis
eru möguleg uppspretta áhættu fyrir heilbrigði manna og
dýra. Hættuástand, sem áður hefur skapast í tengslum
við uppkomu gin- og klaufaveiki, útbreiðslu smitandi
svampheilakvilla (áður smitandi heilahrörnun), s.s.
kúariðu, og díoxín sem fundust í fóðri, hefur sýnt fram á
afleiðingar rangrar notkunar á tilteknum aukaafurðum úr
dýrum fyrir heilbrigði manna og dýra, öryggi matvælaog fóðurferlisins og tiltrú neytenda. Þar að auki getur
slíkt hættuástand einnig haft víðtækari neikvæð áhrif
á samfélagið í heild sinni með áhrifum á félagslegar og
hagrænar aðstæður bænda og hlutaðeigandi iðnaðargeira
og á tiltrú neytenda á öryggi afurða úr dýraríkinu.
Uppkoma sjúkdóma getur líka haft neikvæðar afleiðingar
fyrir umhverfið, ekki einungis vegna vandamála sem
tengjast förgun heldur einnig að því er varðar líffræðilega
fjölbreytni.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá
25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB C 100, 30.4.2009, bls. 133.
2
( ) Álit Evrópuþingsins frá 24. apríl 2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnar
tíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 7. september 2009.
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þær á ýmsum stigum ferlisins frá söfnun til notkunar
þeirra eða förgunar. Reglurnar skulu einnig taka mið af
þeirri áhættu sem steðjar að umhverfinu á meðan á þessari
starfsemi stendur. Rammi Bandalagsins skal m.a. taka til
heilbrigðisreglna um setningu á markað, þ.m.t. viðskipta
innan Bandalagsins og innflutnings á aukaafurðum úr
dýrum, eftir því sem við á.
7)

8)

9)

(3)

Evrópuþingið og ráðið mæltu fyrir um heilbrigðisreglur
Bandalagsins um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru
ætlaðar til manneldis í reglugerð (EB) nr. 1774/2002(3). Á
grunni vísindalegrar ráðgjafar og sem aðgerð í samræmi
við hvítbók framkvæmdastjórnarinnar um öryggi
matvæla frá 12. janúar 2000 voru, með þeirri reglugerð,
innleiddar reglur sem ætlað var að vernda öryggi
matvæla- og fóðurferlisins, sem eru hliðstæðar við löggjöf
Bandalagsins um matvæli og fóður. Umræddar reglur
hafa bætt umtalsvert verndarstigið innan Bandalagsins
gegn áhættu sem stafar af aukaafurðum úr dýrum.
Með reglugerð (EB) nr. 1774/2002 var tekin upp flokkun
aukaafurða úr dýrum í þrjá flokka eftir áhættustigi.
Flokkunin kallar á að rekstraraðilar haldi aukaafurðum
úr dýrum, sem tilheyra mismunandi flokkum, aðskildum
ef þeir vilja nota aukaafurðir úr dýrum sem ekki fylgir
umtalsverð áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra,
einkum ef slíkar afurðir koma úr efni sem hæft er til
manneldis. Með þeirri reglugerð var einnig innleidd sú
meginregla að ekki skuli fóðra alidýr á áhættumiklu efni
og að ekki skuli fóðra dýr á efni sem kemur úr dýrum
sömu tegundar. Samkvæmt þeirri reglugerð má einungis
efni úr dýrum sem hafa gengist undir heilbrigðisskoðun
koma inn í fóðurferlið. Þar að auki er mælt fyrir um reglur
um vinnslustaðla sem tryggja að dregið sé úr áhættu.
Samkvæmt 2. mgr. 35. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1774/2002 skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu
fyrir Evrópuþingið og ráðið um ráðstafanir sem aðildarríkin gera til að tryggja að farið sé að ákvæðum þeirrar
reglugerðar. Skýrslunni skulu fylgja tillögur að nýrri
löggjöf, eftir því sem við á. Skýrslan var lögð fram
21. október 2005 og í henni var lögð áhersla á að viðhalda
skuli meginreglum reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. Til
viðbótar var í henni bent sérstaklega á þau svið þar sem
talið var nauðsynlegt að breyta þeirri reglugerð, einkum
með skýringum að því er varðar gildissvið reglnanna fyrir
fullunnar afurðir, tengsl við aðra löggjöf Bandalagsins
og flokkun tiltekinna efna. Niðurstöðurnar úr röð
gagnaöflunarheimsókna Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofu framkvæmdastjórnarinnar í aðildarríkjunum
árin 2004 og 2005 styðja þessar ályktanir. Samkvæmt
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofunni er nauðsynlegt
að gera umbætur að því er varðar rekjanleika í flæði
aukaafurða úr dýrum og skilvirkni og samræmingu á
opinberu eftirliti.
Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.
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10) Vísindastýrinefndin, sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu
tók við af árið 2002, hefur samþykkt nokkurn fjölda álita
varðandi aukaafurðir úr dýrum. Þessi álit sýna fram á
þörfina fyrir að viðhalda helstu meginreglum reglugerðar
(EB) nr. 1774/2002, einkum þá að aukaafurðir úr dýrum,
sem sýnt hefur verið fram á með heilbrigðisskoðun að
séu óhæf til manneldis, skuli ekki koma inn í fóðurferlið.
Hins vegar má endurheimta þessar aukaafurðir úr dýrum
og nota þær til framleiðslu á tækni- eða iðnaðarvörum við
tilgreind heilbrigðisskilyrði.
11) Í niðurstöðum formennskuríkis ráðsins um skýrslu
framkvæmdastjórnarinnar frá 21. október 2005, sem voru
samþykktar í desember 2005, og úr viðræðufundunum
sem framkvæmdastjórnin hélt í kjölfarið er lögð
áhersla á að bæta þurfi reglurnar sem mælt er fyrir um
í reglugerð (EB) nr. 1774/2002. Mæla skal skýrt fyrir
um meginmarkmiðin með reglunum um aukaafurðir úr
dýrum, þ.e. varnir gegn áhættu fyrir heilbrigði manna
og dýra og verndun öryggis matvæla- og fóðurferlisins.
Ákvæði þessarar reglugerðar skulu greiða fyrir því að
hægt sé að ná þessum markmiðum.
12) Reglurnar um aukaafurðir úr dýrum, sem mælt er fyrir um
í þessari reglugerð, skulu ná til afurða sem ekki má nota
til manneldis samkvæmt löggjöf Bandalagsins, einkum
þegar þær uppfylla ekki löggjöf um hollustuhætti á sviði
matvæla eða þegar ekki má setja þær á markað sem
matvæli vegna þess að þær eru ekki öruggar, annaðhvort
vegna þess að þær eru skaðlegar fyrir heilbrigði eða
óhæfar til manneldis (aukaafurðir úr dýrum „lögum
samkvæmt“). Hins vegar skulu umræddar reglur einnig
ná til afurða úr dýraríkinu sem uppfylla tilteknar reglur
varðandi hugsanlega notkun þeirra til manneldis eða sem
eru hráefni til framleiðslu á afurðum til manneldis, jafnvel
þó að þær séu að lokum notaðar til annars („valkvæðar“
aukaafurðir úr dýrum).
13) Þar að auki, til að koma í veg fyrir áhættu sem skapast
vegna villtra dýra, skulu skrokkar eða skrokkhlutar slíkra
dýra, sem grunur leikur á að séu sýkt af smitsjúkdómi,
falla undir reglurnar sem mælt er fyrir um í þessari
reglugerð. Þó að þetta atriði bætist við skal það ekki þýða
að skylt sé að safna og farga skrokkum villtra dýra sem
hafa drepist eða sem eru veidd á náttúrulegu búsvæði
sínu. Ef góðar veiðivenjur eru virtar má farga görnum
og öðrum skrokkhlutum villtra veiðidýra á öruggan hátt
á staðnum. Slík tilhögun til að draga úr áhættu er föst í
sessi í aðildarríkjunum og er í sumum tilvikum byggð
á menningarhefðum eða landslöggjöf sem inniheldur
reglur um framferði veiðimanna. Í löggjöf Bandalagsins,
einkum reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um
hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu(4), er mælt
fyrir um reglur um meðferð á kjöti og aukaafurðum úr
villtum veiðidýrum. Í þeim reglum er ábyrgðin á því að
koma í veg fyrir áhættu einnig lögð á herðar þjálfaðra
( 4)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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aðila, s.s. veiðimanna. Í ljósi hugsanlegrar áhættu
fyrir matvælaferlið skal þessi reglugerð einungis ná til
aukaafurða úr villtum veiðidýrum, sem eru drepin, að
því marki sem löggjöf um hollustuhætti á sviði matvæla
nær til setningar slíkra veiðidýra á markað og tekur til
starfsemi starfsstöðva sem meðhöndla veiðidýr. Þar að
auki skal þessi reglugerð ná til aukaafurða úr dýrum sem
eru ætlaðar til að búa til veiðiminjagripi, til að koma í
veg fyrir áhættu fyrir heilbrigði dýra sem stafar af slíkum
aukaafurðum.

14) Reglurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, skulu
ná til aukaafurða úr dýrum sem koma úr lagardýrum,
annarra en efnis frá skipum sem eru starfrækt samkvæmt
löggjöf Bandalagsins um hollustuhætti á sviði matvæla.
Hins vegar skal, að því er varðar meðferð og förgun á
efni sem verður til um borð í fiskiskipum við slægingu
fisks og sýnir merki um sjúkdóma, samþykkja ráðstafanir
sem eru í réttu hlutfalli við áhættuna. Slíkar ráðstafanir
til framkvæmdar þessari reglugerð skulu samþykktar
á grunni áhættumats sem viðeigandi vísindastofnun
framkvæmir með tilliti til fyrirliggjandi vísbendinga sem
varða skilvirkni tiltekinna ráðstafana til að berjast gegn
útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í menn, einkum
tiltekinna sníkla.

15) Vegna takmarkaðrar áhættu sem skapast vegna efnis
sem er notað sem hrátt gæludýrafóður á býlum eða sem
matvælafyrirtæki afhenda til endanlegra notenda skulu
reglurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð,
ekki ná til tiltekinnar starfsemi sem tengist slíku hráu
gæludýrafóðri.

16) Rétt þykir að skýra í þessari reglugerð hvaða dýr skuli
flokkast sem gæludýr þannig að aukaafurðir sem koma
úr slíkum dýrum séu ekki notaðar í fóður fyrir alidýr.
Einkum skal flokka dýr sem eru haldin í öðrum tilgangi
en til eldis, t.d. til að veita félagsskap, sem gæludýr.

17) Til að tryggja samkvæmni í löggjöf Bandalagsins skal
í þessari reglugerð nota tilteknar skilgreiningar sem
settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna
um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna
tegunda smitandi heilahrörnunar(5) og í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008
um úrgang(6). Tilvísun í tilskipun ráðsins 86/609/EBE frá
24. nóvember 1986 um samræmingu á ákvæðum í lögum
og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um verndun
dýra sem notuð eru í tilrauna- og vísindaskyni(7) skal gerð
skýr.
( 5)
(6)
(7)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
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18) Til að tryggja samkvæmni í löggjöf Bandalagsins skal í
þessari reglugerð nota skilgreininguna fyrir „lagardýr“
sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2006/88/EB
frá 24. október 2006 um heilbrigðiskröfur að því er
varðar lagareldisdýr og afurðir þeirra og um forvarnir
og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum(8).
Jafnframt skulu sömu kröfur og gilda um lagardýr ná til
vatnahryggleysingja sem falla ekki undir þá skilgreiningu
og skapa ekki neina áhættu á útbreiðslu sjúkdóma.

19) Í tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um
urðun úrgangs(9) eru tilgreind skilyrði fyrir útgáfu leyfis
fyrir urðunarstað. Í þessari reglugerð skal kveða á um
förgun aukaafurða úr dýrum á urðunarstöðum sem slíkt
leyfi hefur verið gefið út fyrir.

20) Frumábyrgð á starfsemi, sem fer fram í samræmi við
þessa reglugerð, skal hvíla á rekstraraðilum. Samhliða
því kalla þeir hagsmunir almennings að komið sé í veg
fyrir áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra á að fyrir
hendi sé söfnunar- og förgunarkerfi til að tryggja örugga
notkun eða örugga förgun aukaafurða úr dýrum sem ekki
má nota, eða sem eru ekki notaðar af efnahagslegum
ástæðum. Umfang söfnunar- og förgunarkerfisins skal
haldast í hendur við raunverulegt magn aukaafurða úr
dýrum sem falla til í hlutaðeigandi aðildarríki. Það skal
einnig endurspegla, sem varúðarráðstöfun, þörfina fyrir
aukna afkastagetu til förgunar ef til meiriháttar uppkomu
smitsjúkdóma kemur eða ef tímabundin bilun verður í
tæknibúnaði förgunarstöðvar. Aðildarríkjum skal vera
heimilt að vinna saman og með þriðju löndum að því
tilskildu að markmið þessara reglugerðar séu uppfyllt.

21) Mikilvægt er að ákveða upphafspunkt á vistferli
aukaafurða úr dýrum þar sem kröfurnar í þessari reglugerð
taka gildi. Þegar afurð telst vera orðin aukaafurð úr dýrum
skal hún ekki koma aftur inn í matvælaferlið. Sérstakar
aðstæður eiga við um meðhöndlun tiltekinna hráefna, s.s.
húða, sem eru meðhöndluð hjá fyrirtækjum eða á stöðvum
og sem koma samtímis inn í matvælaferlið og ferli
aukaafurða úr dýrum. Í slíkum tilvikum er nauðsynlegt
að gera ráðstafanir til að draga með aðskilnaði úr
hugsanlegri áhættu fyrir matvælaferlið sem getur skapast
vegna víxlmengunar. Að því er varðar önnur fyrirtæki
skal ákveða áhættumiðuð skilyrði til að koma í veg fyrir
víxlmengun, einkum með aðskilnaði ferlis aukaafurða úr
dýrum og matvælaferlisins.

22) Með skírskotun til réttarvissu og tilhlýðilegra varna
gegn hugsanlegum áhættum skal ákveða endapunkt í
framleiðsluferlinu fyrir afurðir sem ekki skipta lengur
(8 )
(9)
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beinu máli fyrir öryggi fóðurferlisins. Ákveða skal slíkan
endapunkt fyrir tilteknar afurðir, sem falla undir aðra
löggjöf Bandalagsins, á framleiðslustigi. Afurðir sem
hafa náð þessum endapunkti skulu undanþegnar eftirliti
samkvæmt þessari reglugerð. Meðal annars skal vera
leyfilegt að setja afurðir, sem hafa náð endapunktinum,
á markað án takmarkana samkvæmt þessari reglugerð
og að rekstraraðilar, sem hafa ekki verið samþykktir eða
skráðir í samræmi við þessa reglugerð, meðhöndla þær og
flytji.
23) Hins vegar skal vera mögulegt að breyta slíkum endapunkti,
einkum ef um er að ræða áhættu sem hefur nýlega komið í
ljós. Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er veitt undanþága frá
kröfum hennar að því er varðar tilteknar afurðir, einkum
gúanó, tilteknar húðir sem eru meðhöndlaðar á ákveðinn
hátt, s.s. sútaðar, og tiltekna veiðiminjagripi. Kveða skal
á um svipaðar undanþágur í framkvæmdarráðstöfunum
sem samþykkja skal samkvæmt þessari reglugerð fyrir
afurðir, s.s. líffituefnaafurðir og lokaafurðir sem verða til
við framleiðslu lífdísilolíu, við viðeigandi skilyrði.
24) Til að tryggja hátt verndarstig fyrir heilbrigði manna og
dýra skulu aðildarríkin halda áfram að gera nauðsynlegar
ráðstafanir til að koma í veg fyrir sendingar aukaafurða úr
dýrum frá haftasvæðum eða -starfsstöðvum, einkum þegar
um er að ræða uppkomu sjúkdóms sem er tilgreindur í
tilskipun ráðsins 92/119/EBE frá 17. desember 1992 um
almennar ráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með
tilteknum dýrasjúkdómum og sérstakar ráðstafanir í
tengslum við blöðruveiki í svínum(10).
25) Starfsemi með aukaafurðir úr dýrum sem skapa
umtalsverða áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra skal
einungis fara fram hjá fyrirtækjum eða í stöðvum sem
hafa fengið fyrirfram samþykki frá lögbæru yfirvaldi
fyrir slíkri starfsemi. Það skilyrði skal einkum gilda um
fyrirtæki eða stöðvar þar sem vinnsla fer fram og önnur
fyrirtæki eða stöðvar þar sem aukaafurðir úr dýrum,
sem skipta beinu máli fyrir öryggi fóðurferlisins, eru
meðhöndlaðar eða geymdar. Heimilt skal að meðhöndla
aukaafurðir úr dýrum, sem tilheyra fleiri en einum flokki,
hjá sama fyrirtæki eða í sömu stöð að því tilskildu að
komið sé í veg fyrir víxlmengun. Enn fremur skal heimilt
að breyta þessum skilyrðum ef magn efnisins, sem á
að farga og vinna, eykst vegna meiriháttar uppkomu
sjúkdóms, að því tilskildu að tryggt sé að tímabundin
notkun samkvæmt slíkum breyttum skilyrðum valdi ekki
aukningu á sjúkdómsáhættu.
26) Hins vegar skulu slík samþykki ekki vera nauðsynleg fyrir
fyrirtæki eða stöðvar þar sem tiltekin örugg efni eru unnin
eða meðhöndluð, s.s. afurðir sem eru svo mikið unnar að
af þeim stafar ekki lengur áhætta fyrir heilbrigði manna
(10) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 69.
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og dýra. Slík fyrirtæki eða stöðvar skulu vera skráðar
til að hægt sé að hafa opinbert eftirlit með flæði efna og
tryggja rekjanleika þeirra. Sú skráningarkrafa skal einnig
ná til rekstraraðila sem flytja aukaafurðir úr dýrum eða
afleiddar afurðir, nema þær falli ekki lengur undir neitt
eftirlit af því að búið er að ákveða endapunkt í ferlinu.
27) Fyrirtæki eða stöðvar skulu samþykktar þegar upplýsingar
hafa verið lagðar fyrir lögbært yfirvald og að lokinni
heimsókn á staðinn sem leiðir í ljós að kröfurnar í þessari
reglugerð varðandi grunnvirki og búnað fyrirtækisins
eða stöðvarinnar verði uppfylltar þannig að áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra, sem stafar af vinnsluferlinu
sem notað er, sé haldið í skefjum á viðunandi hátt. Það
skal vera mögulegt að veita skilyrt samþykki til að gefa
rekstraraðilum tækifæri til að lagfæra ágalla áður en
fyrirtækið eða stöðin fær fullt samþykki.
28) Fyrirtækjum eða stöðvum þar sem starfsemin hefur þegar
hlotið samþykki í samræmi við löggjöf Bandalagsins um
hollustuhætti á sviði matvæla skal ekki skylt að hljóta
samþykki eða skráningu samkvæmt þessari reglugerð, þar
eð þegar er tekið tillit til markmiða þessarar reglugerðar
við samþykki eða skráningar samkvæmt þeirri löggjöf
Bandalagsins. Hins vegar skal fyrirtækjum eða stöðvum,
sem hafa verið samþykktar eða skráðar samkvæmt
löggjöf um hollustuhætti, skylt að uppfylla kröfurnar í
þessari reglugerð og falla undir opinbert eftirlit sem er
beitt í þeim tilgangi að sannprófa að farið sé að kröfum
þessarar reglugerðar.
29) Aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir skulu flokkaðar,
á grundvelli áhættumats, í þrjá flokka sem endurspegla
það áhættustig sem af þeim stafar fyrir heilbrigði manna
og dýra. Þó að einungis megi nota aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir, sem mikil áhætta stafar af, utan
fóðurferlisins skal notkun þeirra, sem skapar minni
áhættu, vera leyfileg við örugg skilyrði.
30) Framþróun á sviði vísinda og tækni getur leitt til þróunar
á ferlum sem útiloka eða lágmarka áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra. Mögulegt skal vera að breyta skránum
yfir aukaafurðir úr dýrum í þessari reglugerð til að taka
til greina slíka framþróun. Áður en slíkar breytingar eru
gerðar, og í samræmi við almennar meginreglur í löggjöf
Bandalagsins sem ætlað er að tryggja hátt verndarstig fyrir
heilbrigði manna og dýra, skal viðeigandi vísindastofnun
framkvæma áhættumat, s.s. Matvælaöryggisstofnun
Evrópu, Lyfjastofnun Evrópu eða Vísindanefndin um
neysluvörur, eftir því hvers konar aukaafurðir úr dýrum
er um að ræða sem meta þarf áhættu af. Hins vegar skal
það vera skýrt að um leið og aukaafurðum úr dýrum,
sem tilheyra mismunandi flokkum, er blandað saman
skal blandan meðhöndluð í samræmi við kröfurnar sem
mælt er fyrir um fyrir þann hluta blöndunnar sem tilheyrir
hæsta áhættuflokknum.

Nr. 63/1156
Nr.
674

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

31) Vegna mikillar áhættu fyrir heilbrigði manna skal m.a. ekki
nota aukaafurðir úr dýrum, sem hafa í för með sér áhættu á
smitandi svampheilakvilla, í fóður. Þessi takmörkun skal
einnig ná til villtra dýra sem geta dreift smitsjúkdómum.
Takmörkunin á fóðrun með aukaafurðum úr dýrum sem
af stafar áhætta á smitandi svampheilakvilla skal ekki
hafa áhrif á reglurnar um fóðrun sem mælt er fyrir um í
reglugerð (EB) nr. 999/2001.

32) Aukaafurðir úr tilraunadýrum, eins og þau eru skilgreind í
tilskipun 86/609/EBE, skulu einnig útilokaðar frá notkun
í fóður vegna hugsanlegrar áhættu sem stafar af þessum
aukaafurðum. Hins vegar geta aðildarríkin leyft notkun á
aukaafurðum úr dýrum sem hafa verið notuð í tilraunum
til að prófa ný fóðuraukefni, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22.
september 2003 um aukefni í fóðri(11).

33) Notkun tiltekinna efna og afurða er ólögleg samkvæmt
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní 1990
þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að
ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr
dýraríkinu(12) og tilskipun ráðsins 96/22/EB frá 29. apríl
1996 um að banna í búfjárrækt notkun tiltekinna efna, sem
hafa hormónavirkni eða skjaldheftandi virkni, og notkun
betaörva(13). Í tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl
1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og
leifum þeirra í lifandi dýrum og dýraafurðum(14) er þar að
auki mælt fyrir um frekari reglur um vöktun tiltekinna efna
og leifa þeirra í lifandi dýrum og dýraafurðum. Í tilskipun
96/23/EB er einnig mælt fyrir um reglur sem gilda þegar
staðfest hefur verið að leyfð efni eða aðskotaefni séu til
staðar yfir tilteknum leyfilegum mörkum. Til að tryggja
samræmi í löggjöf Bandalagsins skal flokka afurðir úr
dýraríkinu, sem í finnast efni sem brjóta gegn ákvæðum
reglugerðar (EBE) nr. 2377/90 og tilskipana 96/22/EB og
96/23/EB, sem efni í 1. eða 2. flokki, eftir því sem við á,
í ljósi þeirrar áhættu sem matvæla- og fóðurferlinu stafar
af þeim.

34) Ekki á að vera þörf á að farga húsdýraáburði og innihaldi
meltingarvegar að því tilskildu að tilhlýðileg meðhöndlun
á því tryggi að ekki berist frá því sjúkdómar þegar það er
notað á land. Aukaafurðir úr dýrum sem drepast á býlum
og úr dýrum sem eru drepin til að útrýma sjúkdómum
skulu ekki nýttar í fóðurferlinu. Þessi takmörkun skal
einnig gilda um innfluttar aukaafurðir úr dýrum, sem
leyft er að koma með inn í Bandalagið, ef þær samrýmast
(11)
(12)
(13)
(14)

Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 1.
Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.
Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10.
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ekki löggjöf Bandalagsins við skoðun á landamærastöð
Bandalagsins og um afurðir sem ekki uppfylla viðeigandi
kröfur við eftirlit innan Bandalagsins. Þó að ekki sé
farið að ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga
aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu
matvæla(15) og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 767/2009 frá 13. júlí 2009 um setningu fóðurs á
markað og notkun þess(16) skal það ekki verða til þess að
afurðir, sem framvísað er til skoðunar á landamærum, séu
útilokaðar frá fóðurferlinu.

35) Frá gildistökudegi reglugerðar (EB) nr. 1774/2002
hefur sjálfgefin flokkun tiltekinna aukaafurða úr dýrum
í 2. flokk takmarkað hugsanlega notkun þeirra mikið en
jafnframt ekki endilega verið í réttu hlutfalli við áhættuna
sem um ræðir. Til samræmis við það skal endurflokka
þessar aukaafurðir úr dýrum sem efni í 3. flokki til að leyfa
notkun þeirra til tiltekinnar fóðrunar. Í varúðarskyni skal
viðhalda sjálfgefinni flokkun allra aukaafurða úr dýrum,
sem ekki eru skráðar í einn hinna þriggja flokka, sem
efnis í 2. flokki, einkum til að styrkja almenna útilokun
slíks efnis frá fóðurferli alidýra, annarra en loðdýra.

36) Í annarri löggjöf, sem hefur öðlast gildi eftir samþykkt
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur
og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð
vegna öryggis matvæla(17), nánar til tekið reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl
2004 um hollustuhætti sem varða matvæli(18), reglugerð
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 183/2005 frá 12. janúar 2005 um
kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður(19), og
sem reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er hliðstæð við, er
sú frumskylda að virða ákvæði löggjafar Bandalagsins,
sem miðar að því að vernda heilbrigði manna og dýra,
lögð á herðar rekstraraðila matvæla- og fóðurfyrirtækja. Í
samræmi við þá löggjöf skulu rekstraraðilar, sem stunda
starfsemi sem fellur undir þessa reglugerð, fyrst og fremst
bera ábyrgð á að tryggja að farið sé að þessari reglugerð.
Sú skylda skal skýrð frekar og skilgreind að því er
varðar með hvaða aðferðum rekjanleiki er tryggður, s.s.
með aðskilinni söfnun aukaafurða úr dýrum og með því
að beina þeim í tiltekna farvegi. Kerfi sem þegar eru til
staðar til að tryggja rekjanleika afurða, sem eru eingöngu
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29.
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í umferð á landsvísu, með öðrum aðferðum skulu notuð
áfram ef þau veita jafngildar upplýsingar. Leitast skal við
að efla notkun á rafrænu skjalahaldi og öðru skjalahaldi,
sem felst ekki í notkun á pappírsskjölum, svo fremi sem
þau tryggja fullkominn rekjanleika.

37) Innra eftirlitskerfi er nauðsynlegt til að tryggja að farið
sé að kröfum þessarar reglugerðar innan fyrirtækis eða
stöðvar. Þegar opinbert eftirlit fer fram skulu lögbær
yfirvöld taka tillit til frammistöðu varðandi framkvæmd
innra eftirlits. Hjá tilteknum fyrirtækjum eða stöðvum
skal innra eftirlit fara fram í gegnum kerfi sem byggist
á meginreglum sem felast í greiningu á hættu og
mikilvægum stýristöðum (GáHMSS). GáHMSSmeginreglurnar skulu byggjast á reynslu af framkvæmd
þeirra samkvæmt löggjöf Bandalagsins um hollustuhætti
sem varða matvæli og fóður. Landsbundnar leiðbeiningar
um góðar starfsvenjur gætu reynst mikilvægt verkfæri í
þessu sambandi til að auðvelda framkvæmd GáHMSSmeginreglnanna í reynd svo og annarra þátta þessarar
reglugerðar.

38) Einungis skal nota aukaafurðir úr dýrum ef áhættan fyrir
heilbrigði manna og dýra er lágmörkuð í vinnslu þeirra
og setningu afleiddra afurða, sem eru framleiddar á
grunni aukaafurða úr dýrum, á markað. Ef þessi kostur
stendur ekki til boða skal farga aukaafurðum úr dýrum
við örugg skilyrði. Skýra skal valkostina, sem standa
til boða varðandi nýtingu aukaafurða úr dýrum í hinum
mismunandi flokkum, í samhengi við aðra löggjöf
Bandalagsins. Almennt séð skulu valkostirnir fyrir hærri
áhættuflokk einnig vera í boði fyrir lægri áhættuflokkana
nema þegar sérstök sjónarmið gilda í tengslum við
áhættuna sem fylgir tilteknum aukaafurðum úr dýrum.

39) Förgun aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða skal
fara fram í samræmi við umhverfislöggjöf um urðun og
brennslu úrgangs. Til að tryggja samkvæmni skal brennsla
fara fram í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2000/76/EB frá 4. desember 2000 um brennslu
úrgangs(20). Sambrennsla úrgangs – annaðhvort sem
endurheimtar- eða förgunaraðgerð – er háð skilyrðum
varðandi samþykki og rekstur sem svipar til þeirra sem
gilda um brennslu úrgangs, einkum að því er varðar
viðmiðunarmörk fyrir losun í andrúmsloftið, losun skólps
og leifa, eftirlit og vöktun og kröfur um mælingar. Af
þessum sökum skal bein sambrennsla án undangenginnar
vinnslu vera leyfileg fyrir alla þrjá flokka efna. Til viðbótar
skal samþykkja sértæk ákvæði varðandi samþykki fyrir
afkastalitlar og -miklar brennslustöðvar.

40) Leyfa skal notkun aukaafurða úr dýrum eða afleiddra
afurða sem eldsneytis í brunaferlinu og skal ekki
(20) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 91.
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teljast vera förgunaraðgerð fyrir úrgang. Hins vegar
skal slík notkun eiga sér stað við skilyrði sem tryggja
vernd heilbrigðis manna og dýra svo og við viðeigandi
umhverfisstaðla.
41) Í þessari reglugerð skal kveða á um möguleikann á að
mæla fyrir um breytur fyrir vinnsluaðferðir að því er
varðar tíma, hitastig og þrýsting fyrir aukaafurðir úr
dýrum, einkum fyrir þær aðferðir sem nú er vísað til sem
aðferða 2 til 7 samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
42) Skeljar af skelfiski, sem mjúkvefur eða kjöt hefur
verið fjarlægt úr, skulu falla utan gildissviðs þessarar
reglugerðar. Vegna mismunandi aðferða sem beitt er í
Bandalaginu við fjarlægingu slíkra mjúkvefja eða kjöts úr
skeljum skal vera mögulegt að nota skeljar, sem mjúkvefur
eða kjöt hefur ekki verið fjarlægt úr að öllu leyti, að því
tilskildu að slíkt leiði ekki til þess að upp komi áhætta fyrir
heilbrigði manna og dýra. Landsbundnar leiðbeiningar
um góðar starfsvenjur gætu stutt við útbreiðslu þekkingar
um tilhlýðileg skilyrði til að gera slíka notkun mögulega.
43) Í ljósi takmarkaðrar áhættu fyrir heilbrigði manna eða
dýra sem stafar af slíkum afurðum skulu lögbær yfirvöld
geta leyft tilreiðslu og notkun lífaflrænna blandna, sem
byggjast á efnum úr 2. og 3. flokki, á land, eins og um
getur í reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní
2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna
vara(21).
44) Nýstárleg tækni sem er í þróun býður upp á hagstæðar
leiðir til að framleiða orku á grunni aukaafurða úr dýrum
eða skapa leiðir til að farga slíkum afurðum á öruggan hátt.
Örugg förgun getur átt sér stað með samblandi af aðferðum
til öruggrar geymslu aukaafurða úr dýrum á staðnum
og viðteknum förgunaraðferðum og með samblandi af
samþykktum vinnslubreytum og nýjum stöðlum sem
hafa fengið jákvætt mat. Til að taka tillit til tengdrar
framþróunar í vísindum og tækni skal leyfa slíka tækni
sem staðgönguaðferð við förgun eða notkun aukaafurða
úr dýrum í gervöllu Bandalaginu. Ef einstaklingur hefur
þróað tækniferli skal Matvælaöryggisstofnunin rannsaka
umsókn sem lögbært yfirvald hefur skoðað áður en
slíkt samþykki er veitt, til að tryggja að metin sé geta
ferlisins til að draga úr áhættu og að mannréttindi, þ.m.t.
þagnarskylda varðandi viðskiptaupplýsingar, séu virt.
Í því skyni að veita umsækjendum ráðleggingar skal
taka upp staðlað snið á umsóknum. Þar eð því skjali er
einungis ætlað að vera leiðbeinandi skal samþykkja það
í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferð í samvinnu við
Matvælaöryggisstofnunina.
45) Rétt þykir að skýra kröfurnar sem gilda um setningu
á markað á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
(21) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1.
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afurðum, sem eru ætlaðar í fóður, og lífrænum áburði
og jarðvegsbætum til að tryggja vernd matvæla- og
fóðurferlisins. Einungis skal nota efni í 3. flokki til að
fóðra alidýr, önnur en loðdýr. Áburður sem er framleiddur
úr aukaafurðum úr dýrum getur haft áhrif á öryggi
fóður- og matvælaferlisins. Þegar hann er framleiddur
úr kjöt- og beinamjöli úr efnum í 2. flokki eða úr unnu
dýraprótíni skal bæta við hann efnisþætti, s.s. ólífrænu
eða ómeltanlegu efni, til að koma í veg fyrir beina notkun
hans sem fóðurs. Slíkrar blöndunar skal ekki krafist ef
samsetning eða pökkun afurðanna, einkum afurða sem
ætlaðar eru til notkunar af hálfu lokaneytenda, kemur
í veg fyrir misnotkun afurðarinnar til fóðrunar. Þegar
ákveðið er hvaða efnisþætti á að nota skal taka tillit til
mismunandi aðstæðna varðandi loftslag og jarðveg og
tilganginn með notkun tiltekins áburðar.

46) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1523/2007
frá 11. desember 2007 um bann við setningu á markað
og innflutning til Bandalagsins eða útflutning frá því á
loðskinnum af köttum og hundum og vörum með slíkum
loðskinnum(22) er mælt fyrir um almennt bann við setningu
á markað og inn- og útflutningi á loðskinnum af köttum
og hundum og vörum sem innihalda slík loðskinn. Hins
vegar skal það bann ekki hafa áhrif á skuldbindinguna
samkvæmt þessari reglugerð um að farga aukaafurðum úr
köttum og hundum, þ.m.t. loðskinnum.

47) Nauðsynlegt getur reynst að nota aukaafurðir úr dýrum
eða afleiddar afurðir í öllum flokkum til eflingar vísinda
og rannsókna og til listsköpunar, stundum í minna magni
en fáanlegt er í almennum viðskiptum. Til að greiða fyrir
innflutningi og notkun á slíkum aukaafurðum úr dýrum
eða afleiddum afurðum skal lögbæru yfirvaldi kleift að
ákveða skilyrði fyrir slíka starfsemi í hverju tilviki fyrir
sig. Mæla skal fyrir um samræmd skilyrði fyrir tilvik
þegar þörf er fyrir aðgerð á vettvangi Bandalagsins.

48) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 eru ítarleg ákvæði sem
leyfa, sem undanþágu, að dýr í dýragörðum séu fóðruð á
efnum í 2. og 3. flokki. Mæla skal fyrir um svipuð ákvæði
í þessari reglugerð og leyfa skal fóðrum með tilteknum
efnum í 1. flokki og til viðbótar skal vera mögulegt
að mæla fyrir um nákvæmar reglur um varnir gegn
hugsanlegri áhættu sem kann að skapast fyrir heilbrigði
manna eða dýra.

49) Með reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er leyft að nota tiltekið
efni í 1. flokki sem fóður fyrir hræfuglategundir sem eru
í útrýmingarhættu eða verndaðar og fyrir aðrar tegundir
á náttúrulegum búsvæðum þeirra, til að efla líffræðilega
fjölbreytni. Til að bjóða upp á viðunandi verkfæri til
að varðveita þessar tegundir skal sú fóðrun leyfð áfram
(22) Stjtíð. ESB L 343, 27.12.2007, bls. 1.
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samkvæmt þessari reglugerð í samræmi við skilyrði
sem mælt er fyrir um til að koma í veg fyrir útbreiðslu
sjúkdóma. Um leið skal mæla fyrir um heilbrigðisskilyrði
í framkvæmdarráðstöfunum til að leyfa notkun slíkra
efna í 1. flokki til fóðrunar á stórum beitarsvæðum og
til fóðrunar fyrir aðrar tegundir kjötætna, s.s. birni og
úlfa. Mikilvægt er að í slíkum heilbrigðisskilyrðum
sé tekið tillit til eðlilegs neyslumynsturs viðkomandi
tegunda, sem og til markmiða Bandalagsins um eflingu
líffræðilegrar fjölbreytni eins og um getur í orðsendingu
framkvæmdastjórnarinnar frá 22. maí 2006 sem ber
titilinn “Að sporna við minnkandi líffræðilegri fjölbreytni
fyrir 2010 – og eftir það“.
50) Urðun og brennsla aukaafurða úr dýrum, einkum
dauðra dýra, er réttlætanleg í vissum tilvikum, einkum
á afskekktum svæðum eða þegar aðstæður vegna
sjúkdómsvarna krefjast þess að neyðarförgun fari fram
á dýrum sem hafa verið aflífuð til að verjast útbreiðslu
alvarlegs smitsjúkdóms. Einkum skal leyfa förgun á
staðnum við sérstakar aðstæður, þar eð sú aðstaða til
bræðslu eða brennslu sem í boði er innan svæðis eða
aðildarríkis gæti annars takmarkað varnir gegn sjúkdómi.
51) Núgildandi undanþága vegna urðunar og brennslu
aukaafurða úr dýrum skal rýmkuð til að ná til svæða þar
sem aðgengi er í reynd óhagkvæmt eða skapar áhættu fyrir
heilbrigði og öryggi starfsmanna við söfnun. Reynslan af
beitingu ákvæða reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 og af
náttúruhamförum s.s. skógareldum og flóðum í tilteknum
aðildarríkjum hefur sýnt að við slíkar sérstakar aðstæður
er förgun með urðun eða brennslu á staðnum réttlætanleg
til að tryggja skjóta förgun dýra og forðast útbreiðslu
sjúkdóma. Heildarstærð afskekktra svæða í aðildarríki
skal vera takmörkuð á grunni þeirrar reynslu sem fengist
hefur af beitingu ákvæða reglugerðar (EB) nr. 999/2001
til að tryggja að hin almenna skylda að hafa til staðar
tilhlýðilegt förgunarkerfi, sem uppfyllir reglurnar sem
mælt er fyrir um í þessari reglugerð, sé uppfyllt.
52) Tilteknum fyrirtækjum eða stöðvum sem meðhöndla
einungis lítið magn aukaafurða úr dýrum, sem ekki
stafar af áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra, skal
vera leyfilegt að farga slíkum aukaafurðum með öðrum
aðferðum en förgun, í samræmi við þessa reglugerð,
undir opinberu eftirliti. Hins vegar skal mæla fyrir um
viðmiðanir fyrir sérstakar aðstæður af þessum toga á
vettvangi Bandalagsins til að tryggja jafna beitingu
þeirra, á grundvelli raunverulegra aðstæðna í tilteknum
geirum og framboðs á öðrum förgunarkerfum í tilteknum
aðildarríkjum.
53) Mögulegar aðgerðir sem lögbær yfirvöld geta gripið til
þegar þau framkvæma opinbert eftirlit skulu skilgreindar
til að tryggja réttarvissu, einkum að því er varðar
tímabundna stöðvun starfsemi eða varanlegt bann við
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henni eða álagningu skilyrða til að tryggja rétta beitingu
ákvæða þessarar reglugerðar. Þetta opinbera eftirlit skal
fara fram innan ramma eftirlitsáætlunar til margra ára
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til
að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um
heilbrigði og velferð dýra séu virt(23).

um úrgang. Einkum skal tryggja samræmi við bannið
á útflutningi úrgangs sem mælt er fyrir um í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 frá
14. júní 2006 um tilflutning úrgangs(26). Til að koma
í veg fyrir hugsanleg skaðleg áhrif á umhverfið skal
banna útflutning aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða sem á að farga með brennslu og urðun. Einnig
skal koma í veg fyrir útflutning aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða þegar markmiðið er að nota þær í
lífgas- eða myltingarstöð í þriðju löndum sem ekki eru
aðilar að Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) til
að koma í veg fyrir hugsanleg neikvæð umhverfisáhrif
og áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra. Við beitingu
ákvæðanna um að víkja frá útflutningsbanninu ber
framkvæmdastjórninni í ákvörðunum sínum að virða
að öllu leyti Basel-samninginn um eftirlit með flutningi
spilliefna milli landa og förgun þeirra, eins og hann var
fullgiltur fyrir hönd Bandalagsins með ákvörðun ráðsins
93/98/EBE(27), og breytingarnar á þeim samningi sem
mælt er fyrir um í ákvörðun ráðstefnu samningsaðilanna
III/1 eins og samþykkt var, fyrir hönd Bandalagsins, með
ákvörðun ráðsins 97/640/EB(28) og komið í framkvæmd
með reglugerð (EB) nr. 1013/2006.

54) Til að tryggja að aðildarríki geti stjórnað því magni efnis
sem komið er með inn á yfirráðasvæði þeirra til förgunar
skal lögbært yfirvald leyfa viðtöku slíks efnis inn á
yfirráðasvæði sitt.

55) Setja má skilyrði um þrýstisæfingu og viðbótarskilyrði
um flutninga til að tryggja varnir gegn hugsanlegri
áhættu. Til að tryggja rekjanleika og samvinnu milli
lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum, sem hafa eftirlit með
sendingum aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða,
skal nota Traces-kerfið sem innleitt var með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB(24) til að miðla
upplýsingum um sendingar með efnum í 1. og 2. flokki og
kjöt- og beinamjöli eða dýrafitu úr efni í 1. og 2. flokki og
á unnu dýraprótíni úr efni í 3. flokki. Mæla skal fyrir um
sérstök skilyrði til að greiða fyrir flutningum á efni, sem
vanalega er sent í litlu magni til notkunar við rannsóknir,
menntun, listsköpun eða greiningar, innan Bandalagsins.
Tvíhliða fyrirkomulag til að greiða fyrir eftirliti með
efni sem flutt er á milli aðildarríkja með sameiginleg
landamæri skal vera leyfilegt við sérstök skilyrði.

56) Til að greiða fyrir flutningi sendinga í gegnum þriðju
lönd sem liggja að fleiri en einu aðildarríki skal innleiða
sérstakt fyrirkomulag fyrir sendingar frá yfirráðasvæði
eins aðildarríkis til annars í gegnum yfirráðasvæði
þriðja lands, einkum til að tryggja að sendingar sem
koma aftur inn á yfirráðasvæði Bandalagsins falli undir
heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum í samræmi
við tilskipun ráðsins 89/662/EBE frá 11. desember
1989 um dýraheilbrigðiseftirlit í viðskiptum innan
Bandalagsins til að stuðla að því að hinum innri markaði
verði komið á(25).

57) Til að tryggja samræmi í löggjöf Bandalagsins er
nauðsynlegt að skýra tengslin á milli reglnanna sem mælt
er fyrir um í þessari reglugerð og löggjafar Bandalagsins
(23) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.
(24) Stjtíð. ESB L 94, 31.3.2004, bls. 63.
(25) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 13.
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58) Það að auki skal sjá til þess að aukaafurðir úr dýrum, sem
eru blandaðar með eða mengaðar af hættulegum úrgangi,
eins og tilgreint er í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2000/532/EB frá 3. maí 2000 sem kemur í stað ákvörðunar
94/3/EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE um úrgang og ákvörðunar
ráðsins 94/904/EB um skrá yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um
hættulegan úrgang (29), séu einungis fluttar inn, fluttar út
eða sendar á milli aðildarríkja í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1013/2006. Einnig er nauðsynlegt að mæla
fyrir um reglur varðandi sendingar slíkra efna innan
aðildarríkis.

59) Framkvæmdastjórnin skal geta haft eftirlit í aðildarríkjunum. Eftirlit Bandalagsins í þriðju ríkjum skal fara
fram í samræmi við reglugerð (EB) nr. 882/2004.

60) Innflutningur á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum inn í Bandalagið og umflutningur slíkra efna
skal fara fram í samræmi við reglur sem eru a.m.k. eins
strangar og þær sem gilda innan Bandalagsins. Í stað þess
má viðurkenna reglur, sem gilda um aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir í þriðju löndum, sem jafngildar
reglunum sem mælt er fyrir um í löggjöf Bandalagsins.
Vegna hugsanlegrar áhættu sem stafað getur af þeim
skulu einfaldaðar innflutningsreglur gilda um afurðir sem
eru ætlaðar til notkunar utan fóðurferlisins.
(26)
(27)
(28)
(29)

Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.
Stjtíð. EB L 39, 16.2.1993, bls. 1.
Stjtíð. EB L 272, 4.10.1997, bls. 45.
Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3.
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61) Löggjöf Bandalagsins um framleiðslu afleiddra afurða,
sem eru ætlaðir til notkunar sem snyrtivörur, lyf eða
lækningatæki, myndar heildarramma fyrir setningu
slíkra afurða á markað: Tilskipun ráðsins 76/768/EBE
frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um snyrtivörur(30), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur
um lyf sem ætluð eru mönnum(31), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001
um Bandalagsreglur um dýralyf(32), tilskipun ráðsins
90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga
aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki(33),
tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um
lækningatæki(34) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til
sjúkdómsgreiningar í glasi(35) (hér á eftir nefndar sértæku
tilskipanirnar). Hins vegar er ekki kveðið á um vernd
gegn áhættu fyrir heilbrigði dýra í sértæku tilskipununum
um snyrtivörur og lækningatæki. Í slíkum tilvikum skulu
ákvæði þessarar reglugerðar gilda um þá áhættu og hægt
skal vera að grípa til verndarráðstafana í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 178/2002.

62) Aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir, sem eru seldar
sem efni eða innihaldsefni í framleiðslu slíkra afleiddra
afurða, skulu einnig falla undir kröfurnar í sértæku
tilskipununum, að svo miklu leyti sem þar er mælt fyrir
um reglur um vernd gegn áhættu fyrir heilbrigði manna og
dýra. Með þessum sértæku tilskipunum eru þegar settar
reglur um upphafsefni úr dýraríkinu, sem nota má til
framleiðslu á afleiddu afurðunum sem um getur, og lögð á
tiltekin skilyrði til að tryggja vernd heilbrigðis manna eða
dýra. Einkum eru efni í 1. og 2. flokki útilokuð frá notkun
sem þættir í samsetningu snyrtivöru í tilskipun 76/768/
EBE og framleiðendur skuldbundnir til að beita góðum
framleiðsluháttum. Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2003/32/EB(36) eru innleiddar nákvæmar skilgreiningar
að því er varðar lækningatæki sem eru framleidd með
vefjum úr dýraríkinu.

63) Hins vegar skulu ákvæði þessarar reglugerðar gilda þegar
ekki hefur enn verið kveðið á um slík skilyrði í sértæku
tilskipununum eða þegar þau ná ekki til tiltekinnar áhættu
fyrir heilbrigði manna og dýra og mögulegt skal vera að
grípa til verndarráðstafana í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 178/2002.

64) Tilteknar afleiddar afurðir koma ekki inn í fóðurferlið og
eru ekki notaðar á land sem alidýrum er beitt á eða þar
sem beitarjurtir til fóðrunar eru slegnar. Á meðal slíkra
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.
Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67.
Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1.
Stjtíð. EB L 189, 20.7.1990, bls. 17.
Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1.
Stjtíð. EB L 331, 7.12.1998, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 105, 26.4.2003, bls. 18.
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afleiddra afurða eru afurðir til tæknilegra nota, s.s. unnar
húðir til leðurframleiðslu, unnin ull fyrir textíliðnaðinn,
beinaafurðir til límgerðar og unnið efni ætlað í
gæludýrafóður. Rekstraraðilum skal vera leyfilegt að setja
slíkar afurðir á markað að því tilskildu að þær séu annað
hvort úr hráefni sem ekki þarfnast neinnar meðhöndlunar
eða að meðhöndlun þess eða endanleg notkun tryggi
viðunandi vernd gegn áhættu.

65) Í allnokkrum aðildarríkjum hefur komið í ljós tiltekin
vanræksla á því að farið sé að reglunum sem mælt er
fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1774/2002. Til samræmis
við það og til viðbótar við stranga framfylgd þessara
reglna er þörf fyrir viðurlög á sviði refsiréttar og öðrum
viðurlögum gegn rekstraraðilum sem ekki fara að þessum
reglum. Því er nauðsynlegt að aðildarríkin mæli fyrir um
reglur um viðurlög við brotum gegn ákvæðum þessarar
reglugerðar.

66) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum
þessarar reglugerðar, þ.e. að mæla fyrir um reglur um
heilbrigði manna og dýra vegna aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða í því skyni að koma í veg fyrir og draga
sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra af
völdum þessara afurða og einkum til að vernda öryggi
matvæla- og fóðurferlisins, og markmiðunum verður því
betur náð á vettvangi Bandalagsins er Bandalaginu heimilt
að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna
eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi
við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri
grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari
reglugerð til að ná megi því markmiði.

67) Til að auka réttarvissu og í ljósi þess almenna
markmiðs framkvæmdastjórnarinnar að einfalda
löggjöf Bandalagsins skal mæla fyrir um samræmdan
regluramma í þessari reglugerð, með tilliti til reglnanna
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1774/2002, sem
og til fenginnar reynslu og framfara sem orðið hafa frá
gildistökudegi þeirrar reglugerðar. Reglugerð (EB) nr.
1774/2002 skal því felld úr gildi og þessi reglugerð koma
í hennar stað.

68) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni
er falið (37).

69) Til að tryggja samræmi og skýrleika í löggjöf Bandalagsins
skal mæla fyrir um tæknireglur fyrir tiltekna starfsemi
sem varðar aukaafurðir úr dýrum, sem nú er mælt fyrir um
(37) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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í viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 og einnig
í framkvæmdarráðstöfununum sem framkvæmdastjórnin
samþykkti á grunni þeirrar reglugerðar(38), í aðskildum
framkvæmdargerðum. Samráð við og upplýsingamiðlun
til neytenda og fagfólks, sem málefni tengd þessari
reglugerð varða, skulu fara fram í samræmi við ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2004/613/EB frá 6. ágúst 2004
um að koma á fót ráðgjafahópi um matvælaferlið og
heilbrigði dýra og plantna(39).

70) Einkum skal framkvæmdastjórninni veitt umboð til
að samþykkja reglur um breytingu á endapunktinum í
framleiðsluferli tiltekinna afleiddra afurða og til að setja
slíkan endapunkt fyrir tilteknar aðrar afleiddar afurðir,
reglur um að ekki megi senda aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir þegar alvarlegir smitsjúkdómar eru til
staðar og/eða skilyrði fyrir slíkum sendingum, ráðstafanir
til að breyta flokkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða, ráðstafanir um höft á notkun og förgun aukaafurða
úr dýrum og afleiddra afurða, ráðstafanir um að mæla
fyrir um skilyrði fyrir beitingu tiltekinna undanþága sem
varða notkun, söfnun og förgun aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða og ráðstafanir sem varða samþykki eða
höfnun á tiltekinni staðgönguaðferð við notkun og förgun
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða.
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fyrir örverufræðilegar greiningar ásamt skilyrðum um
eftirlit með sendingum tiltekinna aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða á milli aðildarríkja. Þar eð þessar
ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að breyta
veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því
að bæta við hana nýjum, veigalitlum atriðum, skulu þær
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun
1999/468/EB.

72) Fyrir skilvirkni sakir skal stytta venjuleg tímamörk fyrir
reglunefndarmeðferð með grannskoðun að því er varðar
samþykki fyrir ráðstöfunum um að tilgreina skilyrðin fyrir
sendingum með aukaafurðum úr dýrum frá bújörðum,
stöðvum eða svæðum sem sæta takmörkunum. Af því að
málið er brýnt er nauðsynlegt að beita flýtimeðferðinni,
sem kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/
EB, við samþykki ráðstafana um að breyta endapunktinum
í framleiðsluferlinu fyrir tilteknar afurðir.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. BÁLKUR
ALMENN ÁKVÆÐI

1. KAFLI
71) Þar að auki skal framkvæmdastjórninni veitt umboð til
að samþykkja sértækari reglur um söfnun og flutning
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða, kröfur um
grunnvirki, búnað og hollustuhætti fyrir fyrirtæki
eða stöðvar sem meðhöndla aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir, skilyrði og tæknilegar kröfur um
meðferð aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða,
þ.m.t. sönnunargögn sem leggja skal fram til að hægt
sé að fullgilda slíka meðhöndlun, skilyrði fyrir setningu
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða á markað, kröfur
sem tengjast öruggum uppruna, öruggri meðhöndlun og
öruggri endanlegri notkun, skilyrði fyrir innflutningi,
umflutningi og útflutningi aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða, nákvæmt fyrirkomulag á framkvæmd
opinbers eftirlits, þ.m.t. reglur sem varða tilvísunaraðferðir
(38) Reglugerð (EB) nr. 811/2003 um bann við endurvinnslu, þegar um er að
ræða eina og sömu fisktegundina, gröft og brennslu aukaafurða úr dýrum
(Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 14); ákvörðun 2003/322/EB um fóðrun
tiltekinna hræfugla með tilteknum efnum í 1. flokki (Stjtíð. ESB L 117,
13.5.2003, bls. 32); ákvörðun 2003/324/EB um undanþágu frá banni við
endurvinnslu þegar um er að ræða eina og sömu loðdýrategundina (Stjtíð.
ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37); reglugerð (EB) nr. 92/2005 um aðferðir við
förgun eða notkun (Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27); reglugerð (EB)
nr. 181/2006 um lífrænan áburð og jarðvegsbæti, annan en húsdýraáburð
(Stjtíð. ESB L 29, 2.2.2006, bls. 31); reglugerð (EB) nr. 1192/2006 um skrár
yfir samþykktar stöðvar (Stjtíð. ESB L 215, 5.8.2006, bls. 10); reglugerð
(EB) nr. 2007/2006 um innflutning og umflutning tiltekinna milliafurða, sem
fást úr efni úr 3. flokki (Stjtíð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 98).
(39) Stjtíð. ESB L 275, 25.8.2004, bls. 17.

Sameiginleg ákvæði

1. þáttur
E f n i , g i l d i s s v i ð o g s k i l g re i n i n g a r

1. gr.
Efni
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um heilbrigði
manna og heilbrigði dýra sem varða aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir, til að koma í veg fyrir og lágmarka áhættu
sem af þessum afurðum stafar fyrir heilbrigði manna og dýra,
þá einkum til að vernda öryggi matvæla- og fóðurferlisins.

2. gr.
Gildissvið
1.

Þessi reglugerð gildir um:

a) aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem eru ekki
ætlaðar til manneldis samkvæmt löggjöf Bandalagsins og
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b) eftirtaldar afurðir sem eru, samkvæmt ákvörðun rekstraraðila sem skal vera óafturkræf, ætlaðar til annars en til
manneldis:
i.

afurðir úr dýraríkinu sem heimilt er að ætla til manneldis samkvæmt löggjöf Bandalagsins,

k) skít og þvag, annað en húsdýraáburður og óharðnað gúanó
(e. nonmineralised guano).
3. Reglugerð þessi skal ekki hafa áhrif á löggjöf
Bandalagsins um dýralækningar sem miðar að útrýmingu
tiltekinna dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
3. gr.

ii. hráefni til framleiðslu afurða úr dýraríkinu.
2. Þessi reglugerð gildir ekki um eftirfarandi aukaafurðir úr
dýrum:
a) heila skrokka eða skrokkhluta villtra dýra, annarra en
villtra veiðidýra, sem ekki leikur grunur á að séu sýkt eða
hafi orðið fyrir áhrifum af sjúkdómi sem getur smitast í
menn eða dýr, að undanskildum lagardýrum sem landað er
í viðskiptalegum tilgangi,
b) heila skrokka eða skrokkhluta villtra veiðidýra sem ekki
er safnað eftir að þau eru felld, í samræmi við góðar
veiðivenjur, með fyrirvara um ákvæði reglugerðar (EB) nr.
853/2004,
c) aukaafurðir úr villtum veiðidýrum og úr kjöti af villtum
veiðidýrum sem um getur í e-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar
(EB) nr. 853/2004,
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Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
1. „aukaafurðir úr dýrum“: heilir skrokkar eða skrokkhlutar
dýra, afurðir úr dýraríkinu eða aðrar afurðir fengnar af
eða úr dýrum, ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. eggfrumur,
fósturvísar og sæði,
2. „afleiddar afurðir“: afurðir fengnar með einni eða fleiri
meðhöndlunum, ummyndunum eða þrepum í vinnslu
aukaafurða úr dýrum,
3. „afurðir úr dýraríkinu“: afurðir úr dýraríkinu eins og þær
eru skilgreindar í lið 8.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004,

d) eggfrumur, fósturvísa eða sæði sem ætlað er til kynbóta,

4. „skrokkur“: skrokkur eins og hann er skilgreindur í lið 1.9
í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e) hrámjólk, brodd og afurðir úr þeim sem eru fengnar,
geymdar, fargað eða notaðar á upprunabýli,

5. „dýr“: allir hryggleysingjar og hryggdýr,

f) skeljar af skelfiski sem mjúkvefir eða kjöt hefur verið fjarlægt úr,
g) eldhússúrgang nema ef hann:
i.

kemur frá flutningatækjum í alþjóðlegri umferð,

ii. er ætlaður til fóðrunar,
iii. er ætlaður til vinnslu með þrýstisæfingu eða til vinnslu
með aðferðum sem lýst er í b-lið fyrstu undirgreinar
1. mgr. 15. gr. eða til ummyndunar í lífgas eða til
myltingar,
h) með fyrirvara um umhverfislöggjöf Bandalagsins: efni
frá skipum sem uppfylla ákvæði reglugerðar (EB) nr.
852/2004 og (EB) nr. 853/2004, sem hefur fallið til við
fiskveiðar þeirra og er fargað á hafi úti, að undanteknu efni
sem fellur til um borð við slægingu á fiski sem sýnir merki
um sjúkdóma, þ.m.t. sníkla, sem geta borist í menn,
i) hrátt gæludýrafóður úr smásöluverslunum þar sem stykkjun
og geymsla fara eingöngu fram vegna beinnar sölu til
neytenda á staðnum,
j) hrátt gæludýrafóður úr dýrum sem er slátrað á upprunabýli
til einkaneyslu á heimilum og

6. „alidýr“:
a) hvert það dýr sem er haldið, alið eða ræktað af mönnum
og notað til framleiðslu á matvælum, ull, loðskinnum,
fjöðrum, húðum og skinnum eða hverri annarri afurð
sem er fengin af eða úr dýrum, eða til annarar notkunar
í búskap,
b) dýr af hestaætt,
7. „villt dýr“: öll dýr sem menn halda ekki,
8. „gæludýr“: dýr af tegundum sem algengt er að menn ali
en leggi sér ekki til munns og haldi í öðrum tilgangi en til
búskapar,
9. „lagardýr“: lagardýr eins og þau eru skilgreind í e-lið 1.
mgr. 3. gr. tilskipunar 2006/88/EB,
10. „lögbært yfirvald“: miðlægt stjórnvald aðildarríkis, sem er
til þess bært að tryggja að farið sé að kröfunum í þessari
reglugerð, eða hvert það yfirvald sem hefur verið veitt sú
valdheimild; þetta nær einnig, þegar við á, til samsvarandi
yfirvalds í þriðja landi,
11. „rekstraraðili“: einstaklingur eða lögaðili sem hefur
raunveruleg yfirráð yfir aukaafurð úr dýrum eða afleiddri
afurð, þ.m.t. flutningsaðilar, kaupmenn og notendur,
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12. „notandi“: einstaklingur eða lögaðili sem notar aukaafurðir
úr dýrum eða afleiddar afurðir til sérstakrar fóðrunar, til
rannsókna eða í öðrum sérstökum tilgangi,

26. „seyra úr skilvindum eða skiljum“: efni sem er safnað
saman sem aukaafurð eftir hreinsun á hrámjólk og skiljun á
undanrennu og rjóma frá hrámjólk,

13. „fyrirtæki“ eða „stöð“: hver sá staður, annar en fiskiskip,
þar sem fram fer einhver starfsemi sem felst í meðferð á
aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum,

27. „úrgangur“: úrgangur eins og hann er skilgreindur í 1. lið
3. gr. tilskipunar 2008/98/EB.

14. setning á markað“: öll starfsemi sem miðar að því að selja
aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir til þriðja aðila
í Bandalaginu, eða annars konar afhending gegn greiðslu
eða án endurgjalds til slíks þriðja aðila eða geymsla sem
miðar að afhendingu til slíks þriðja aðila,
15. „umflutningur“: flutningur um Bandalagið frá yfirráðasvæði
þriðja lands til yfirráðasvæðis annars þriðja lands, annar en
sjóleiðis eða flugleiðis,
16. „útflutningur“: flutningur frá Bandalaginu til þriðja lands,
17. „smitandi svampheilakvilli“: allir tegundir smitandi svampheilakvilla (áður smitandi heilahrörnun) eins og skilgreint
er í a-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001,
18. „sérstakt áhættuefni“: sérstakt áhættuefni eins og það
er skilgreint í g-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 999/2001,
19. „þrýstisæfing“: vinnsla á aukaafurðum úr dýrum eftir að
búið er að minnka bitastærð þeirra í 50 mm eða minna, í
kjarnahita yfir 133 °C, í a.m.k. 20 mínútur án truflunar, við
a.m.k. 3 bara raunþrýsting,
20. „húsdýraáburður“: allur skítur og/eða þvag alidýra, annarra
en eldisfisks, með eða án undirburðar,
21. „viðurkenndur urðunarstaður“: urðunarstaður sem
leyfi hefur verið gefið út fyrir í samræmi við tilskipun
1999/31/EB,
22. „lífrænn áburður“ og „jarðvegsbætir“: efni úr dýraríkinu
sem eru notuð til að viðhalda eða auka frjósemi jarðvegs
og eðlis- og efnafræðilega eiginleika hans og lífvirkni,
annaðhvort hvort í sínu lagi eða saman, þ.á.m. má telja
húsdýraáburð, óharðnað gúanó, innihald meltingarvegar,
moltu og meltunarleifar,
23. „afskekkt svæði“: svæði þar sem stofnar dýra eru svo smáir
og fyrirtæki og stöðvar sem annast förgun svo langt í burtu
að sú tilhögun sem er nauðsynleg til söfnunar og flutnings
aukaafurða úr dýrum yrði svo íþyngjandi, í samanburði við
staðbundna förgun, að við það verður ekki unað,
24. „matvæli“: matvæli eins og þau eru skilgreind í 2. gr.
reglugerðar (EB) nr. 178/2002,
25. „fóður“: fóður eins og það er skilgreint í 4. mgr. 3. gr.
reglugerðar (EB) nr. 178/2002,

2. þáttur
Skuldbindingar
4. gr.
Upphafspunktur í framleiðsluferlinu og fyrir
skuldbindingar
1. Um leið og aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir,
sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar, verða til hjá
rekstraraðilum skulu þeir auðkenna þær og sjá til þess að farið
sé með þær í samræmi við þessa reglugerð (upphafspunktur).
2. Rekstraraðilar skulu, innan fyrirtækja undir sinni stjórn,
sjá til þess á öllum stigum söfnunar, flutnings, meðferðar, meðhöndlunar, ummyndunar, vinnslu, geymslu, setningar á markað,
dreifingar, notkunar og förgunar að aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir uppfylli þær kröfur í þessari reglugerð sem
skipta máli fyrir starfsemi þeirra.
3. Aðildarríkin skulu vakta og sannprófa að rekstraraðilar
uppfylli viðeigandi kröfur í þessari reglugerð í öllu því ferli
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem um getur í
2. mgr. Í þeim tilgangi skulu þau halda úti opinberu eftirlitskerfi
í samræmi við viðeigandi löggjöf Bandalagsins.
4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að viðunandi kerfi sé til
staðar á yfirráðasvæði þeirra sem tryggir að aukaafurðum úr
dýrum sé:
a) safnað, þær auðkenndar og fluttar án ótilhlýðilegrar tafar og
b) þær meðhöndlaðar, notaðar eða fargað í samræmi við þessa
reglugerð.
5. Aðildarríkin geta uppfyllt skuldbindingar sínar samkvæmt
4. mgr. í samstarfi við önnur aðildarríki eða þriðju lönd.
5. gr.
Endapunktur í framleiðsluferlinu
1. Afleiddar afurðir, sem um getur í 33. gr., sem hafa náð
því stigi í framleiðslunni sem reglufest er í þeirri löggjöf
Bandalagsins sem um getur í þeirri grein, skulu teljast hafa ná
endapunktinum í framleiðsluferlinu en handan við hann falla
þær ekki lengur undir kröfurnar í þessari reglugerð.
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Eftir það má setja þessar afleiddu afurðir á markað án takmarkana
samkvæmt þessari reglugerð og skulu þær ekki lengur falla
undir opinbert eftirlit í samræmi við þessa reglugerð.
Breyta má endapunktinum í framleiðsluferlinu:
a) fyrir afurðir sem um getur í a- til d-lið 33. gr. ef um er að
ræða áhættu fyrir heilbrigði dýra,
b) fyrir afurðir sem um getur í e- og f-lið 33. gr. ef um er að
ræða áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 6. mgr.
52. gr.
2. Að því er varðar afleiddar afurðir, sem um getur í 35.
og 36. gr., sem ekki stafar lengur nein umtalsverð áhætta af
fyrir heilbrigði manna eða dýra, má ákveða endapunkt þeirra
í framleiðsluferlinu, en handan við hann falla þær ekki lengur
undir kröfurnar í þessari reglugerð.
Eftir það má setja þessar afleiddu afurðir á markað án takmarkana
samkvæmt þessari reglugerð og skulu þær ekki lengur falla
undir opinbert eftirlit í samræmi við þessa reglugerð.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 5. mgr. 52. gr.
3. Ef um er að ræða áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra
gilda ákvæði 53. og 54. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 um
neyðarráðstafanir að breyttu breytanda um afleiddu afurðirnar
sem um getur í 33. og 36. gr. þessarar reglugerðar.

3. þáttur
Ta k m a r k a n i r s e m v a r ð a h e i l b r i g ð i d ý r a
6. gr.

2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki þegar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir eru sendar við skilyrði sem eru þannig hönnuð
að komið er í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma sem geta borist í
menn eða dýr.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 5. mgr. 52. gr.
4. þáttur
Flokkun
7. gr.
Flokkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða
1. Flokka skal aukaafurðir úr dýrum í tiltekna flokka sem
endurspegla áhættustigið fyrir heilbrigði manna og dýra vegna
þessara aukaafurða, í samræmi við skrárnar sem mælt er fyrir
um í 8., 9. og 10. gr.
2. Afleiddar afurðir skulu falla undir þær reglur sem gilda
um þann tiltekna flokk aukaafurða úr dýrum sem þær koma úr,
nema annað sé tekið fram í þessari reglugerð, eða sem kveðið
er á um í framkvæmdarráðstöfunum fyrir þessa reglugerð þar
sem tilgreina má við hvaða skilyrði afleiddar afurðir falla ekki
undir þær reglur sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt.
3. Breyta má ákvæðum 8. 9. og 10. gr. til að taka tillit til
framfara á sviði vísinda sem varða mat á áhættustigi, að því
tilskildu að hægt sé að sanngreina slíkar framfarir á grundvelli
áhættumats sem viðeigandi vísindastofnun framkvæmir. Hins
vegar má ekki fjarlægja neinar aukaafurðir úr dýrum, sem eru
tilgreindar í þessum skrám, úr skránum heldur má einungis
gera breytingar á flokkun eða bæta við þær.
4. Ráðstafanirnar, sem um getur í 2. og 3. mgr., og ætlaðar
eru til að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a.
með því að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 4. mgr.
52. gr.

Almennar takmarkanir sem varða heilbrigði dýra
1. Ekki skal senda aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
úr smitnæmum tegundum frá bújörðum, fyrirtækjum, stöðvum
eða svæðum sem sæta takmörkunum:
a) samkvæmt heilbrigðislöggjöf Bandalagsins um dýr og
dýraafurðir eða
b) vegna þess að alvarlegur smitsjúkdómur er til staðar:
i.

sem er skráður í I. viðauka við tilskipun 92/119/EBE
eða

ii. sem mælt er fyrir um í samræmi við aðra undirgrein.
Ráðstafanirnar, sem um getur í ii. lið b-liðar fyrstu undirgreinar,
og ætlaðar eru til að breyta veigalitlum þáttum þessarar
reglugerðar með því að bæta við hana, skulu samþykktar í
samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um
getur í 4. mgr. 52. gr.
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8. gr.
Efni í 1. flokki
Efni í 1. flokki tekur til eftirfarandi aukaafurða úr dýrum:
a) heilla skrokka og allra skrokkhluta, þ.m.t. húða og skinna,
eftirfarandi dýra:
i.

dýra sem grunur leikur á að séu sýkt af smitandi
svampheilakvilla, í samræmi við reglugerð (EB) nr.
999/2001, eða dýra sem opinber aðili hefur staðfest að
séu sýkt af smitandi svampheilakvilla,

ii. dýra sem eru aflífuð í tengslum við ráðstafanir til að
útrýma smitandi svampheilakvilla,
iii. annarra dýra en alidýra og villtra dýra, þar með einkum
talin gæludýr og dýr í dýragörðum og fjölleikahúsum,
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iv. dýra sem eru notuð við tilraunir, eins og skilgreint er í
d-lið 2. mgr. tilskipunar 86/609/EBE með fyrirvara um
2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003,
v. villtra dýra sem grunur leikur á að séu sýkt af smitsjúkdómum sem geta borist í menn eða dýr,
b) eftirtalinna efna:
i.

sérstakra áhættuefna,

ii. heilla skrokka eða skrokkhluta dauðra dýra sem
innihalda sérstakt áhættuefni þegar förgun fer fram,

ii. frá sláturhúsum, öðrum en þeim sem falla undir e-lið
8. gr.,
c) aukaafurða úr dýrum sem innihalda leifar af leyfðum efnum
eða aðskotaefnum umfram leyfilegt magn sem um getur í
3. mgr. 15. gr. tilskipunar 96/23/EB,
d) afurða úr dýraríkinu sem hafa verið úrskurðaðar óhæfar til
manneldis vegna þess að í þeim finnast aðskotahlutir,
e) afurða úr dýraríkinu, annarra en efna í 1. flokki, sem eru:
i.

c) aukaafurða úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðhöndlun,
eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/
EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,
d) aukaafurða úr dýrum sem innihalda leifar af öðrum efnum
og aðskotaefnum úr umhverfinu sem tilgreind eru í 3.
undirflokki B-flokks í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB,
ef slíkar efnaleifar eru umfram það magn sem mælt er fyrir
um í löggjöf Bandalagsins eða, ef það er ekki gefið upp, í
landsbundinni löggjöf,
e) aukaafurða úr dýrum sem er safnað við meðferð skólps sem
krafist er samkvæmt framkvæmdarreglum sem samþykktar
eru samkvæmt c-lið fyrstu málsgreinar 27. gr.:
i.

frá fyrirtækjum eða stöðvum sem vinna efni í 1. flokki
eða

ii. frá öðrum fyrirtækjum eða stöðvum þar sem sérstakt
áhættuefni er fjarlægt,
f) eldhússúrgangs frá flutningatækjum í alþjóðlegri umferð,
g) blandna efna í 1. flokki með efni í 2. eða 3. flokki eða
báðum.
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fluttar inn eða aðfluttar frá þriðja landi og uppfylla
ekki heilbrigðislöggjöf Bandalagsins um dýr og dýraafurðir sem varðar innflutning þeirra eða aðflutning
til Bandalagsins nema þegar innflutningur þeirra eða
aðflutningur er leyfður samkvæmt löggjöf Bandalagsins, háð tilteknum takmörkunum eða endursendingu
þeirra til þriðja landsins eða

ii. sendar til annars aðildarríkis og uppfylla ekki kröfur
sem mælt er fyrir um í eða sem eru heimilaðar með
löggjöf Bandalagsins nema þegar þær eru endursendar
með leyfi lögbærs yfirvalds upprunaaðildarríkisins,
f) dýra og skrokkhluta dýra, annarra en þeirra sem um getur í
8. eða 10. gr.,
i.

sem deyja á annan hátt en með slátrun eða aflífun til
manneldis, þ.m.t. dýr sem eru aflífuð vegna sjúkdómsvarna,

ii. fóstra,
iii. eggfrumna, fósturvísa og sæðis sem ekki er ætlað til
undaneldis og
iv. eggja með dauðum alifuglaungum,
g) blandna af efnum í 2. flokki með efnum í 3. flokki,

9. gr.

h) aukaafurða úr dýrum, þó ekki efni í 1. eða 3. flokki.

Efni í 2. flokki
Efni í 2. flokki tekur til eftirfarandi aukaafurða úr dýrum:
a) húsdýraáburðar, óharðnaðs gúanós og innihalds meltingarvegar,

10. gr.
Efni í 3. flokki
Efni í 3. flokki tekur til eftirfarandi aukaafurða úr dýrum:

b) aukaafurða úr dýrum sem er safnað við meðferð skólps sem
krafist er samkvæmt framkvæmdarreglum sem samþykktar
eru samkvæmt c-lið fyrstu málsgreinar 27. gr.:
i.

frá fyrirtækjum eða stöðvum sem vinna efni í 2. flokki
eða

a) skrokka og skrokkhluta sláturdýra eða, ef um er að
ræða veiðidýr, skrokka eða skrokkhluta dýra sem hafa
verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við
löggjöf Bandalagsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum,
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b) skrokka og eftirfarandi skrokkhluta sem annaðhvort eru af
dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og voru talin hæf
til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokka
og eftirfarandi skrokkhluta veiðidýra sem voru felld til
manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins:
i.

skrokka og skrokkhluta dýra, sem var hafnað sem
óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma
sem geta smitast í menn eða dýr,

ii. hausa af alifuglum,
iii. húða og skinna, þ.m.t. afskurða og þynna af þeim,
horna og fóta, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir) og
bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir
(fótleggir) og hækilbein:
— dýra, annarra en jórturdýra sem þarf að prófa fyrir
smitandi svampheilakvilla og
— jórturdýra sem hafa verið prófuð með neikvæðum
niðurstöðum í samræmi við 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar (EB) nr. 999/2001,
iv. svínsbursta,
v. fjaðra,
c) aukaafurða úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli,
eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr.
853/2004, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem
getur smitast í menn eða dýr,
d) blóðs dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm
sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr
eftirfarandi dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og
sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir
slátrun í samræmi við löggjöf Bandalagsins:
i.

dýrum, öðrum en jórturdýrum sem þarf að prófa fyrir
smitandi svampheilakvilla og

ii. jórturdýrum sem hafa verið prófuð með neikvæðum
niðurstöðum í samræmi við 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
(EB) nr. 999/2001,
e) aukaafurða úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða
sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsaðra
beina, hamsa og seyru úr skilvindum eða skiljum frá
mjólkurvinnslu,
f) afurða úr dýraríkinu eða matvæla sem innihalda afurðir
úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vandamála sem upp
hafa komið vegna framleiðslu- eða pökkunargalla eða
annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna
eða dýra,
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g) gæludýrafóðurs og fóðurs úr dýraríkinu eða fóðurs sem
inniheldur afurðir úr dýraríkinu eða afleiddar afurðir,
sem eru ekki lengur ætlaðar sem fóður af viðskiptalegum
ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við
framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki
hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,
h) blóðs, fylgja, ullar, fjaðra, hárs, horna, afskurðar af hófum
og klaufum og hrámjólkur úr lifandi dýrum sem ekki sýndu
nein merki um sjúkdóm sem getur borist með viðkomandi
afurð í menn eða dýr,
i) lagardýra og hluta slíkra dýra, að undanteknum sjávarspendýrum, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem
geta smitast í menn eða dýr,
j) aukaafurða úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða
stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,
k) eftirfarandi efna úr dýrum sem sýndu engin merki um
sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr,
i.

skelja af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii. eftirfarandi efna úr landdýrum:
— aukaafurða frá útungunarstöðvum,
— eggja,
— aukaafurða úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurna,
iii. dagsgamalla unga sem eru aflífaðir af viðskiptalegum
ástæðum,
l) vatna- og landhryggleysingja annarra en tegunda sem valda
sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,
m) dýra af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara
(Lagomorpha), og skrokkhluta þeirra, að undanskildu efni í
1. flokki eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og
efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr.,
n) húða og skinna, hófa og klaufa, fjaðra, ullar, horna, hárs og
loðskinna úr eða af dauðum dýrum, sem sýndu engin merki
um sjúkdóm sem getur borist með þessum afurðum í menn
eða dýr, annað en það sem um getur í b-lið þessarar greinar,
o) fituvefs dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem
getur smitast í menn eða dýr með því efni, sem var slátrað
í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni
skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Bandalagsins,
p) eldhússúrgangs, annars en þess sem um getur í f-lið 8. gr.

15.10.2015
Nr.
674

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II. KAFLI
Förgun og notkun á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum

63/1167
20.Nr.júlí
2017

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

1. þáttur

2. þáttur

Ta k m a r k a n i r á n o t k u n

Förgun og notkun
11. gr.
Takmarkanir á notkun

12. gr.

1. Bannað er að nota aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir í eftirfarandi tilvikum:

Förgun og notkun efnis í 1. flokki

a) til fóðrunar landdýra, annarra en loðdýra, af tilteknum
tegundum með unnu dýraprótíni sem er fengið úr skrokkum
eða hlutum skrokka dýra af sömu tegund,
b) til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, með eldhússúrgangi
eða fóðurefni, sem inniheldur eldhússúrgang eða er fengið
úr honum,
c) til fóðrunar alidýra með beitarjurtum, annað hvort beint
með beit eða með fóðrun með slegnum beitarjurtum, af
landi sem lífrænn áburður eða jarðvegsbætir, annar en
húsdýraáburður, hefur verið notaður á nema ef sláttur eða
beit fer fram eftir lok a.m.k. 21 dags biðtíma sem tryggir
viðunandi varnir gegn áhættu fyrir heilbrigði manna og
dýra og
d) til fóðrunar eldisfiska með unnu dýraprótíni sem er fengið
úr skrokkum eða skrokkhlutum eldisfiska af sömu tegund.
2. Heimilt er að mæla fyrir um ráðstafanir varðandi eftirfarandi:

Efni í 1. flokki skal:
a) fargað sem úrgangi með brennslu:
i.

beint án undangenginnar vinnslu eða

ii. að undangenginni vinnslu, með þrýstisæfingu ef
lögbært yfirvald krefst þess, og varanlegri merkingu
efnisins sem kemur úr vinnslunni,
b) endurheimt eða fargað með sambrennslu, ef efnið í 1. flokki
er úrgangur:
i.

beint án undangenginnar vinnslu eða

ii. að undangenginni vinnslu, með þrýstisæfingu ef
lögbært yfirvald krefst þess, og varanlegri merkingu
efnisins sem kemur úr vinnslunni,
c) ef um er að ræða efni í 1. flokki annað en efni sem um
getur í i. og ii. lið a-liðar 8. gr., fargað með vinnslu með
þrýstisæfingu, varanlegri merkingu efnisins sem kemur úr
vinnslunni og urðun á viðurkenndum urðunarstað,
d) ef um er að ræða efni í 1. flokki, sem um getur í f-lið 8. gr.,
fargað með urðun á viðurkenndum urðunarstað,
e) notað sem brunaeldsneyti með eða án undangenginnar
vinnslu eða

a) skoðanir og eftirlit sem miða að því að tryggja að banninu,
sem um getur í 1. mgr., sé beitt, þ.m.t. greiningaraðferðir
og prófanir sem skal nota til að sannprófa að efni, sem
eru upprunnin úr tilteknum tegundum, séu til staðar og
viðmiðunarmörk fyrir óverulegt magn unninna dýraprótína,
sem um getur í a- og d-lið 1. mgr., sem orsakast af
utanaðkomandi og tæknilega óhjákvæmilegri mengun,

f) notað til framleiðslu á afleiddum afurðum sem um getur
í 33., 34. og 36. gr. og sett á markað í samræmi við þær
greinar.

b) skilyrði fyrir fóðrun loðdýra með unnu dýraprótíni sem
kemur úr skrokkum eða hlutum skrokka dýra af sömu
tegund og

Efni í 2. flokki skal:

c) skilyrði fyrir fóðrun alidýra með beitarjurtum af landi sem
lífrænn áburður eða jarðvegsbætir hefur verið notaður á,
einkum um breytingu á biðtímanum sem um getur í c-lið
1. mgr.

13. gr.
Förgun og notkun efnis í 2. flokki

a) fargað sem úrgangi með brennslu:
i.

beint án undangenginnar vinnslu eða

ii. að undangenginni vinnslu, með þrýstisæfingu ef
lögbært yfirvald krefst þess, og varanlegri merkingu
efnisins sem kemur úr vinnslunni,
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b) endurheimt eða fargað með sambrennslu, ef efnið í 2. flokki
er úrgangur:
i.

beint án undangenginnar vinnslu eða

ii. að undangenginni vinnslu, með þrýstisæfingu ef
lögbært yfirvald krefst þess, og varanlegri merkingu
efnisins sem kemur úr vinnslunni,
c) fargað á viðurkenndum urðunarstað að lokinni vinnslu með
þrýstisæfingu og varanlegri merkingu efnisins sem kemur
úr vinnslunni,
d) notað til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum
sem setja skal á markað í samræmi við 32. gr., að
undangenginni vinnslu með þrýstisæfingu, ef við á, og
varanlegri merkingu efnisins sem kemur úr vinnslunni,
e) mylt eða ummyndað í lífgas:
i.

að undangenginni vinnslu með þrýstisæfingu og
varanlegri merkingu efnisins sem kemur úr vinnslunni
eða

ii. ef um er að ræða húsdýraáburð, meltingarveg og innihald hans, mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk,
brodd, egg og eggjaafurðir sem lögbært yfirvald telur
ekki skapa áhættu á útbreiðslu neins alvarlegs smitsjúkdóms, að undangenginni vinnslu eða án hennar,
f) notað á land án vinnslu, ef um er að ræða húsdýraáburð,
innihald meltingarvegar, sem hefur verið losað úr
meltingarvegi, mjólk, afurðir, sem eru að stofni til úr mjólk,
og brodd sem lögbært yfirvald telur ekki skapa áhættu á
útbreiðslu neins alvarlegs smitsjúkdóms,
g) ef um er að ræða efni úr lagardýrum, verkað í sílói, mylt
eða umbreytt í lífgas,
h) notað sem brunaeldsneyti með eða án undangenginnar
vinnslu eða
i) notað til framleiðslu á afleiddum afurðum sem um getur
í 33., 34. og 36. gr. og sett á markað í samræmi við þær
greinar.

14. gr.
Förgun og notkun efnis í 3. flokki
Efni í 3. flokki skal:
a) fargað sem úrgangi með brennslu, með eða án undangenginnar vinnslu,
b) endurheimt eða fargað með sambrennslu, með eða án
undangenginnar vinnslu, ef efnið í 3. flokki er úrgangur,
c) fargað á viðurkenndum urðunarstað að undangenginni
vinnslu,
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d) unnið, nema ef um er að ræða efni í 3. flokki sem hefur
breyst vegna rotnunar eða skemmst þannig að af afurðinni
stafar óviðunandi áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra,
og notað:
i.

til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr önnur en loðdýr, sem
setja skal á markað í samræmi við 31. gr., nema ef um
er að ræða efni sem um getur í n-, o- eða p-lið 10. gr.,

ii. til framleiðslu á loðdýrafóðri sem setja skal á markað í
samræmi við 36. gr.,
iii. til framleiðslu á gæludýrafóðri sem setja skal á markað
í samræmi við 35. gr. eða
iv. til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum
sem setja skal á markað í samræmi við 32. gr.,
e) notað til framleiðslu á hráu gæludýrafóðri sem setja skal á
markað í samræmi við 35. gr.,
f) mylt eða ummyndað í lífgas,
g) ef um er að ræða efni úr lagardýrum, verkað í sílói, mylt
eða umbreytt í lífgas,
h) ef um er að ræða skeljar af skelfiski, aðrar en þær sem
um getur í f-lið 2. mgr. 2. gr., og eggjaskurnir, notað við
skilyrði sem lögbært yfirvald ákveður og sem koma í veg
fyrir að áhætta skapist fyrir heilbrigði manna og dýra,
i) notað sem brunaeldsneyti með eða án undangenginnar
vinnslu,
j) notað til framleiðslu á afleiddum afurðum sem um getur
í 33., 34. og 36. gr. og sett á markað í samræmi við þær
greinar,
k) ef um er að ræða eldhússúrgang sem um getur í p-lið 10.
gr., unninn með þrýstisæfingu eða með vinnsluaðferðum
sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr. eða
mylt eða ummyndað í lífgas eða
l) notað á land án vinnslu, ef um er að ræða hrámjólk, brodd
og afleiddar afurðir úr þeim sem lögbært yfirvald telur ekki
skapa áhættu á neinum sjúkdómi sem getur borist í menn
eða dýr með þessum afurðum.

15. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
1. Mæla má fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessa
þáttar í tengslum við eftirfarandi:
a) sérstök skilyrði um meðferð og förgun um borð í
fiskiskipum á efni sem fellur til um borð við slægingu á
fiski, sem sýnir merki um sjúkdóma, þ.m.t. sníkla, sem geta
borist í menn,
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3. þáttur

b) vinnsluaðferðir, aðrar en þrýstisæfingu, fyrir aukaafurðir úr
dýrum, einkum að því er varðar breytur sem beita skal við
þessar vinnsluaðferðir, einkum tíma, hitastig, þrýsting og
bitastærð,

Undanþágur

c) breytur fyrir ummyndun aukaafurða úr dýrum, þ.m.t.
eldhússúrgangs, í lífgas eða moltu,

Undanþágur

d) skilyrði fyrir brennslu og sambrennslu aukaafurða úr
dýrum og afleiddra afurða,
e) skilyrði fyrir nýtingu aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða með bruna,

16. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 12., 13. og 14. gr. má, að því er varðar
aukaafurðir úr dýrum:
a) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum sem um getur í a-lið
fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr., meðhöndla þær og farga
þeim í samræmi við sérstök skilyrði sem mælt er fyrir um
samkvæmt þeim lið,

f) skilyrði fyrir framleiðslu og meðferð aukaafurða úr dýrum
sem um getur í c-lið 10. gr.,

b) nota þær til rannsókna og í öðrum sérstökum tilgangi í
samræmi við 17. gr.,

g) verkun á efni úr lagardýrum í sílói,

c) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum sem um getur í
18. gr., nota þær til sérstakrar fóðrunar í samræmi við þá
grein,

h) varanlega merkingu aukaafurða úr dýrum,
i) notkun tiltekinna aukaafurða úr dýrum, lífræns áburðar og
jarðvegsbæta á land,
j) notkun tiltekinna aukaafurða úr dýrum til fóðrunar alidýra
og
k) hvaða áhættustig fyrir heilbrigði manna eða dýra telst
óviðunandi, eins og um getur í d-lið 14. gr., að því er varðar
tiltekin efni.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
2. Meðan þess er beðið að reglur séu samþykktar sem um
getur í:

d) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum sem um getur í
19. gr., farga þeim í samræmi við þá grein,
e) farga þeim eða nota þær með staðgönguaðferðum sem hafa
verið leyfðar í samræmi við 20. gr., á grunni breytna sem geta
m.a. falið í sér þrýstisæfingu eða aðrar kröfur samkvæmt
þessari reglugerð eða framkvæmdarráðstöfunum hennar,
f) ef um er að ræða efni í 2. og 3. flokki og ef lögbært yfirvald
leyfir slíkt, nota þær til tilreiðslu og notkunar á lífaflrænum
efnablöndum á land eins og um getur í c-lið 1. mgr. 12. gr.
reglugerðar (EB) nr. 834/2007,
g) ef um er að ræða efni í 3. flokki og, ef lögbært yfirvald
leyfir slíkt, nota þær til að fóðra gæludýr,
h) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, aðrar en efni í
1. flokki, sem falla til skurðaðgerðir á lifandi dýrum eða
við fæðingu dýra á býli og, ef lögbært yfirvald leyfir, farga
þeim á viðkomandi býli.

a) c-, f- og g-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. geta aðildarríkin
samþykkt eða viðhaldið landsreglum um:
17. gr.
i.

framleiðslu og meðferð aukaafurða úr dýrum sem um
getur í c-lið 10. gr.,

ii. ummyndun aukaafurða úr dýrum sem um getur í p-lið
10. gr. og
iii. verkun á efni, sem kemur úr lagardýrum, í sílói,
b) í a-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. má farga aukaafurðum
úr dýrum, sem þar er getið, í hafi, með fyrirvara um
umhverfislöggjöf Bandalagsins.

Rannsóknir og annar sérstakur tilgangur
1. Lögbært yfirvald getur, þrátt fyrir ákvæði 12., 13. og
14. gr., leyft notkun á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum fyrir sýningar og listsköpun, og til greininga,
menntunar eða rannsókna við skilyrði sem tryggja varnir gegn
áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra.
Í slíkum skilyrðum skal m.a. felast:
a) bann við síðari notkun á aukaafurðunum úr dýrum eða
afleiddu afurðunum í öðrum tilgangi og
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b) skuldbinding um að farga aukaafurðunum eða afleiddu
afurðunum á öruggan hátt eða senda þær aftur á
upprunastað, ef við á.
2. Ef um er að ræða áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
sem kallar á samþykkt ráðstafana sem ná til alls yfirráðasvæðis
Bandalagsins, einkum þegar um er að ræða áhættu sem er nýlega
farin að koma í ljós, má mæla fyrir um samræmd skilyrði fyrir
innflutningi og notkun á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum sem um getur í 1. mgr. Slík skilyrði geta m.a. falist í
kröfum sem varða geymslu, pakkningar, auðkenningu, flutning
og förgun.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

18. gr.
Sérstök fóðrun
1. Lögbært yfirvald getur, þrátt fyrir ákvæði 13. og 14.
gr., leyft, við skilyrði sem tryggja varnir gegn áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra, söfnun og notkun á efni í 2. flokki,
að því tilskildu að það komi ekki úr dýrum sem voru aflífuð eða
drápust vegna sjúkdóms sem getur smitast í menn eða dýr eða
vegna gruns um slíkt, og á efni í 3. flokki, til fóðrunar fyrir:
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3. Mæla má fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í tengslum við eftirfarandi:
a) skilyrði fyrir veitingu leyfis fyrir söfnun og notkun sem
um getur í 1. mgr., að því er varðar tilflutning, geymslu og
notkun efna í 2. og 3. flokki til fóðrunar, þ.m.t. ef um er að
ræða áhættu sem er nýlega farin að koma í ljós og
b) skilyrði fyrir veitingu leyfis fyrir fóðrun með efni í 1.
flokki, eins og um getur í 2. mgr. þessarar greinar, í vissum
tilvikum með undanþágu frá skuldbindingunum sem mælt
er fyrir um í 1. mgr. 21. gr., þ.m.t.:
i.

fyrir tegundir hræfugla, sem eru verndaðar eða í hættu,
og aðrar tegundir í tilteknum aðildarríkjum, sem
leyfilegt er að fóðra með slíku efni,

ii. ráðstafanir til að koma í veg fyrir áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

19. gr.
Söfnun, flutningur og förgun

a) dýr í dýragörðum,

1. Lögbært yfirvald getur, þrátt fyrir ákvæði 12., 13. 14. og
21. gr., leyft förgun:

b) dýr í fjölleikahúsum,

a) dauðra gæludýra og dýra af hestaætt með urðun,

c) skriðdýr og ránfugla sem eru hvorki í dýragörðum né
fjölleikahúsum,

b) efna í 2. og 3. flokki á afskekktum svæðum, með brennslu
eða urðun á staðnum eða á annan hátt undir opinberu eftirliti
til að koma í veg fyrir yfirfærslu á áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra vegna efnis í 1. flokki sem um getur í v. lið
a-liðar og ii. lið b-liðar 8. gr.,

d) loðdýr,
e) villt dýr,
f) hunda frá viðurkenndum hundaræktarstöðvum eða hópa
veiðihunda,
g) hunda og ketti í athvörfum,
h) maðka og orma sem eru ætlaðir í beitu.
2. Lögbært yfirvald getur leyft, þrátt fyrir ákvæði 12. gr. og
í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í samræmi við 3.
mgr. þessarar greinar:
a) fóðrun dýra í dýragörðum með efni í 1. flokki sem um getur
í ii. lið b-liðar 8. gr. og efni úr dýrum í dýragörðum og
b) fóðrun hræfuglategunda, sem eru í útrýmingarhættu eða
verndaðar, og annarra tegunda á náttúrulegum búsvæðum
þeirra, til að efla líffræðilega fjölbreytni, með efni úr 1.
flokki sem um getur í ii. lið b-liðar 8. gr.

c) efna í 2. og 3. flokki á svæðum þar sem aðgengi er í
reynd nánast ómögulegt eða þar sem aðgengi er einungis
mögulegt við tilteknar aðstæður sem tengjast landfræðilegri
legu eða loftslagi eða vegna náttúruhamfara, sem myndu
skapa áhættu fyrir heilbrigði og öryggi starfsmanna við
söfnun eða þar sem aðgengi myndi krefjast notkunar á
óhagkvæmum söfnunaraðferðum, með brennslu eða urðun
á staðnum eða á annan hátt, undir opinberu eftirliti til að
koma í veg fyrir yfirfærslu á áhættu fyrir heilbrigði manna
og dýra vegna efnis í 1. flokki sem um getur í ii. lið b-liðar
8. gr., efnis í 2. flokki og efnis í 3. flokki,
d) efna í 2. og 3. flokki, sem ekki stafar áhætta af fyrir heilbrigði
manna og dýra, með öðrum aðferðum en brennslu eða
urðun á staðnum undir opinberu eftirliti, þegar magn efnis
fer ekki yfir tiltekið magn á viku, en það magn er ákveðið
út frá eðli starfseminnar sem fram fer og tegundarinnar sem
viðkomandi aukaafurðir úr dýrum koma úr,

15.10.2015
Nr.
674

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

e) aukaafurða úr dýrum, annarra en efnis í 1. flokki sem um
getur í i. lið a-liðar 8. gr., með brennslu eða urðun á staðnum
við skilyrði sem koma í veg fyrir yfirfærslu á áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra, ef upp kemur tilkynningarskyldur
sjúkdómur og flutningur í næstu stöð, sem hefur fengið
samþykki fyrir vinnslu eða förgun þessara aukaafurða,
myndi auka hættuna á útbreiðslu heilbrigðisáhættu eða, ef
um er að ræða útbreidda uppkomu dýrafarsóttar, valda því
að slík stöð hefði ekki undan og
f) býflugna og aukaafurða úr býrækt með brennslu eða urðun
á staðnum við skilyrði sem koma í veg fyrir yfirfærslu
áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra.
2. Stofn tiltekinnar dýrategundar á þeim afskekktu svæðum
sem um getur í b-lið 1. mgr. skal ekki vera stærri en tiltekið
hámarkshundraðshlutfall af stofni þessarar dýrategundar í
hlutaðeigandi aðildarríki.
3. Aðildarríkin skulu gera eftirfarandi upplýsingar aðgengilegar fyrir framkvæmdastjórnina:
a) um svæði, sem þau flokka sem afskekkt svæði að því er
varðar beitingu b-liðar 1. mgr., og rökin fyrir þeirri flokkun
ásamt uppfærðum upplýsingum um allar breytingar á slíkri
flokkun og
b) hvernig þau nýta leyfin, sem kveðið er á um í c- og d-lið
1. mgr., að því er varðar efni í 1. og 2. flokki.
4. Mæla skal fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í tengslum við eftirfarandi:
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2. Hagsmunaaðilar skulu senda umsóknir sínar til lögbærs
yfirvalds aðildarríkisins þar sem þeir hyggjast nota staðgönguaðferðina.
Lögbæra yfirvaldið skal meta, innan tveggja mánaða frá móttöku fullfrágenginnar umsóknar, hvort umsóknin samræmist
staðlaða sniðinu fyrir umsóknir sem um getur í 10. mgr.
3. Lögbæra yfirvaldið skal senda Matvælaöryggisstofnun
Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) umsóknir
aðildarríkja og hagsmunaaðila ásamt skýrslu um mat sitt og
tilkynna framkvæmdastjórninni um það.
4. Þegar framkvæmdastjórnin hefur málsmeðferð vegna
leyfisveitingar skal hún senda skýrslu um mat sitt til Matvælaöryggisstofnunarinnar.
5. Matvælaöryggisstofnunin skal, innan sex mánaða frá
móttöku fullfrágenginnar umsóknar, meta hvort aðferðin sem
lögð er fram tryggir, að því er varðar áhættu fyrir heilbrigði
manna eða dýra:
a) að vörnum gegn þeim sé þannig háttað að komið sé í veg
fyrir útbreiðslu þeirra fyrir förgun í samræmi við þessa
reglugerð eða framkvæmdarráðstafanir hennar eða
b) dregið sé úr þeim niður á stig sem er a.m.k. jafngilt, fyrir
viðkomandi flokk aukaafurða úr dýrum, þeim vinnsluaðferðum sem mælt er fyrir um í b-lið fyrstu undirgreinar
1. mgr. 15. gr.
Matvælaöryggisstofnunin skal gefa út álit á framlagðri umsókn.

a) skilyrði sem miða að því að tryggja varnir gegn áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra ef kemur til brennslu og urðunar
á staðnum,

6. Ef Matvælaöryggisstofnunin krefur umsækjendur um
viðbótarupplýsingar er heimilt, í tilhlýðilega rökstuddum
tilvikum, að framlengja tímabilið sem kveðið er á um í 5. mgr.

b) hámarkshundraðshlutfall dýrastofnsins eins og um getur í
2. mgr.,

Matvælaöryggisstofnunin skal, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina eða umsækjandann, ákveða innan hvaða
frests skuli veita henni þessar upplýsingar og tilkynna framkvæmdastjórninni og umsækjandanum, eins og við á, um
viðbótartímabilið sem þörf er á.

c) magn aukaafurða úr dýrum í tengslum við eðli starfseminnar
og upprunategund, eins og um getur í d-lið 1. mgr. og
d) skrá yfir sjúkdómana sem um getur í e-lið 1. mgr.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
4. þáttur
Staðgönguaðferðir

20. gr.
Leyfi fyrir staðgönguaðferðum
1. Framkvæmdastjórnin eða, í kjölfar umsóknar, aðildarríki
eða hagsmunaaðili, sem getur komið fram fyrir hönd hóps
hagsmunaaðila, getur hafið málsmeðferð vegna leyfis fyrir
staðgönguaðferð vegna notkunar eða förgunar á aukaafurðum
úr dýrum eða afleiddum afurðum.

7. Ef umsækjendur vilja leggja fram viðbótarupplýsingar
að eigin frumkvæði skulu þeir senda upplýsingarnar beint til
Matvælaöryggisstofnunarinnar.
Í því tilviki skal tímabilið, sem kveðið er á um í 5. mgr., ekki
framlengt.
8. Matvælaöryggisstofnunin skal framsenda álit sitt til
framkvæmdastjórnarinnar, umsækjanda og lögbærs yfirvalds
hlutaðeigandi aðildarríkis.
9. Innan þriggja mánaða frá viðtöku álits Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til álitsins skal framkvæmdastjórnin tilkynna umsækjandanum um þá ráðstöfun
sem fyrirhugað er að samþykkja í samræmi við 11. mgr.
10. Samþykkja skal staðlað snið fyrir umsóknir fyrir
staðgönguaðferðir í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferðina
sem um getur í 2. mgr. 52. gr.
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11. Að lokinni viðtöku álits Matvælaöryggisstofnunarinnar
skal samþykkja eftirfarandi:
a) annaðhvort ráðstöfun þar sem leyfð er staðgönguaðferð til
notkunar eða förgunar aukaafurða úr dýrum eða afleiddra
afurða eða
b) ráðstöfun þar sem leyfisveitingu fyrir slíkri staðgönguaðferð
er hafnað.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

II. BÁLKUR
SKYLDUR REKSTRARAÐILA

I. KAFLI
Almennar skyldur

1. þáttur
S ö f n u n , f l u t n i n g u r o g re k j a n l e i k i

21. gr.
Söfnun og auðkenning að því er varðar flokk og flutning
1. Rekstraraðilar skulu safna, auðkenna og flytja aukaafurðir
úr dýrum án ótilhlýðilegrar tafar og við skilyrði sem koma í veg
fyrir að upp komi áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra.
2. Rekstraraðilar skulu tryggja að aukaafurðum úr dýrum
og afleiddum afurðum fylgi viðskiptaskjal á meðan á flutningi
þeirra stendur eða heilbrigðisvottorð þegar þess er krafist
samkvæmt þessari reglugerð eða ráðstöfun í samræmi við 6.
mgr.
Þrátt fyrir fyrstu undirgrein getur lögbært yfirvald leyft flutning
á húsdýraáburði á milli tveggja staða á sama býli eða á milli
býla og notenda húsdýraáburðar innan sama aðildarríkis án
viðskiptaskjals eða heilbrigðisvottorðs.
3. Viðskiptaskjöl og heilbrigðisvottorð sem fylgja
aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum á meðan á
flutningi þeirra stendur skulu a.m.k. innihalda upplýsingar
um uppruna, áfangastað og magn slíkra afurða og lýsingu
á aukaafurðunum úr dýrum eða afleiddu afurðunum og
merkingum þeirra, þegar slíkra merkinga er krafist samkvæmt
þessari reglugerð.
Hins vegar getur lögbært yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis,
ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
sem eru fluttar innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, leyft að
upplýsingarnar sem um getur í fyrstu undirgrein séu sendar í
gegnum annarskonar kerfi.
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4. Rekstraraðilar skulu safna, flytja og farga eldhússúrgangi
í 3. flokki í samræmi við landsráðstafanir sem gert er ráð fyrir í
13. gr. tilskipunar 2008/98/EB.
5. Samþykkja skal eftirfarandi í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 52. gr.:
a) fyrirmyndir að viðskiptaskjölum sem krafist er að fylgi
aukaafurðum úr dýrum á meðan á flutningi stendur og
b) fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum og skilyrði sem hafa
áhrif á það hvernig þau skulu fylgja aukaafurðum úr dýrum
og afleiddum afurðum á meðan á flutningi stendur.
6. Mæla má fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í tengslum við eftirfarandi:
a) tilvik þegar heilbrigðisvottorðs er krafist, með hliðsjón af
áhættustigi fyrir heilbrigði manna og dýra sem skapast af
tilteknum afleiddum afurðum,
b) tilvik þegar, þrátt fyrir fyrstu undirgrein 2. mgr. og með
hliðsjón af lágu áhættustigi fyrir heilbrigði manna og
dýra sem stafar af tilteknum aukaafurðum úr dýrum eða
afleiddum afurðum, flutningur afleiddra afurða getur farið
fram án skjalanna eða vottorðanna sem um getur í þeirri
málsgrein,
c) kröfur sem varða auðkenningu, þ.m.t. merkingar, og
aðskilnað mismunandi flokka aukaafurða úr dýrum á
meðan á flutningi stendur og
d) skilyrði til að koma í veg fyrir áhættu fyrir heilbrigði manna
og dýra á meðan á söfnun og flutningi aukaafurða úr dýrum
stendur, þ.m.t. skilyrði fyrir öruggum flutningi þessara
afurða að því er varðar ílát, ökutæki og umbúðaefni.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

22. gr.
Rekjanleiki
1. Rekstraraðilar sem senda, flytja eða taka við aukaafurðum
úr dýrum eða afleiddum afurðum skulu halda skrár yfir
sendingar og tengd viðskiptaskjöl eða heilbrigðisvottorð.
Hins vegar gildir fyrsta undirgrein ekki þegar leyfi til
flutninga á aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum
án viðskiptaskjala eða heilbrigðisvottorða hefur verið veitt í
samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 21. gr. eða í samræmi við
framkvæmdarráðstafanir sem eru samþykktar samkvæmt b-lið
6. mgr. 21. gr.
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2. Rekstraraðilarnir sem um getur í 1. mgr. skulu hafa til
staðar kerfi og verklagsreglur til að auðkenna:
a) aðra rekstraraðila sem þeir hafa afhent aukaafurðir úr
dýrum eða afleiddar afurðir og

Sama undanþága skal gilda fyrir starfsemi sem felst í
framleiðslu aukaafurða úr dýrum, einungis á staðnum, sem fer
fram á býlum eða á öðrum athafnasvæðum þar sem dýr eru
haldin, þau ræktuð eða annast um þau.

b) þá rekstraraðila sem þeir hafa tekið við sendingum frá.
Þessar upplýsingar skulu gerðar aðgengilegar lögbærum
yfirvöldum sé þess óskað.
3. Samþykkja má ráðstafanir til framkvæmdar ákvæða
þessarar greinar í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem
um getur í 3. mgr. 52. gr., einkum að því er varðar:
a) upplýsingar sem gerðar skulu aðgengilegar fyrir lögbær
yfirvöld,
b) hversu lengi skal geyma þessar upplýsingar.
2. þáttur
Skráning og viðurkenning

23. gr.
Skráning rekstraraðila, fyrirtækja eða stöðva
1.

Rekstraraðilar skulu, í því skyni að fá skráningu:

a) áður en starfsemi hefst, tilkynna lögbæru yfirvaldi um öll
þau fyrirtæki eða stöðvar undir sinni stjórn sem eru virk á
einhverju stigi framleiðslu, flutnings, meðferðar, vinnslu,
geymslu, setningar á markað, dreifingar, notkunar eða
förgunar aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða,
b) afhenda lögbæra yfirvaldinu upplýsingar um:
i.

hvað flokk aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða
þeir hafa til ráðstöfunar,

ii. eðli starfseminnar þar sem aukaafurðir úr dýrum eða
afleiddar afurðir eru notaðar sem upphafsefni.
2. Rekstraraðilar skulu veita lögbæru yfirvaldi nýjustu
upplýsingar um fyrirtæki eða stöðvar undir sinni stjórn, eins
og um getur í a-lið 1. mgr., þ.m.t. með því að tilkynna um allar
umtalsverðar breytingar á starfseminni, s.s. ef fyrirtæki eða
stöð í rekstri er lokað.
3. Samþykkja má nákvæmar reglur um skráningu eins og
um getur í 1. mgr., í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem
um getur í 3. mgr. 52. gr.
4. Þrátt fyrir 1. mgr. skal ekki krefjast tilkynningar um
fyrirhugaða skráningu fyrir starfsemi sem fyrirtæki, sem
framleiða aukaafurðir úr dýrum, hafa þegar fengið samþykki
eða skráningu fyrir í samræmi við reglugerð (EB). nr. 852/2004
eða reglugerð (EB) nr. 853/2004, og fyrir starfsemi sem
fyrirtæki eða stöðvar hafa þegar fengið viðurkenningu fyrir í
samræmi við 24. gr. þessarar reglugerðar.

63/1173
20.Nr.júlí
2017

24. gr.
Samþykki fyrir fyrirtækjum eða stöðvum
1. Rekstraraðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki eða stöðvar
undir þeirra stjórn séu samþykkt af lögbæru yfirvaldi þegar
eitthvað af eftirfarandi starfsemi fer fram í viðkomandi
fyrirtækjum eða stöðvum:
a) vinnsla á aukaafurðum úr dýrum með þrýstisæfingu, með
vinnsluaðferðum sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar
1. mgr. 15. gr. eða með staðgönguaðferðum sem eru leyfðar
í samræmi við 20. gr.,
b) förgun á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem
úrgangi, með brennslu, að undanskildum fyrirtækjum eða
stöðvum sem hafa rekstrarleyfi í samræmi við tilskipun
2000/76/EB,
c) förgun eða endurheimt aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða, ef þær eru úrgangur, með sambrennslu; fyrirtæki
eða stöðvar sem hafa rekstrarleyfi í samræmi við tilskipun
2000/76/EB eru undanþegin,
d) notkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem
brunaeldsneytis,
e) framleiðsla á gæludýrafóðri,
f) framleiðsla á lífrænum áburði og jarðvegsbætum,
g) ummyndun aukaafurða úr dýrum og/eða afleiddra afurða í
lífgas eða moltu,
h) meðferð aukaafurða úr dýrum eftir söfnun, s.s. með flokkun
þeirra, stykkjun, kælingu, frystingu, söltun, fjarlægingu
húða og skinna eða sérstaks áhættuefnis,
i) geymsla aukaafurða úr dýrum,
j) geymsla afleiddra afurða sem ætlunin er að:
i.

farga með urðun eða brennslu eða endurheimta eða
farga með sambrennslu,

ii. nota sem brunaeldsneyti,
iii. nota sem fóður; fyrirtæki eða stöðvar sem eru
samþykktar eða skráðar í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 183/2005 eru undanþegnar,
iv. nota sem lífrænan áburð og jarðvegsbæti, að undanskilinni geymslu á stað þar sem ætlunin er að nota þá
beint.
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2. Í viðurkenningunni, sem um getur í 1. mgr., skal tilgreina
hvort fyrirtækið eða stöðin sé samþykkt fyrir starfsemi í
tengslum við aukaafurðir úr dýrum og/eða afleiddar afurðir:

b) skal ekki færa búnað og vélar frá óhreina svæðinu inn
á hreina svæðið nema þau hafi áður verið þrifin og
sótthreinsuð og

a) í tilteknum flokki sem um getur í 8., 9. eða 10. gr. eða

c) rekstraraðilinn skal taka upp verklagsreglur um ferðir
einstaklinga til að vakta ferðir þeirra og lýsa réttri notkun á
skóböðum (e. footbath) og hjólböðum (e. wheel bath).

b) í fleiri en einum flokki sem um getur í 8., 9. eða 10. gr., og
tilgreina hvort slík starfsemi fer fram:

3. Hjá fyrirtækjum og stöðvum þar sem fram fer starfsemi
sem um getur í a-lið 1. mgr. 24. gr.:

i.

varanlega við skilyrði um strangan aðskilnað til að
koma í veg fyrir áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
eða

ii. tímabundið við skilyrði sem koma í veg fyrir mengun,
sem viðbrögð við of lítilli afkastagetu fyrir slíkar
afurðir vegna:
— útbreiddrar uppkomu dýrafarsóttar eða
— annarra óvenjulegra og ófyrirsjáanlegra aðstæðna.

a) skal meðhöndla aukaafurðir úr dýrum þannig að komið sé í
veg fyrir áhættu af völdum mengunar,
b) skal vinnsla aukaafurða úr dýrum fara fram eins fljótt og
auðið er. Að vinnslu lokinni skal meðhöndla afleiddar
afurðir og geyma þær þannig að komið sé í veg fyrir áhættu
af völdum mengunar,
c) skal, eftir því sem við á, meðan á hvers konar vinnslu á
aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum stendur,
meðhöndla alla hluta aukaafurðanna og afleiddu afurðanna
þannig að þær nái tilgreindu hitastigi í tilgreindan tíma og
koma skal í veg fyrir hættu á endurmengun,

25. gr.

d) skulu rekstraraðilar með reglulegu millibili skoða
viðeigandi breytur, einkum hitastig, þrýsting, tíma og
bitastærð, ef við á með sjálfvirkum búnaði,

Almennar kröfur um hollustuhætti

e) skal fastsetja og skjalfesta þær aðferðir sem er beitt við
hreinsun allra hluta fyrirtækjanna eða stöðvanna.

1. Rekstraraðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki eða stöðvar
undir þeirra stjórn þar sem fram fer sú starfsemi sem um getur
í a- og h-lið 1. mgr. 24. gr.:
a) séu þannig byggðar að auðvelt sé að þrífa þær og sótthreinsa
og, ef við á, að gólf séu þannig úr garði gerð að það greiði
fyrir frárennsli vökva,
b) bjóði upp á aðgang að viðunandi hreinlætisaðstöðu, s.s.
salernum, búningsklefum og handlaugum fyrir starfsfólk,
c) búi yfir viðeigandi fyrirkomulagi til að verjast meindýrum,
s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum,
d) haldi búnaði og mannvirkjum í góðu ástandi og sjái til þess
að mælibúnaður sé kvarðaður reglulega og
e) búi yfir viðeigandi fyrirkomulagi til að þrífa og sótthreinsa
ílát og ökutæki til að forðast áhættu af völdum mengunar.
2. Allir einstaklingar sem vinna í fyrirtæki eða stöð, sem um
getur í 1. mgr., skulu klæðast viðeigandi, hreinum fatnaði og, ef
nauðsyn krefur, hlífðarfatnaði.
Ef við á hjá tilteknu fyrirtæki eða stöð:
a) skulu þeir sem starfa á óhreina svæðinu ekki fara inn á
hreina svæðið nema þeir skipti fyrst um eða sótthreinsi
vinnufatnað sinn og skó,

26. gr.
Meðferð á aukaafurðum úr dýrum innan
matvælafyrirtækja
1. Meðhöndlun, vinnsla eða geymsla aukaafurða úr dýrum
hjá fyrirtækjum eða stöðvum sem hafa fengið samþykki eða
skráningu í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004
eða í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, skal
fara fram við skilyrði sem koma í veg fyrir víxlmengun og, ef
við á, í til þess ætluðum hluta fyrirtækisins eða verksmiðjunnar.
2. Hráefni til framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem ekki
er ætlað til manneldis, má geyma, meðhöndla eða vinna í
fyrirtækjum sem hafa til þess sérstakt leyfi í samræmi við 5. lið
I. kafla XIV. þáttar og 5. lið I. kafla XV. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004, að því tilskildu að komið sé í veg
fyrir yfirfærslu á sjúkdómsáhættu með aðskilnaði slíkra hráefna
frá hráefnum til framleiðslu á afurðum úr dýraríkinu.
3. Ákvæði 1. og 2. mgr. skulu ekki hafa áhrif á aðrar
sértækari kröfur sem mælt er fyrir um í heilbrigðislöggjöf
Bandalagsins um dýr og dýraafurðir.
27. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
Mæla skal fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessa þáttar og
1. þáttar þessa kafla í tengslum við eftirfarandi:
a) kröfur um grunnvirki og búnað sem gilda innan fyrirtækja
eða stöðva,
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b) kröfur um hollustuhætti sem gilda um alla meðferð á
aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, þ.m.t.
ráðstafanir til að breyta kröfum um hollustuhætti fyrir
fyrirtæki eða stöðvar sem um getur í 1. mgr. 25. gr.,
c) skilyrði og tæknilegar kröfur um meðferð, meðhöndlun,
ummyndun, vinnslu og geymslu aukaafurða úr dýrum eða
afleiddra afurða og skilyrði um meðhöndlun á skólpi,
d) þær sannanir sem rekstraraðili þarf að leggja fram um getu
sína til að koma í veg fyrir áhættu fyrir heilbrigði manna
og dýra til að fá fullgildingu á meðhöndlun, ummyndun og
vinnslu á aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum,
e) skilyrði fyrir meðferð á aukaafurðum úr dýrum eða
afleiddum afurðum í fleiri en einum flokki sem um getur í
8., 9. eða 10. gr., innan sama fyrirtækis eða stöðvar:
i.

63/1175
20.Nr.júlí
2017
29. gr.

Greining á hættu og mikilvægir stýristaðir
1. Rekstraraðilar, sem stunda einhverja af eftirfarandi
starfsemi, skulu koma upp, framkvæma og viðhalda varanlegri
skriflegri málsmeðferð eða -meðferðum á grundvelli greiningar
á hættu og mikilvægum stýristöðum (GáHMSS) fyrir:
a) vinnslu aukaafurða úr dýrum,
b) ummyndun aukaafurða úr dýrum í lífgas og moltu,
c) meðferð og geymslu á fleiri en einum flokki aukaafurða úr
dýrum eða afleiddra afurða í sama fyrirtæki eða stöð,
d) framleiðslu gæludýrafóðurs.

þar sem slík starfsemi fer fram aðskilið,

ii. þar sem slík starfsemi fer fram tímabundið við tilteknar
aðstæður,
f) skilyrði sem varða að koma í veg fyrir víxlmengun þegar
geymsla, meðferð eða vinnsla aukaafurða úr dýrum fer
fram í hluta fyrirtækis eða stöðvar, sem um getur í 26. gr.,
sem er sérstaklega til þess ætlaður,
g) staðlaðar ummyndunarvinnslubreytur fyrir lífgas- og
myltingarstöðvar,
h) kröfur sem gilda um brennslu eða sambrennslu í stöðvum
með litla og mikla afkastagetu eins og um getur í b- og c-lið
1. mgr. 24. gr. og
i) kröfur sem gilda um nýtingu aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða með bruna eins og um getur í d-lið 1. mgr.
24. gr.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

3. þáttur
I n n r a e f t i r l i t o g g re i n i n g á h æ t t u o g
mikilvægir stýristaðir

28. gr.
Innra eftirlit
Rekstraraðilar skulu koma upp, framkvæma og viðhalda innra
eftirliti í fyrirtækjum sínum eða stöðvum til að fylgjast með
að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar. Þeir skulu sjá til
þess að engar aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir, sem
grunur leikur á um eða uppgötvast hefur að samræmist ekki
ákvæðum þessarar reglugerðar, fari frá fyrirtækinu eða stöðinni
nema til förgunar.

2. Rekstraraðilar, eins og þeir eru skilgreindir í 1. mgr.,
skulu einkum:
a) greina hvers kyns hættu sem verður að koma í veg fyrir,
eyða eða draga úr þannig að hún teljist viðunandi,
b) tilgreina mikilvæga stýristaði á því stigi eða þeim stigum
þar sem mikilvægt er að viðhafa eftirlit til að koma í veg
fyrir eða eyða hættu eða draga úr henni svo að viðunandi
teljist,
c) setja áhættumörk á mikilvægum stýristöðum sem skilja á
milli þess sem er viðunandi og óviðunandi að því er varðar
að koma í veg fyrir, eyða eða draga úr hættu sem hefur
verið auðkennd,
d) koma á og hrinda í framkvæmd árangursríkum verklagsreglum um vöktun á mikilvægum stýristöðum,
e) ákveða aðgerðir til úrbóta ef vöktun bendir til þess að
eitthvað hafi farið úrskeiðis á mikilvægum stýristað,
f) ákveða verklagsreglur í því skyni að ganga úr skugga um
að ráðstafanirnar, sem lýst er í a- til e-lið, séu fullnægjandi
og skili tilætluðum árangri. Sannprófun skal fara fram með
reglubundnu millibili,
g) útbúa skjöl og færa skrár sem eru í samræmi við eðli og
umfang rekstrarins í því skyni að sýna fram á að beiting
þeirra ráðstafana, sem lýst er í a- til f-lið, beri árangur.
3. Verði einhverjar breytingar á afurð, vinnsluferli eða
einhverju stigi framleiðslu, vinnslu, geymslu eða dreifingar
skulu rekstraraðilar endurskoða verklagsreglur sínar og gera á
þeim nauðsynlegar breytingar.
4. Samþykkja má ráðstafanir til að auðvelda framkvæmd
þessarar greinar í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem
um getur í 3. mgr. 52. gr.
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30. gr.

2. þáttur

Landsbundnar leiðbeiningar um góðar starfsvenjur

Lífrænn áburður og jarðvegsbætar

1. Ef nauðsyn krefur skulu lögbær yfirvöld hvetja til
þróunar, miðlunar og valfrjálsrar notkunar á landsbundnum
leiðbeiningum um góða starfshætti, einkum um beitingu
meginreglna GáHMSS eins og um getur í 29. gr. Rekstraraðilum er í sjálfsvald sett hvort þeir nota þessar leiðbeiningar.
2. Lögbær yfirvöld skulu leggja mat á landsbundnu
leiðbeiningarnar til að tryggja að:
a) þær hafi verið þróaðar í samráði við fulltrúa aðila sem eiga
mikilla hagsmuna að gæta og hafi verið miðlað innan geira
rekstraraðilanna og
b) inntak þeirra sé þannig að raunhæft sé að nota þær í þeim
geirum sem þær eru ætlaðar fyrir.

II. KAFLI
Setning á markað

1. þáttur
Aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir til
fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra

31. gr.
Setning á markað
1. Einungis má setja aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir sem eru ætlaðar til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra,
á markað að því tilskildu að:
a) þær séu úr efni í 3. flokki eða unnar úr því, öðru en efni sem
um getur í n-, o- og p-lið 10. gr.,
b) þeim hafi verið safnað eða þær unnar, eftir því sem við
á, í samræmi við skilyrði fyrir þrýstisæfingu eða önnur
skilyrði til að koma í veg fyrir að upp komi áhætta fyrir
heilbrigði manna og dýra í samræmi við ráðstafanir sem
eru samþykktar í samræmi við 15. gr. og hverjar þær
ráðstafanir sem mælt hefur verið fyrir um í samræmi við 2.
mgr. þessarar greinar og
c) þær komi frá samþykktum eða skráðum fyrirtækjum eða
stöðvum, eftir því sem við á fyrir viðkomandi aukaafurð úr
dýrum eða afleidda afurð.
2. Mæla skal fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar að því er varðar heilbrigðisskilyrði fyrir menn og dýr
vegna söfnunar, vinnslu og meðhöndlunar aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða sem um getur í 1. mgr.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

32. gr.
Setning á markað og notkun
1. Setja má lífrænan áburð og jarðvegsbæta á markað og
nota þá að því tilskildu:
a) að þeir komi úr efni í 2. eða 3. flokki,
b) að þeir hafi verið framleiddir í samræmi við skilyrði fyrir
þrýstisæfingu eða önnur skilyrði til að koma í veg fyrir að
upp komi áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra í samræmi
við kröfurnar sem mælt er fyrir um í samræmi við 15. gr.
og hverjar þær ráðstafanir sem mælt hefur verið fyrir um í
samræmi við 3. mgr. þessarar greinar,
c) að þeir komi frá samþykktum eða skráðum fyrirtækjum eða
stöðvum, eftir því sem við á, og
d) að ef um er að ræða kjöt- og beinamjöl úr efni í 2. flokki
og unnin dýraprótín sem ætluð eru til notkunar sem
lífrænn áburður og jarðvegsbætar eða í þá, að þeir hafi
verið blandaðir með efnisþætti til að útiloka síðari notkun
blöndunnar til fóðrunar og þeir merktir þegar þess er krafist
í ráðstöfunum sem samþykktar eru skv. 3. mgr.
Þar að auki má setja á markað meltunarleifar úr ummyndun
í lífgas eða myltingu og nota þær sem lífrænan áburð eða
jarðvegsbæta.
Aðildarríkin geta samþykkt eða viðhaldið innlendum reglum
sem leggja á viðbótarskilyrði fyrir notkun á lífrænum áburði og
jarðvegsbætum eða takmarka notkun á þeim, að því tilskildu
að slíkar reglur séu rökstuddar á grundvelli þess að vernda
heilbrigði manna og dýra.
2. Þrátt fyrir d-lið 1. mgr. skal ekki gera kröfu um íblöndun
í efni sem útilokað er að hægt sé að nota til fóðrunar vegna
samsetningar þeirra eða pökkunar.
3. Mæla má fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í tengslum við eftirfarandi:
a) heilbrigðisskilyrði fyrir menn og dýr vegna framleiðslu og
notkunar á lífrænum áburði og jarðvegsbætum,
b) efnisþætti eða efni til merkingar á lífrænum áburði eða
jarðvegsbætum,
c) efnisþætti sem blanda skal í lífrænan áburð eða jarðvegsbæta,
d) viðbótarskilyrði, s.s. aðferðir sem nota skal við merkingar
og lágmarkshundraðshlutfall, sem skal virða þegar blandan
er tilreidd, til að útiloka notkun á slíkum lífrænum áburði
eða jarðvegsbæti til fóðrunar og
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4. þáttur

e) tilvik þar sem samsetningin eða pakkningin gerir það að
verkum að hægt er að undanþiggja efnin frá kröfunni um
íblöndun.

Aðrar afleiddar afurðir

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

35. gr.
Setning gæludýrafóðurs á markað

3. þáttur
Afleiddar afurðir sem falla undir tiltekna aðra
löggjöf Bandalagsins

Rekstraraðilar geta sett gæludýrafóður á markað að því tilskildu
að:
a) afurðirnar komi úr:
i.

33. gr.
Setning á markað
Rekstraraðilar geta sett eftirfarandi afleiddar afurðir á markað:
a) snyrtivörur, eins og þær eru skilgreindar í 1. mgr. 1. gr.
tilskipunar 76/768/EBE,
b) virk, ígræðanleg lækningatæki, eins og þau eru skilgreind í
c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 90/385/EBE,
c) lækningatæki, eins og þau eru skilgreind í a-lið 2. mgr.
1. gr. tilskipunar 93/42/EBE,

efni í 3. flokki, öðru en efni sem um getur í n-, o- eða
p-lið 10. gr.,

ii. ef um er að ræða innflutt gæludýrafóður eða
gæludýrafóður sem er framleitt úr innfluttum efnum,
úr efnum í 1. flokki, sem um getur í c-lið 8. gr., með
fyrirvara um skilyrði sem mælt er fyrir um í samræmi
við a-lið fyrstu málsgreinar 40. gr. eða
iii. efni sem um getur í a-lið og i. og ii. lið b-liðar 10. gr.,
ef um er að ræða hrátt gæludýrafóður og
b) þeir tryggi varnir gegn áhættu fyrir heilbrigði manna
og dýra með öruggri meðhöndlun í samræmi við 38. gr.
ef öruggur uppruni, í samræmi við 37. gr., tryggir ekki
nægjanlega vernd.

d) lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi, eins og þau
eru skilgreind í b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/79/EB,
36. gr.

e) dýralyf, eins og þau eru skilgreind í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
2001/82/EB,

Setning annarra afleiddra afurða á markað

f) lyf, eins og þau eru skilgreind í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
2001/83/EB.

Rekstraraðilar geta sett afleiddar afurðir, aðrar en þær sem um
getur í 31., 32., 33. og 35. gr., á markað að því tilskildu að:
a) þessar afurðir séu:

34. gr.

i.

Framleiðsla
1. Innflutningur, söfnun og tilflutningur aukaafurða úr
dýrum og afleiddra afurða, sem fara eiga til fyrirtækja eða
stöðva til framleiðslu á afleiddum afurðum, sem um getur í
33. gr., og framleiðsla þessara afleiddu afurða, skal fara fram í
samræmi við löggjöf Bandalagsins sem um getur í þeirri grein.
Ónotuðu efni frá slíkum fyrirtækjum eða stöðvum skal fargað í
samræmi við þá löggjöf.
2. Hins vegar gildir þessi reglugerð þegar í löggjöf
Bandalagsins, sem um getur í 33. gr., er ekki kveðið á um
skilyrði um varnir gegn hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra í samræmi við markmiðin í þessari reglugerð.

ekki ætlaðar til fóðrunar alidýra eða til að nota á land
þar sem fóður fyrir slík dýr er ræktað eða

ii. ætlaðar til fóðrunar loðdýra og
b) varnir gegn áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra séu
tryggðar með:
i.

öruggum uppruna í samræmi við 37. gr.,

ii. öruggri meðhöndlun í samræmi við 38. gr. ef öruggur
uppruni tryggir ekki nægjanlega vernd eða
iii. því að sannreynt sé að afurðirnar séu einungis nýttar til
öruggrar lokanotkunar í samræmi við 39. gr. ef örugg
meðhöndlun tryggir ekki nægjanlega vernd.
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37. gr.

40. gr.

Öruggur uppruni

Framkvæmdarráðstafanir

Öruggur uppruni skal ná yfir notkun á efni sem:

a) ekki stafar af óviðunandi áhætta fyrir heilbrigði manna og
dýra,
b) var safnað og flutt frá söfnunarstað til framleiðslufyrirtækis
eða -stöðvar við skilyrði sem útiloka áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra eða
c) var flutt inn í Bandalagið og flutt frá fyrsta komustað inn
í Bandalagið til framleiðslufyrirtækis eða -stöðvar við
skilyrði sem útiloka áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra.
2. Rekstraraðilar skulu, í tengslum við öruggan uppruna,
leggja fram skjalfestar upplýsingar um kröfurnar í 1. mgr., þ.m.t.,
ef nauðsyn krefur, sannanir fyrir öryggi líföryggisráðstafana
sem gerðar eru til að útiloka áhættu af völdum upphafsefnis
fyrir heilbrigði manna og dýra.
Lögbæra yfirvaldið skal hafa aðgang að þessum skjölum, sé
þess óskað.
Í tilvikinu sem um getur í c-lið 1. mgr. skal sendingunni fylgja
heilbrigðisvottorð sem samræmist fyrirmynd sem samþykkt er
í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 3. mgr.
52. gr.

Mæla má fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessa þáttar í
tengslum við eftirfarandi:
a) skilyrði fyrir setningu á markað á innfluttu gæludýrafóðri
eða gæludýrafóðri, sem er framleitt úr innfluttum efnum, úr
efni í 1. flokki sem um getur í c-lið 8. gr.,
b) skilyrði fyrir öruggum uppruna og tilflutningi efnis sem
á að nota við skilyrði sem útiloka áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra,
c) skjalfestar upplýsingar eins og um getur í fyrstu undirgrein
2. mgr. 37. gr.,
d) breytur fyrir framleiðsluferlið eins og um getur í fyrstu
málsgrein 38. gr., einkum að því er varðar efnislega eða
efnafræðilega meðhöndlun efnanna sem eru notuð,
e) prófunarkröfur sem gilda um lokaafurðina og
f) skilyrði fyrir öruggri notkun afleiddra afurða sem af stafar
áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

38. gr.
Örugg meðhöndlun

III. KAFLI

Í öruggri meðhöndlun skal m.a. felast að beitt er framleiðsluferli
fyrir efnið, sem notað er, sem dregur á viðunandi hátt úr áhættu
fyrir heilbrigði manna og dýra sem stafar af efninu sem er notað
eða af öðrum efnum sem verða til í framleiðsluferlinu.

Innflutningur, umflutningur og útflutningur

Tryggja skal, einkum með því að gera prófanir á lokaafurðinni,
að af afleiddu afurðinni stafi engin óviðunandi áhætta fyrir
heilbrigði manna og dýra.

39. gr.
Örugg endanleg notkun
Í öruggri endanlegri notkun skal m.a. felast notkun á afleiddum
afurðum:
a) við skilyrði sem ekki skapa óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra eða
b) sem kunna að skapa áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
í sérstökum tilgangi þegar slík notkun er réttlætanleg samkvæmt markmiðum, sem sett eru fram í löggjöf Bandalagsins, einkum að því er varðar varnir fyrir heilbrigði
manna og dýra.

41. gr.
Innflutningur og umflutningur
1. Aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir skal flytja inn í
Bandalagið eða í umflutningi gegnum það í samræmi við:
a) viðeigandi kröfur í þessari reglugerð og framkvæmdarráðstöfunum hennar fyrir þá tilteknu aukaafurð úr dýrum
eða afleiddu afurð, sem eru a.m.k. jafn strangar og þær sem
gilda um framleiðslu og setningu slíkra aukaafurða eða
afleiddra afurða á markað innan Bandalagsins,
b) skilyrði sem viðurkennt er að séu a.m.k. jafngild þeim
kröfum sem gilda um framleiðslu og setningu slíkra
aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða á markað
samkvæmt löggjöf Bandalagsins eða
c) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
sem um getur í 33., 35. og 36. gr.: kröfurnar sem settar eru
fram í þeim greinum.
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Ráðstafanirnar, sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar, og
ætlaðar eru til að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar
með því að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 4. mgr.
52. gr.

4. Í samræmi við reglunefndarmeðferðina, sem um getur í
3. mgr. 52. gr., skal taka saman skrár yfir þriðju lönd eða hluta
þriðju landa þaðan sem flytja má aukaafurðir úr dýrum eða
afleiddar afurðir inn í Bandalagið eða í umflutningi í gegnum
það, einkum með tilliti til:

2.

a) löggjafar þriðja landsins,

Þrátt fyrir 1. mgr. skal innflutningur og umflutningur:

a) sérstaks áhættuefnis einungis eiga sér stað í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b) aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða, sem eru
blandaðar með eða mengaðar af úrgangi sem skráður er
sem hættulegur í ákvörðun 2000/532/EB, einungis eiga
sér stað með fyrirvara um kröfurnar í reglugerð (EB)
nr. 1013/2006,
c) efna í 1. og 2. flokki og afurða úr þeim, sem ekki eru ætlaðar
til framleiðslu á afleiddum afurðum sem um getur í 33.,
35. og 36. gr., einungis fara fram að því tilskildu að reglur
um innflutning þeirra hafi verið samþykktar í samræmi við
a-lið 2. mgr. 42. gr.,
d) aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða, sem eru ætlaðar
til þeirra nota sem um getur í 1. mgr. 17. gr., fara fram í
samræmi við landsráðstafanir sem tryggja varnir gegn
áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra, meðan þess er beðið
að samræmd skilyrði, sem um getur í 2. mgr. 17. gr., verði
samþykkt.
3. Ef um er að ræða innflutning og umflutning efna í 3. flokki
og afleiddra afurða úr þeim skal mæla fyrir um viðeigandi
kröfur sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr.

b) þess hvernig skipulagi lögbærs yfirvalds og skoðunarþjónustu þess í þriðja landinu er háttað, valdheimilda
þessarar þjónustu, eftirlits með henni og heimildar hennar
til að hafa skilvirkt eftirlit með framkvæmd ákvæða
löggjafar sinnar,
c) raunverulegra heilbrigðisskilyrða við framleiðslu, fullvinnslu, meðferð, geymslu og sendingu afurða úr dýraríkinu
sem eru ætlaðar fyrir Bandalagið,
d) þeirra trygginga sem þriðja landið getur veitt fyrir því að
farið sé að viðkomandi heilbrigðisskilyrðum,
e) reynslunnar af setningu afurðarinnar frá þriðja landinu á
markað og niðurstaðna úr innflutningseftirliti sem farið
hefur fram,
f) niðurstaðna úr skoðunum Bandalagsins í þriðja landinu,
g) heilbrigðisástands búfjár, annarra húsdýra og villtra
lífvera í þriðja landinu, einkum með tilliti til framandi
dýrasjúkdóma og þeirra þátta almenns heilbrigðisástands í
landinu sem af gæti stafað áhætta fyrir heilbrigði manna
eða dýra í Bandalaginu,

a) skuli koma frá þriðja landi eða hluta þriðja lands sem er á
skrá í samræmi við 4. mgr.,

h) þess hversu reglubundið og hratt þriðja landið veitir upplýsingar um smitandi dýrasjúkdóma á yfirráðasvæði sínu,
einkum sjúkdómana sem eru tilgreindir í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr og um
lagardýr,

b) skuli koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem eru
samþykktar og skráðar af lögbæru yfirvaldi þriðja landsins,
sem er upprunaland, sem það yfirvald hefur skráð í þeim
tilgangi og

i) þeirra reglna um forvarnir og varnir gegn smitandi
dýrasjúkdómum sem eru í gildi í þriðja landinu og
framkvæmdar þeirra, þ.m.t. reglur um innflutning frá
öðrum þriðju löndum.

c) hafi meðfylgjandi skjöl á komustað inn í Bandalagið þar
sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer
fram, t.d. viðskiptaskjal eða heilbrigðisvottorð og, þegar
við á, yfirlýsing sem samræmist fyrirmynd sem mælt er
fyrir um í samræmi við d-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr.
42. gr.

Halda skal skránum yfir fyrirtæki eða stöðvar, sem um getur í
b-lið annarrar undirgreinar 3. mgr., uppfærðum og senda þær
til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gera þær
aðgengilegar fyrir almenning.

Í þeim kröfum má tilgreina að sendingarnar:

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
Meðan þess er beðið að kröfurnar, sem um getur í a- og c-lið
annarrar undirgreinar, verði samþykktar skulu aðildarríkin
tilgreina viðkomandi kröfur í landsráðstöfunum.

42. gr.
Framkvæmdarráðstafanir
1. Í samræmi við reglunefndarmeðferðina, sem um getur í 3.
mgr. 52. gr., skal samþykkja ráðstafanir til framkvæmdar 41. gr.
sem geta útilokað aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir,
sem tiltekin fyrirtæki eða stöðvar framleiða, frá innflutningi
eða umflutningi til að vernda heilbrigði manna eða dýra.
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2. Mæla skal fyrir um aðrar ráðstafanir til framkvæmdar á
41. grein í tengslum við eftirfarandi:
a) skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi efna í 1. og 2.
flokki og fyrir afleiddar afurðir úr þeim,
b) takmarkanir, sem varða heilbrigði manna eða dýra, sem
gilda um innflutt efni í 3. flokki eða afleiddar afurðir
úr þeim, sem mæla má fyrir um með tilvísun í skrár
Bandalagsins yfir þriðju lönd eða hluta þriðju landa sem
eru teknar saman í samræmi við 4. mgr. 41. gr. eða í öðrum
tilgangi sem varðar heilbrigði manna eða dýra,
c) skilyrði fyrir framleiðslu aukaafurða úr dýrum eða afleiddra
afurða í fyrirtækjum eða stöðvum í þriðju löndum; slík
skilyrði geta m.a. falið í sér fyrirkomulag við eftirlit
viðkomandi lögbærs yfirvalds með slíkum fyrirtækjum eða
stöðvum og geta undanþegið tilteknar tegundir fyrirtækja
eða stöðva, þar sem meðferð á aukaafurðum úr dýrum eða
afleiddum afurðum fer fram, frá samþykki eða skráningu
eins og um getur í b-lið annarrar undirgreinar 3. mgr. 41.
gr. og
d) fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum, viðskiptaskjölum
og yfirlýsingum sem fylgja skulu sendingum, þar sem
tilgreint er við hvaða skilyrði er leyfilegt að lýsa því yfir
að aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum hafi
verið safnað eða þær framleiddar í samræmi við kröfurnar í
þessari reglugerð.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
43. gr.
Útflutningur
1. Útflutningur á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum, sem ætlunin er að brenna eða urða, skal bannaður.
2. Útflutningur á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum til þriðju landa, sem eru ekki aðilar að Efnahags- og
framfarastofnuninni, til notkunar í lífgas- eða myltingarstöð,
skal bannaður.
3. Einungis skal flytja út efni í 1. og 2. flokki og afleiddar
afurðir úr þeim í öðrum tilgangi en þeim sem um getur í 1. og
2. mgr. að því tilskildu að mælt hafi verið fyrir um reglur um
útflutning þeirra.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
4. Ákvæði 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 um matvæli
og fóður, sem flutt eru út frá Bandalaginu, skulu gilda að breyttu
breytanda um útflutning á efni í 3. flokki eða afleiddar afurðir
úr þeim í samræmi við þessa reglugerð.
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Þrátt fyrir 3. og 4. mgr. skal útflutningur:

a) sérstaks áhættuefnis einungis eiga sér stað í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b) aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða, sem eru
blandaðar með eða mengaðar af úrgangi sem skráður er
sem hættulegur í ákvörðun 2000/532/EB, einungis eiga
sér stað með fyrirvara um kröfurnar í reglugerð (EB) nr.
1013/2006.

III. BÁLKUR
OPINBERT EFTIRLIT OG LOKAÁKVÆÐI

I. KAFLI
Opinbert eftirlit

44. gr.
Málsmeðferð vegna samþykkis
1. Lögbært yfirvald skal því aðeins samþykkja fyrirtæki eða
stöðvar að sýnt hafi verið fram á, með vettvangsheimsókn áður
en starfsemi hefst, að þær uppfylli viðeigandi kröfur sem mælt
er fyrir um í 27. gr.
2. Lögbært yfirvald getur veitt skilyrt samþykki ef svo
virðist, út frá vettvangsheimsókninni, að fyrirtækið eða stöðin
uppfylli allar kröfur sem varða grunnvirki og búnað með það
fyrir augum að tryggja beitingu verklagsreglnanna í samræmi
við þessa reglugerð. Það skal einungis veita fullt samþykki ef
önnur vettvangsheimsókn, sem fer fram innan þriggja mánaða
frá því að skilyrta samþykkið var veitt, leiðir í ljós að fyrirtækið
eða stöðin uppfyllir aðrar kröfur sem um getur í 1. mgr. Hafi
augljósar framfarir átt sér stað en fyrirtækið eða stöðin uppfyllir
ekki enn allar þessar kröfur getur lögbæra yfirvaldið framlengt
skilyrta samþykkið. Þó má skilyrt samþykki ekki gilda lengur
en sex mánuði samtals.
3. Rekstraraðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki eða stöð hætti
rekstri ef lögbært yfirvald dregur samþykki sitt til baka eða, ef
um skilyrt samþykki er að ræða, hvorki framlengir það né veitir
fullt samþykki.

45. gr.
Opinbert eftirlit
1. Með fyrirvara um ákvæði 5. gr. skal lögbært yfirvald,
með reglulegu millibili, annast opinbert eftirlit og umsjón með
meðferð aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem falla
undir gildissvið þessarar reglugerðar.
2. Ákvæði 41. og 42. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 gilda
að breyttu breytanda um opinbert eftirlit sem fram fer til að
staðfesta að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.
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3. Lögbært yfirvald getur tekið tillit til þess að góðum
starfsvenjum sé fylgt þegar það framkvæmir opinbert eftirlit.
4. Mæla má fyrir um nánara fyrirkomulag um framkvæmd
ákvæða þessarar greinar, þ.m.t. reglur um tilvísunaraðferðir
fyrir örverufræðilegar greiningar.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
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2. Lögbært yfirvald skal, eins og við á út frá eðli og
alvarleika ágallanna og hugsanlegrar áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra, banna rekstraraðilum, sem um getur í 1. og 3.
mgr. 23. gr. og 1. mgr. 24. gr., tímabundið eða varanlega að reka
starfsemi samkvæmt þessari reglugerð, eftir því sem við á, að
fengnum upplýsingum um:
a) að kröfur í löggjöf Bandalagsins séu ekki uppfylltar og
b) hugsanlega áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra sem
skapast af slíkri starfsemi.
47. gr.

46. gr.
Tímabundin niðurfelling, afturköllun og bann við
starfsemi
1. Ef opinbert eftirlit og umsjón af hálfu lögbærs yfirvalds
leiðir í ljós að ein eða fleiri kröfur þessarar reglugerðar eru ekki
uppfylltar skal það grípa til viðeigandi aðgerða.
Einkum skal lögbæra yfirvaldið, eins og við á út frá eðli og
alvarleika ágallanna og hugsanlegrar áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra:
a) fella tímabundið úr gildi samþykki fyrirtækja eða stöðva
sem fengið hafa samþykki samkvæmt þessari reglugerð ef:
i.

skilyrði fyrir samþykki eða rekstri fyrirtækisins eða
stöðvarinnar eru ekki lengur uppfyllt,

ii. búast má við að rekstraraðilinn bæti út ágöllunum
innan hæfilegs tíma og
iii. hugsanleg áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra krefst
ekki aðgerða í samræmi við b-lið,
b) afturkalla samþykki fyrirtækja eða stöðva sem fengið hafa
samþykki samkvæmt þessari reglugerð ef:
i.

skilyrði fyrir samþykki eða rekstri fyrirtækisins eða
stöðvarinnar eru ekki lengur uppfyllt og

ii. ekki er hægt að búast við að rekstraraðilinn bæti úr
ágöllunum innan hæfilegs tíma:
— af ástæðum sem varða grunnvirki fyrirtækisins eða
stöðvarinnar,

Skrár
1. Hvert aðildarríki skal taka saman skrá yfir fyrirtæki,
stöðvar og rekstraraðila á yfirráðasvæði þess sem hafa fengið
samþykki eða skráningu í samræmi við þessa reglugerð.
Það skal úthluta hverju samþykktu eða skráðu fyrirtæki, stöð
eða rekstraraðila opinberu númeri sem auðkennir fyrirtækið,
stöðina eða rekstraraðilann að því er varðar hvers konar
starfsemi fer þar fram.
Aðildarríkin skulu, ef við á, tilgreina opinbert númer sem
fyrirtæki, stöð eða rekstraraðila hefur verið úthlutað samkvæmt
annarri löggjöf Bandalagsins.
Aðildarríkin skulu gera skrár sínar yfir samþykkt eða
skráð fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila aðgengilegar fyrir
framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin.
Aðildarríkin skulu halda uppfærðar skrár yfir samþykkt
eða skráð fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila og gera þær
aðgengilegar öðrum aðildarríkjum og almenningi.
2. Mæla má fyrir um ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur í
3. mgr. 52. gr., einkum að því er varðar:
a) snið skránna sem um getur í 1. mgr. og
b) verklag til að gera skrárnar, sem um getur í 1. mgr.,
aðgengilegar.
48. gr.
Stjórnun sendinga til annarra aðildarríkja

— af ástæðum sem varða einstaklingsbundna getu
rekstraraðilans eða starfsfólks sem er undir hans
umsjón eða

1. Þegar rekstraraðili ætlar sér að senda efni í 1. og
2. flokki og kjöt- og beinamjöl eða dýrafitu úr efni í 1. og
2. flokki til annars aðildarríkis skal hann tilkynna lögbæru
yfirvaldi upprunaaðildarríkisins og lögbæru yfirvaldi viðtökuaðildarríkisins um það.

— vegna alvarlegrar áhættu fyrir heilbrigði manna
og dýra sem krefst mikilla breytinga á starfsemi
fyrirtækisins eða stöðvarinnar áður en rekstraraðilinn getur sótt um endursamþykki,

Lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins skal ákveða, að fenginni umsókn rekstraraðilans, innan tilgreinds frests:

c) setja fyrirtækjum eða stöðvum sértæk skilyrði til að bæta úr
ágöllum sem eru fyrir hendi.

a) að neita að taka við vörusendingunni,
b) að samþykkja viðtöku vörusendingarinnar án skilyrða eða

Nr. 63/1182
Nr.
674

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

c) að gera viðtöku vörusendingarinnar háða eftirfarandi
skilyrðum:
i.

ef afleiddu afurðirnar hafa ekki farið í gegnum
þrýstisæfingu skulu þær fá slíka meðhöndlun eða

ii. aukaafurðirnar úr dýrum eða afleiddu afurðirnar skulu
uppfylla öll þau skilyrði fyrir sendingu sem rökstyðja
má út frá verndun heilbrigðis manna og dýra til að
tryggja að aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
séu meðhöndlaðar í samræmi við þessa reglugerð.
2. Samþykkja má, í samræmi við reglunefndarmeðferðina
sem um getur í 3. mgr. 52. gr., snið fyrir þær umsóknir
rekstraraðila sem um getur í 1. mgr.
3. Lögbært yfirvald upprunaaðildarríkisins skal, í gegnum
Traces-kerfið í samræmi við ákvörðun 2004/292/EB, upplýsa
lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins um afgreiðslu hverrar
sendingar, sem send er til viðtökuaðildarríkisins, með
a) aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum sem um
getur í 1. mgr.
b) unnu dýraprótíni sem er fengið úr efni í 3. flokki.
Þegar lögbæru yfirvaldi viðtökuaðildarríkisins er tilkynnt um
afgreiðsluna skal það tilkynna lögbæru yfirvaldi upprunaaðildarríkisins um komu hverrar sendingar í gegnum Traceskerfið.
4. Flytja skal efni í 1. og 2. flokki, kjöt- og beinamjöl og
dýrafitu, sem um getur í 1. mgr., beint til viðtökufyrirtækis
eða -stöðvar, sem skal vera samþykkt eða skráð í samræmi við
23., 24. eða 44. gr., eða, ef um er að ræða húsdýraáburð, til
viðtökubýlis.
5. Ef aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eru sendar
til annarra aðildarríkja í gegnum yfirráðasvæði þriðja lands
skulu þær sendar í vörusendingum sem hafa verið innsiglaðar í
upprunaaðildarríkinu og þeim skal fylgja heilbrigðisvottorð.
Innsiglaðar sendingar skulu einungis koma aftur inn í
Bandalagið um skoðunarstöð á landamærum, í samræmi við 6.
gr. tilskipunar 89/662/EBE.
6. Þrátt fyrir 1. til 5. mgr. skal einungis senda aukaafurðir
úr dýrum eða afleiddar afurðir, sem þar er getið um, sem eru
blandaðar með eða mengaðar af úrgangi sem skráður er sem
hættulegur í ákvörðun 2000/532/EB, til annarra aðildarríkja
með fyrirvara um kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1013/2006.
7. Samþykkja má ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í tengslum við eftirfarandi:
a) tilgreindan frest vegna ákvörðunar lögbæra yfirvaldsins
eins og um getur í 1. mgr.,
b) viðbótarskilyrði vegna sendingar aukaafurða úr dýrum eða
afleiddra afurða sem um getur í 4. mgr.,
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c) fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum sem skulu fylgja
vörusendingum sem eru sendar í samræmi við 5. mgr. og
d) skilyrði fyrir sendingu aukaafurða úr dýrum eða afleiddra
afurða sem ætlunin er að nota fyrir sýningar, listsköpun, til
greininga, menntunar eða rannsókna, til annarra aðildarríkja
þrátt fyrir ákvæði 1. til 5. mgr. þessarar greinar.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.
8. Í ráðstöfunum til framkvæmdar þessarar greinar má
tilgreina við hvaða skilyrði lögbært yfirvald getur, þrátt fyrir
ákvæði 1. til 5. mgr. þessarar greinar, leyft:
a) sendingu á húsdýraáburði milli tveggja staða innan sama
býlis eða milli býla á landamærasvæðum aðildarríkja sem
eiga sameiginleg landamæri,
b) sendingu annarra aukaafurða úr dýrum sem fluttar
eru á milli fyrirtækja eða stöðva á landamærasvæðum
aðildarríkja sem eiga sameiginleg landamæri og
c) flutning dauðra gæludýra til brennslu til fyrirtækis eða
stöðvar á landamærasvæði annars aðildarríkis með
sameiginleg landamæri.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum
þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana,
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 52. gr.

49. gr.
Eftirlit Bandalagsins í aðildarríkjunum
1. Sérfræðingar frá framkvæmdastjórninni geta, ef það er
nauðsynlegt fyrir samræmda beitingu þessarar reglugerðar,
annast eftirlit á vettvangi í samstarfi við lögbær yfirvöld
aðildarríkjanna.
Aðildarríki skal veita sérfræðingunum alla aðstoð sem þeim er
nauðsynleg til að inna af hendi skyldur sínar vegna eftirlits sem
fram fer á yfirráðasvæði þess.
Framkvæmdastjórnin skal gera lögbæru yfirvaldi grein fyrir
niðurstöðum úr eftirlitinu.
2. Samþykkja má ráðstafanir til framkvæmdar þessarar
greinar í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur
í 3. mgr. 52. gr., einkum að því er varðar verklagsreglur vegna
samstarfs við landsyfirvöld.
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50. gr.
Beiting ákvæða reglugerðar (EB) nr. 882/2004 að því er
varðar tiltekið eftirlit
1. Ákvæði 46. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 gilda að
breyttu breytanda um eftirlit Bandalagsins í þriðju löndum
sem fram fer til að staðfesta að farið sé að ákvæðum þessarar
reglugerðar.
2. Ákvæði a-liðar 1. mgr. 50. gr. reglugerðar (EB)
nr. 882/2004 gilda að breyttu breytanda um það að taka smám
saman upp kröfurnar í 3. mgr. 41. gr. þessarar reglugerðar.
3. Ákvæði 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 gilda að
breyttu breytanda um eftirlit þriðju landa í aðildarríkjum
Bandalagsins sem tengist starfsemi samkvæmt þessari
reglugerð.
II. KAFLI
Lokaákvæði
51. gr.
Ákvæði landslaga
Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni á valdsviði
sínu sem hafa beina þýðingu fyrir rétta framkvæmd þessarar
reglugerðar.
52. gr.
Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndarinnar
um matvælaferlið og heilbrigði dýra sem komið var á fót skv.
1. mgr. 58. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 3. og
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.
4. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
a (1.–4. mgr.) og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón
af ákvæðum 8. gr. hennar.
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5. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
a (1.–4. mgr. og b-liður 5. mgr.) og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/
EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.
Frestirnir, sem mælt er fyrir um í c-lið 3. mgr. og b- og e-lið 4.
mgr. 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB, skulu vera tveir mánuðir,
einn mánuður og tveir mánuðir, í þeirri röð.
6. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
a (1., 2., 4. og 6. mgr.) og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.
53. gr.
Viðurlög
Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn
þessari reglugerð og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til
að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í
réttu hlutfalli við brotið og hafa letjandi áhrif. Aðildarríkin
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði eigi
síðar en 4. júní 2011 og skulu tilkynna henni án tafar um síðari
breytingar sem hafa áhrif á þau.
54. gr.
Niðurfelling
Reglugerð (EB) nr. 1774/2002 fellur úr gildi frá og með 4. mars
2011.
Líta ber á tilvísanir í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 sem
tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samsvörunartöflunni í viðaukanum.
55. gr.
Umbreytingarráðstöfun
Fyrirtæki, stöðvar og notendur, sem hlotið hafa samþykki eða
skráningu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 fyrir 4.
mars 2011, skulu teljast vera samþykkt eða skráð, eftir því sem
krafist er, í samræmi við þessa reglugerð.
56. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 4. mars 2011.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Strassborg 21. október 2009.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

forseti.

forseti.
_________
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VIÐAUKI
SAMSVÖRUNARTAFLA
Reglugerð (EB) nr. 1774/2002

Þessi reglugerð

1. gr.

1. og 2. gr.

2. gr.

3. gr.

1. mgr. 3. gr.

1. og 2. mgr. 4. gr.

2. mgr. 3. gr.

fjórða undirgrein 3. mgr. 41. gr.

3. mgr. 3. gr.

3., 4. og 5. mgr. 4. gr.

1. mgr. 4. gr.

8. gr.

2. mgr. 4. gr.

12., 15. og 16. gr.

3. mgr. 4. gr.

h-, i- og j-liður 24. gr.

4. mgr. 4. gr.

c-liður 2. mgr. 41. gr., 3. mgr. og a-liður 5. mgr. 43. gr.

1. mgr. 5. gr.

9. gr.

2. mgr. 5. gr.

13., 15. og 16. gr.

3. mgr. 5. gr.

h-, i- og j-liður 24. gr.

4. mgr. 5. gr.

c-liður 2. mgr. 41. gr. og 3. mgr. 43. gr.

1. mgr. 6. gr.

10. gr.

2. mgr. 6. gr.

14., 15. og 16. gr.

3. mgr. 6. gr.

h-, i- og j-liður 24. gr.

7. gr.

21. gr.

8. gr.

48. gr.

9. gr.

22. gr.

10.–15. gr., 17. og 18. gr.

23., 24., 27. og 44. gr.,

16. gr.

6. gr.

19. gr.

31. gr.

1. mgr. 20. gr.

35. og 36. gr.

2. mgr. 20. gr.

32. gr.

3. mgr. 20. gr.

36. gr.

21. gr.

—

22. gr.

11. gr.

23. gr.

17. og 18. gr.

24. gr.

19. gr.

25. gr.

28. og 29. gr.

26. gr.

45., 46. og 47. gr.

27. gr.

49. gr.

28. gr.

ii. liður a-liðar 35. gr. og 1. mgr. 41. gr.

29. gr.

41. og 42. gr.

30. gr.

b-liður 1. mgr. 41. gr.

31. gr.

1. mgr. 50. gr.

32. gr.

—

33. gr.

52. gr.

34. gr.

—

35. gr.

2. mgr. 15. gr. og 51. gr.

36. gr.

—

37. gr.

54. gr.

38. gr.

56. gr.
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Fylgiskjal II.
REGLUGERÐ FRAMKV®MDASTJîRNARINNAR (ESB) nr. 142/2011

2015/EES/63/09

fr‡ 25. febrœar 2011
um framkv¾md reglugerðar Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur,
að þv’ er varðar aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis,
og um framkv¾md tilskipunar r‡ðsins 97/78/EB að þv’ er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru
undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum ‡ landam¾rum samkv¾mt þeirri
tilskipun (*)
FRAMKV®MDASTJîRN EVRîPUSAMBANDSINS HEFUR,

dýrum til að fyrirbyggja œtbreiðslu ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra. Til viðb—tar er ’ þeirri reglugerð
tilgreint við hvaða skilyrði megi nota aukaafurðir œr
dýrum ’ f—ður og ’ ýmsum tilgangi, svo sem ’ snyrtivšrur, ’ lyf og til t¾knilegra nota. ê henni er einnig m¾lt
fyrir um að rekstraraðilar sŽu skuldbundnir til að taka
aukaafurðir œr dýrum til meðferðar ’ fyrirt¾kjum og
stšðvum sem eru undir opinberu eftirliti.

með hliðsj—n af s‡ttm‡lanum um starfsh¾tti Evr—pusambandsins,

Með hliðsj—n af reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 fr‡ 21. okt—ber 2009 um heilbrigðisreglur að þv’ er
varðar aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru
¾tlaðar til manneldis og um niðurfellingu ‡ reglugerð (EB) nr.
1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir œr dýrum) (1), einkum
5. gr. (2. mgr.) og 6. gr. (ii. liður b-liðar 1. mgr., šnnur
undirgrein 1. mgr. og šnnur undirgrein 2. mgr.), 11. gr. (b- og
c-liður 2. mgr. og šnnur undirgrein 2. mgr.), 15. gr. (b-, d-, e-,
h- og i-liður 1. mgr. og šnnur undirgrein 1. mgr.), 17. gr. (2.
mgr.) og 18. gr. (3. mgr.), 19. gr. (a-, b- og c-liður 4. mgr. og
šnnur undirgrein 4. mgr.), 20. gr. (10. og 11. mgr.), 21. gr. (5.
og 6. mgr.), 22. gr. (3. mgr.) og 23. gr. (3. mgr.), 27. gr. (a-, b, og c-liður og e- til h-liður og šnnur undirgrein), 31. gr. (2.
mgr.), 32. gr. (3. mgr.), 40. gr., 41. gr. (fyrsta og þriðja
undirgrein 3. mgr.), 42. gr., 43. gr. (3. mgr.), 45. gr. (4. mgr.),
47. gr. (2. mgr.), 48. gr. (2. mgr., a-liður 7. mgr. og a-liður 8.
mgr. og šnnur undirgrein 8. mgr.),

2)

ê reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er kveðið ‡ um að samþykkja skuli, með framkv¾mdarr‡ðstšfunum, n‡kv¾mar reglur um meðferð aukaafurða œr dýrum og afleiddra
afurða, s.s. vinnslustaðla, skilyrði er varða hollustuh¾tti
og snið fyrir skjalfestar sannanir sem þurfa að fylgja
sendingum aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða til
að h¾gt sŽ að rekja þ¾r.

3)

M¾la skal fyrir um n‡kv¾mu reglurnar um notkun ‡
aukaafurðum œr dýrum og fšrgun þeirra ’ þessari
reglugerð með það fyrir augum að n‡ fram markmiðum
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, einkum um sj‡lfb¾ra
nýtingu ‡ efnum œr dýrum og um h‡tt verndarstig fyrir
heilbrigði manna og dýra ’ Evr—pusambandinu.

4)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 gildir ekki um heila
skrokka eða skrokkhluta villtra dýra sem ekki leikur
grunur ‡ að sŽu sýkt eða hafi orðið fyrir ‡hrifum fr‡
sjœkd—mi sem getur smitast ’ menn eða dýr, að undanskildum lagardýrum sem landað er ’ viðskiptalegum
tilgangi. Þar að auki n¾r hœn ekki til heilla skrokka eða
skrokkhluta villtra veiðidýra sem ekki eru hirtir eftir að
þau eru felld ’ samr¾mi við g—ðar veiðivenjur. Að þv’
er varðar þessar aukaafurðir œr dýrum sem falla til við
veiðar skal þannig staðið að fšrgun þeirra að komið sŽ ’
veg fyrir œtbreiðslu ‡ ‡h¾ttu, eins og við ‡ ’ tengslum
við tilteknar veiðiaðferðir og ’ samr¾mi við g—ðar
starfsvenjur atvinnuveiðimanna.

með hliðsj—n af tilskipun r‡ðsins 97/78/EB fr‡ 18. desember
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með
afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins fr‡ þriðju
lšndum (2), einkum 3. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

ê reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er m¾lt fyrir um reglur
um heilbrigði dýra og manna er varða aukaafurðir œr
dýrum og afleiddar afurðir. ê þeirri reglugerð er sagt til
um við hvaða aðst¾ður skuli farga aukaafurðum œr

________________

(*) Þessi ESB-gerð birtist ’ Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1. Hennar var
getið ’ ‡kvšrðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 fr‡
25. september 2015 um breytingu ‡ I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
2
( ) Stjt’ð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
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5)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 tekur til aukaafurða œr
dýrum sem ¾tlaðar eru til að bœa til veiðiminjagripi.
Tilbœningur sl’kra minjagripa, sem og vinnsla ‡ dýrum
og hlutum dýra sem aðrar aðferðir eru notaðar við, s.s.
plastgerving, skal eiga sŽr stað við skilyrði sem fyrirbyggja œtbreiðslu ‡ ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða
dýra.

6)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 tekur til eldhœssœrgangs
ef hann kemur fr‡ flutningat¾kjum ’ alþj—ðlegri umferð,
s.s. efni œr matv¾lum sem borin eru fram um borð ’
flugvŽl eða skipi sem kemur til Evr—pusambandsins fr‡
þriðja landi. Gildissvið þeirrar reglugerðar n¾r einnig til
eldhœssœrgangs ef hann er ¾tlaður sem f—ður, til vinnslu
’ samr¾mi við eina af þeim vinnsluaðferðum sem
leyfðar eru samkv¾mt þessari reglugerð eða til ummyndunar ’ l’fgas eða til myltingar. Með reglugerð (EB)
nr. 1069/2009 er lagt bann við að alidýrum, šðrum en
loðdýrum, sŽ gefinn eldhœssœrgangur. Þv’ m‡, ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009, vinna og s’ðan
nota eldhœssœrgang að þv’ tilskildu að afleidda afurðin
sŽ ekki notuð til að f—ðra sl’k dýr.

7)

Til að tryggja samr¾mi ’ lšggjšf Sambandsins skal nota
skilgreininguna ‡ f—ðurefnum ’ reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 767/2009 fr‡ 13. jœl’ 2009
um setningu f—ðurs ‡ markað og notkun þess, um
breytingu ‡ reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1831/2003 og um niðurfellingu ‡ tilskipun r‡ðsins
79/373/EBE,
tilskipun
framkv¾mdastj—rnarinnar
80/511/EBE,
tilskipunum
r‡ðsins
82/471/EBE,
83/228/EBE, 93/74/EBE, 93/113/EB og 96/25/EB og ‡
‡kvšrðun framkv¾mdastj—rnarinnar 2004/217/EB (1)
sem grunninn að skilgreiningu ‡ f—ðurefnum œr dýrar’kinu ’ þessari reglugerð.

8)

Með reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er bannað að senda
aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir, sem koma œr
smitn¾mum tegundum, fr‡ bœjšrðum, fyrirt¾kjum,
stšðvum eða sv¾ðum sem s¾ta takmšrkunum vegna
tilvistar alvarlegs smitsjœkd—ms. Til að sj‡ til þess að
verndarstig ‡ sviði heilbrigðis dýra sŽ h‡tt ’ Sambandinu
skal skilgreina skr‡na yfir sjœkd—ma ’ heilbrigðisreglum
Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnunarinnar fyrir landdýr og
lagardýr sem skr‡na yfir alvarlega smitsjœkd—ma til að
‡kvarða umfang þessa banns.

9)

Þar sem gildissvið tilskipunar Evr—puþingsins og r‡ðsins 2000/76/EB fr‡ 4. desember 2000 um brennslu

œrgangs (2) n¾r ekki til brennslu og sambrennslu tiltekinna aukaafurða œr dýrum skal ’ þessari reglugerð
m¾la fyrir um viðunandi reglur um forvarnir gegn
heilbrigðis‡h¾ttu sem stafað getur af sl’kri starfsemi,
með tilliti til hugsanlegra ‡hrifa ‡ umhverfið. Leifar fr‡
rekstri brennslu eða sambrennslu aukaafurða œr dýrum
eða afleiddra afurða skulu endurunnar eða þeim fargað,
’ samr¾mi við umhverfislšggjšf Sambandsins, einkum
þar sem samkv¾mt þeirri lšggjšf er heimilt að nota
fosf—rþ‡ttinn œr šsku ’ ‡burð og að aska fr‡ brennslu
g¾ludýra sŽ afhent eigendum þeirra.

10)

Afurðum œr dýrar’kinu eða matv¾lum sem inniheldur
sl’kar afurðir skal einungis fargað með urðun, ’ samr¾mi við tilskipun r‡ðsins 1999/31/EB fr‡ 26. apr’l
1999 um urðun œrgangs (3), ef þau hafa verið unnin eins
og skilgreint er ’ reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins
(EB) nr. 852/2004 fr‡ 29. apr’l 2004 um hollustuh¾tti
sem varða matv¾li (4), til að draga œr hugsanlegri
heilbrigðis‡h¾ttu.

11)

Banna skal fšrgun aukaafurða œr dýrum eða afleiddra
afurða með sk—lpi þar sem sk—lpið er ekki h‡ð kršfum
sem myndu tryggja viðeigandi varnir gegn ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra. Gera skal viðeigandi r‡ðstafanir til að koma ’ veg fyrir —viðunandi ‡h¾ttu vegna
—viljandi losunar ‡ flj—tandi aukaafurðum œr dýrum, svo
sem við þrif ‡ g—lfum og bœnaði sem notaður er við
vinnslu.

12)

ê tilskipun Evr—puþingsins og r‡ðsins 2008/98/EB fr‡
19. n—vember 2008 um œrgang og um niðurfellingu
tiltekinna tilskipana (5) er m¾lt fyrir um tilteknar r‡ðstafanir til að vernda umhverfið og heilbrigði manna. ê
b-lið 2. mgr. 2. gr. þeirrar tilskipunar er kveðið ‡ um að
tiltekin m‡lefni sŽu undanþegin gildissviði þeirrar
tilskipunar að þv’ marki sem þau falla undir aðra
lšggjšf Sambandsins, þ.m.t. aukaafurðir œr dýrum sem
falla undir reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1774/2002 fr‡ 3. okt—ber 2002 um heilbrigðisreglur
um aukaafurðir œr dýrum sem ekki eru ¾tlaðar til
manneldis (6), að undanþegnum þeim sem ‡ að brenna,
urða eða nota ’ l’fgas- eða myltingarstšð. Sœ reglugerð
hefur nœ verið felld niður og ’ stað hennar kom
reglugerð (EB) nr. 1069/2009 fr‡ 4. mars 2011. Til að
tryggja samfellu ’ lšggjšf Sambandsins skulu þau ferli,
sem notuð eru til að ummynda aukaafurðir œr dýrum og
afleiddar afurðir ’ l’fgas og l‡ta þ¾r myltast, vera ’
samr¾mi við heilbrigðisreglurnar sem m¾lt er fyrir um
’ þessari reglugerð, sem og r‡ðstafanir til verndar
umhverfisins sem m¾lt er fyrir um ’ tilskipun
2008/98/EB.

________________

________________
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Lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kis skal geta leyft notkun ‡
šðrum vinnslubreytum við ummyndun aukaafurða œr
dýrum ’ l’fgas eða til myltingar þeirra, ‡ grunni fullgildingar ’ samr¾mi við samr¾mda fyrirmynd. ê sl’kum
tilvikum skal vera mšgulegt að setja meltunarleifar og
moltu ‡ markað ’ šllu Evr—pusambandinu. Þar að auki
skal lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kis geta leyft tilteknar
vinnslubreytur fyrir ‡kveðnar aukaafurðir œr dýrum, s.s.
eldhœssœrgang og blšndur eldhœssœrgangs og tiltekinna
annarra efna, sem ummyndaðar eru ’ l’fgas eða myltar.
Þar sem sl’k leyfi eru ekki gefin œt ’ samr¾mi við
samr¾mda fyrirmynd skal einungis setja meltunarleifar
og moltu ‡ markað innan aðildarr’kis þar sem vinnslubreyturnar hafa verið leyfðar.

Til að koma ’ veg fyrir að matv¾li mengist af sjœkd—msvšldum skulu fyrirt¾ki eða stšðvar sem vinna
aukaafurðir œr dýrum vera starfr¾ktar ‡ šðrum stšðum
en sl‡turhœs eða šnnur fyrirt¾ki þar sem matv¾li eru
unnin, einkum ’ samr¾mi við reglugerð Evr—puþingsins
og r‡ðsins (EB) nr. 853/2004 fr‡ 29. apr’l 2004 um
sŽrstakar reglur um hollustuh¾tti sem varða matv¾li œr
dýrar’kinu (1), nema vinnsla aukaafurðanna fari fram
við skilyrði sem lšgb¾ra yfirvaldið hefur samþykkt,
með það fyrir augum að fyrirbyggja að ‡h¾tta fyrir heilbrigði manna og dýra berist inn ’ matv¾lavinnslustšðvarnar.

ê reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
999/2001 fr‡ 22. ma’ 2001 um setningu reglna um
forvarnir gegn, eftirlit með og œtrýmingu tiltekinna
tegunda smitandi heilahršrnunar (2) er kveðið ‡ um að
aðildarr’kin skuli fylgja ‡rlegum všktunar‡¾tlunum
vegna smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma. Dýraskrokkar
sem eru notaðir til að f—ðra tilteknar tegundir til að efla
l’ffr¾ðilega fjšlbreytni skulu falla undir þessar
všktunar‡¾tlanir eftir þv’ sem þurfa þykir til að sj‡ til
þess að þessar ‡¾tlanir skili n¾gjanlegum upplýsingum
um algengi smitandi heilahršrnunar ’ tilteknum
aðildarr’kjum.

r‡ðsins 92/43/EBE fr‡ 21. ma’ 1992 um vernd
n‡ttœrlegra bœsv¾ða og villtra plantna og dýra (3) og
fyrir tilteknar tegundir r‡nfugla sem um getur ’ tilskipun
Evr—puþingsins og r‡ðsins 2009/147/EB fr‡ 30. n—vember 2009 um verndun villtra fugla (4) með tilliti til
n‡ttœrulegra matarvenja þessara tegunda.

17)

Með reglugerð (EB) nr. 1069/2009 var innleidd m‡lsmeðferð til að veita leyfi fyrir staðgšnguaðferðum við
notkun eða fšrgun ‡ aukaafurðum œr dýrum eða
afleiddum afurðum. Framkv¾mdastj—rnin getur leyft
sl’kar aðferðir eftir viðtšku ‡lits fr‡ Matv¾lašryggisstofnun Evr—pu (hŽr ‡ eftir nefnd Matv¾lašryggisstofnunin). Til að greiða fyrir mati Matv¾lašryggisstofnunarinnar ‡ ums—knum skal m¾la fyrir um staðlað
snið þar sem ums¾kjendum er gert lj—st hvers konar
sannanir þeir þurfa að leggja fram. ê samr¾mi við
s‡ttm‡lana skal vera mšgulegt að leggja fram ums—knir
um staðgšnguaðferðir ‡ opinberum tungum‡lum
Sambandsins, eins og m¾lt er fyrir um ’ reglugerð r‡ðs
EBE nr. 1 þar sem ‡kveðið er hvaða tungum‡l skulu
notuð ’ Efnahagsbandalagi Evr—pu (5).

18)

ê samr¾mi við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins
(EB) nr. 183/2005 fr‡ 12. janœar 2005 um kršfur
varðandi hollustuh¾tti sem varða f—ður (6) er þess
krafist að stj—rnendur f—ðurfyrirt¾kja, aðrir en frumframleiðendur, geymi og flytji f—ður við tiltekin
hollustusamleg skilyrði. Þar sem þessi skilyrði draga ‡
jafngildan h‡tt œr hugsanlegri ‡h¾ttu skulu f—ðurblšndur, sem fengnar eru œr aukaafurðum œr dýrum,
ekki falla undir kršfur þessarar reglugerðar um geymslu
og flutning.

19)

Til að efla v’sindi og ranns—knir og sj‡ til þess að
aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir sŽu notaðar ‡
besta mšgulega h‡tt við greiningu ‡ manna- eða
dýrasjœkd—mum skal lšgb¾ru yfirvaldi vera heimilt að
m¾la fyrir um skilyrði að þv’ er varðar sýni af sl’kum
efnum til ranns—kna, menntunar og greininga. Hins
vegar skal ekki m¾la fyrir um sl’k skilyrði fyrir sýni af
sjœkd—msvšldum sem kveðið er ‡ um sŽrstakar reglur
fyrir ’ tilskipun r‡ðsins 92/118/EBE fr‡ 17. desember
1992 varðandi kršfur um heilbrigði dýra og manna sem
hafa ‡hrif ‡ viðskipti innan og innflutning til
Bandalagsins ‡ všrum sem umr¾ddar kršfur ’ sŽrreglum
Bandalagsins sem um getur ’ I. hluta viðauka A við
tilskipun 89/662/EBE, og ’ tilskipun 90/425/EBE hvað
varðar lifandi smitefni, gilda ekki um (7).

Með reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er leyft að nota
tiltekið efni ’ 1. flokki sem f—ður fyrir hr¾fuglategundir
sem eru ’ œtrýmingarh¾ttu eða verndaðar og fyrir aðrar
tegundir ‡ n‡ttœrulegum bœsv¾ðum þeirra, til að efla
l’ffr¾ðilega fjšlbreytni. Sl’k f—ðurgjšf skal leyfð fyrir
tilteknar tegundir kjšt¾ta sem um getur ’ tilskipun

________________
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( 2)

Stjt’ð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
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Stjt’ð. EB L 206, 22.7.1992, bls. 7.
Stjt’ð. ESB L 20, 26.1.2010, bls. 7.
Stjt’ð. EB L 17, 6.10.1958, bls. 385/58.
Stjt’ð. ESB L 35, 8.2.2005, bls. 1.
Stjt’ð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 49.
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Með tilskipun 97/78/EB er veitt undanþ‡ga fyrir
aukaafurðir œr dýrum sem eru ¾tlaðar til sýninga, að þv’
tilskildu að ekki sŽ ¾tlunin að markaðssetja þ¾r, og
fyrir aukaafurðir œr dýrum sem eru ¾tlaðar til tiltekinna
ranns—kna eða greininga, fr‡ heilbrigðiseftirliti með
dýrum og dýraafurðum ‡ skoðunarstšðvum ‡ landam¾rum þar sem þ¾r koma inn ’ Sambandið. ê þeirri
tilskipun er gert r‡ð fyrir samþykkt framkv¾mdarr‡ðstafana fyrir þessar undanþ‡gur. ê þessari reglugerð
skal setja fram viðeigandi skilyrði vegna innflutnings ‡
aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum sem
¾tlaðar eru til sýninga og tiltekinna ranns—kna eða
greininga, til að sj‡ til þess að ekki breiðist œt —viðunandi ‡h¾tta fyrir heilbrigði manna eða dýra þegar
sl’kar afurðir koma inn ’ Sambandið. Til að tryggja
samfellu ’ lšggjšf Sambandsins og til að veita
rekstraraðilum rŽttarvissu skal m¾la fyrir um þessi
skilyrði og þessar framkv¾mdarr‡ðstafanir fyrir tilskipun 97/78/EB ’ þessari reglugerð.

Að sšfnun lokinni skal meðferð aukaafurða œr dýrum
fara fram við viðeigandi skilyrði sem tryggja að ekki
verði yfirf¾rsla ‡ —viðunandi ‡h¾ttu fyrir heilbrigði
manna eða dýra. Fyrirt¾ki eða stšðvar þar sem tiltekin
starfsemi fer fram ‡ður en aukaafurðir œr dýrum eru
settar ’ frekari vinnslu skulu vera þannig byggðar og
starfa þannig að komið sŽ ’ veg fyrir sl’ka œtbreiðslu.
Þar ‡ meðal skal telja fyrirt¾ki eða stšðvar þar sem
fram fer starfsemi sem felst ’ meðferð ‡ aukaafurðum œr
dýrum ’ samr¾mi við heilbrigðislšggjšf Sambandsins
um dýr og dýraafurðir sem hluta af l¾kningastarfsemi
sj‡lfst¾tt starfandi dýral¾kna.

22)

Samkv¾mt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 skulu
rekstraraðilar sj‡ til þess að aukaafurðir œr dýrum og
afleiddar afurðir sŽu rekjanlegar ‡ šllum stigum
framleiðsluferlis, notkunar og fšrgunar, til að forðast
—þarfa raskanir ‡ innri markaðnum ef atburðir verða
sem tengjast raunverulegri eða hugsanlegri ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna eða dýra. Þv’ skal rekjanleiki ekki
bara tryggður með þv’ að rekstraraðilar framleiði, safni
saman eða flytji aukaafurðir œr dýrum heldur einnig
með þv’ að rekstraraðilar fargi aukaafurðum œr dýrum
eða afleiddum afurðum með brennslu, sambrennslu eða
urðun.

23)

G‡mum og flutningat¾kjum sem eru notuð undir
aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir skal haldið
hreinum til að koma ’ veg fyrir mengun. Þegar þau eru
einungis ¾tluð til flutninga ‡ tilteknu efni, s.s. flj—tandi
aukaafurð œr dýrum sem skapar ekki —viðunandi
heilbrigðis‡h¾tta, mega rekstraraðilar laga r‡ðstafanir
s’nar að þeirri raunverulegu ‡h¾ttu sem stafar af þv’
efni, til að tryggja að komið sŽ ’ veg fyrir mengun.

kerfið um heilbrigði dýra og dýraafurða (Traces-kerfið)
sem tekið var upp með ‡kvšrðun framkv¾mdastj—rnarinnar 2004/292/EB fr‡ 30. mars 2004 um að
taka upp Traces-kerfið og um breytingu ‡ ‡kvšrðun
92/486/EBE (1) (hŽr ‡ eftir nefnt Traces-kerfið) til að
leggja fram sannanir fyrir komu sendinga af
aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum ‡
‡kvšrðunarstað. Til vara skal leggja fram sšnnun fyrir
komu sendinga með fj—rða afriti af viðskiptaskjalinu,
sem er skilað til framleiðandans. Að loknu fyrsta ‡rinu
sem þessi reglugerð er ’ framkv¾md skal meta
reynsluna af notkun þessara tveggja valkosta.

25)

ê reglugerð (EB) nr. 853/2004 eru tilgreindar tilteknar
vinnslubreytur ’ tengslum við meðhšndlun ‡ br¾ddri
fitu, fisklýsi og eggjaafurðum sem veita jafngilda všrn
gegn hugsanlegri heilbrigðis‡h¾ttu, þegar sl’kar afurðir
eru notaðar ’ šðrum tilgangi en til manneldis. Þv’ skal
leyfa þessar vinnslubreytur sem staðgšngukosti fyrir
meðhšndlun ‡ aukaafurðum œr dýrum sem sett er fram ’
þessari reglugerð.

26)

Broddur og afurðir œr broddi skulu koma œr nautgripahjšrðum sem eru lausar við tiltekna sjœkd—ma sem
um getur ’ tilskipun r‡ðsins 64/432/EBE fr‡ 26. jœn’
1964 um vanda ‡ sviði heilbrigðis dýra sem hefur ‡hrif
‡ viðskipti innan Bandalagsins með nautgripi og
sv’n (2).

27)

Tilv’sanir ’ tilskipun r‡ðsins 76/768/EBE fr‡ 27. jœl’
1976 um samr¾mingu laga aðildarr’kjanna um snyrtivšrur (3), tilskipun r‡ðsins 96/22/EB fr‡ 29. apr’l 1996
um að banna ’ bœfj‡rr¾kt notkun tiltekinna efna, sem
hafa horm—navirkni eða skjaldheftandi virkni, og
notkun betašrva (4) og tilskipun r‡ðsins 96/23/EB fr‡
29. apr’l 1996 um r‡ðstafanir til eftirlits með tilteknum
efnum og leifum þeirra ’ lifandi dýrum og dýraafurðum (5) skulu uppf¾rðar og tilv’sunin ’ tilskipun
r‡ðsins 2009/158/EB fr‡ 30. n—vember 2009 um
skilyrði ‡ sviði heilbrigðis dýra sem hafa ‡hrif ‡
viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og œtungunaregg og ‡ innflutning þeirra fr‡ þriðju lšndum (6) ’
heilbrigðisreglunum fyrir viðskipti með —unninn hœsdýra‡burð skal uppf¾rð.

28)

Tiltekin innflutt efni til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri
skulu f‡ meðferð og vera notuð við skilyrði sem eru
viðeigandi fyrir þ‡ ‡h¾ttu sem stafað getur af sl’kum
efnum. Einkum skal kveða ‡ um að þeim sŽ beint ‡

________________

24)

Aðildarr’kjunum skal heimilað að krefjast þess að
rekstraraðilar noti samþ¾tta, tšlvuv¾dda upplýsinga
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šruggan h‡tt til viðtškufyrirt¾kja eða -stšðva þar sem
sl’k efni, sem og efni ’ 3. flokki, eru notuð ’ g¾ludýraf—ður. Að þv’ er varðar viðtškufyrirt¾ki eða
-stšðvar skal heimila lšgb¾ra yfirvaldinu að leyfa
geymslu ‡ innfluttu efni með efni ’ 3. flokki, að þv’
tilskildu að innflutta efnið sŽ rekjanlegt.

29)

30)

ê reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er getið um tilteknar
afleiddar afurðir sem m‡ setja ‡ markað ’ samr¾mi við
skilyrði sem m¾lt er fyrir um ’ tiltekinni annarri lšggjšf
Sambandsins. ê þeirri lšggjšf er einnig m¾lt fyrir um
skilyrði fyrir innflutningi, sšfnun og flutningi
aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða til framleiðslu
‡ sl’kum afleiddum afurðum. Reglugerð (EB) nr.
1069/2009 gildir hins vegar þegar ’ ‡ðurnefndri annarri
lšggjšf Sambandsins er ekki m¾lt fyrir um skilyrði er
varða ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra sem kann
að stafa af sl’ku hr‡efni. Þar eð ekki hefur verið m¾lt
fyrir um sl’k skilyrði fyrir efni sem hafa farið ’ gegnum
tiltekin vinnslustig ‡ður en þau uppfylltu skilyrðin fyrir
setningu ‡ markað, samkv¾mt ‡ðurnefndri annarri
lšggjšf Sambandsins, skal m¾la fyrir um þau ’ þessari
reglugerð. Einkum skal m¾la fyrir um skilyrði fyrir
innflutningi og meðferð sl’kra efna innan Sambandsins
samkv¾mt stršngum kršfum um eftirlit og
upplýsingagjšf til að fyrirbyggja œtbreiðslu ‡ hugsanlegri ‡h¾ttu vegna sl’kra efna.

Einkum skal m¾la fyrir um viðunandi heilbrigðisskilyrði ’ þessari reglugerð fyrir efni sem eru notuð til
framleiðslu ‡ lyfjum ’ samr¾mi við tilskipun Evr—puþingsins og r‡ðsins 2001/83/EB fr‡ 6. n—vember 2001
um Bandalagsreglur um lyf sem ¾tluð eru mšnnum (1),
‡ dýralyfjum ’ samr¾mi við tilskipun Evr—puþingsins
og r‡ðsins 2001/82/EB fr‡ 6. n—vember 2001 um
Bandalagsreglur um dýralyf (2), ‡ l¾kningat¾kjum ’
samr¾mi við tilskipun r‡ðsins 93/42/EBE fr‡ 14. jœn’
1993 um l¾kningat¾ki (3), ‡ l¾kningat¾kjum til greininga ’ glasi ’ samr¾mi við tilskipun Evr—puþingsins og
r‡ðsins 98/79/EB fr‡ 27. okt—ber 1998 um l¾kningabœnað til sjœkd—msgreiningar ’ glasi (4), ‡ virkum,
’gr¾ðanlegum l¾kningat¾kjum ’ samr¾mi við tilskipun
r‡ðsins 90/385/EBE fr‡ 20. jœn’ 1990 um samr¾mingu
laga aðildarr’kjanna um virk, ’gr¾ðanleg l¾kningat¾ki (5) eða ‡ pr—fefnum til notkunar ‡ ranns—knarstofum (ãfullunnar všrurÒ). Ef dregið er œr ‡h¾ttunni,
sem stafar af sl’kum efnum, með hreinsun, þykkingu ’
afurðinni eða vegna þeirra skilyrða sem fylgt er við

meðferð þeirra og fšrgun, gilda einungis kršfurnar um
rekjanleika ’ reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og þessari
reglugerð. ê sl’kum tilvikum skulu kršfurnar um
aðskilnað aukaafurða œr dýrum œr mismunandi flokkum
innan fyrirt¾kis eða stšðvar sem framleiðir fullunnar
všrur ekki gilda þegar h¾gt er, ef rekstraraðilinn beitir
reglunum rŽtt ‡ ‡byrgð lšgb¾rs yfirvalds, að œtiloka
s’ðari notkun efna til annarra nota, einkum að þau sŽu
tekin til hliðar og notuð ’ f—ður eða matv¾li. Sendingar
sl’kra efna sem flytja ‡ inn ’ Sambandið skulu s¾ta
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum ‡
skoðunarstšðvum ‡ landam¾rum þar sem þ¾r koma
inn, ’ samr¾mi við tilskipun 97/78/EB, til að ganga œr
skugga um að þessar afurðir uppfylli kršfurnar um
setningu þeirra ‡ markað innan Sambandsins.

31)

Samkv¾mt tilskipun r‡ðsins 2009/156/EB fr‡ 30.
n—vember 2009 um skilyrði ‡ sviði heilbrigðis dýra,
sem hafa ‡hrif ‡ flutninga dýra af hesta¾tt og
innflutning þeirra fr‡ þriðju lšndum (6) er lšgboðin
tilkynningarskylda fyrir tiltekna sjœkd—ma sem dýr af
hesta¾tt eru n¾m fyrir. Bl—ðafurðir œr dýrum af
hesta¾tt sem eru ¾tlaðar til annars en f—ðrunar, s.s.
bl—ðafurðir sem ¾tlaðar eru ’ dýralyf, skulu koma œr
dýrum af hesta¾tt sem ekki sýndu kl’n’sk einkenni
þessara sjœkd—ma, til að draga œr ‡h¾ttu ‡ œtbreiðslu
þessara sjœkd—ma.

32)

Leyfilegt skal vera að setja ‡ markað nýjar hœðir og
skinn ’ šðrum tilgangi en til manneldis, að þv’ tilskildu
að þau uppfylli skilyrðin um heilbrigði dýra að þv’ er
varðar nýtt kjšt sem m¾lt er fyrir um ’ tilskipun r‡ðsins
2002/99/EB fr‡ 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur
um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning ‡
afurðum œr dýrar’kinu til manneldis (7), þar sem ’ þeim
skilyrðum er kveðið ‡ um að draga skuli œr hugsanlegri
heilbrigðis‡h¾ttu ‡ viðeigandi h‡tt.

33)

Heilbrigðisreglurnar, sem m¾lt er fyrir um ’ þessari
reglugerð vegna framleiðslu og setningar veiðiminjagripa ‡ markað og annars sem bœið er til œr dýrum og
sem œtiloka hugsanlega ‡h¾ttu, skulu gilda til viðb—tar
reglunum um verndun tiltekinna tegunda villtra dýra,
sem m¾lt er fyrir um ’ reglugerð r‡ðsins (EB) nr.
338/97 fr‡ 9. desember 1996 um vernd villtra dýra og
plantna með þv’ að setja reglur um viðskipti með
þau (8), þv’ að markmiðið með þeirri reglugerð er
annað. L’ff¾rafr¾ðilegur tilbœningur dýra eða
aukaafurða œr dýrum, sem hafa farið ’ gegnum ferli eins
og plastgervingu sem œtilokar hugsanlegar ‡h¾ttur ‡
jafngildan h‡tt, skal ekki h‡ður takmšrkunum sem
tengjast heilbrigði dýra, til að greiða fyrir notkun ‡
sl’kum tilbœningi, einkum ’ menntunarskyni.
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34)

Aukaafurðir œr býr¾kt sem setja ‡ ‡ markað skulu vera
lausar við tiltekna sjœkd—ma, sem býflugur eru n¾mar
fyrir, sem eru taldir upp ’ tilskipun r‡ðsins 92/65/EBE
fr‡ 13. jœl’ 1992 um dýraheilbrigðiskršfur varðandi
viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til Bandalagsins ‡ dýrum, s¾ði, eggfrumum og f—sturv’sum sem
dýraheilbrigðiskršfur ’ sŽrreglum Bandalagsins er um
getur ’ I. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/EBE
gilda ekki um (1).

35)

Evr—puþingið og r‡ðið hafa skorað ‡ framkv¾mdastj—rnina að ‡kveða endapunkt innan framleiðsluferlisins fyrir l’ffituefnafurðir en eftir hann gilda kršfur
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 ekki lengur um þ¾r.
çkvšrðunin um þann endapunkt skal tekin um leið og
mat liggur fyrir um getu l’ffituefnavinnsluferlanna til að
draga œr hugsanlegri heilbrigðis‡h¾ttu sem getur verið
fyrir hendi ’ dýrafitu ’ šllum flokkum efna sem eru
unnin.

36)

37)

V’sa skal til reglugerðar framkv¾mdastj—rnarinnar
(ESB) nr. 206/2010 fr‡ 12. mars 2010 um skr‡r yfir
þriðju lšnd, yfirr‡ðasv¾ði eða hluta þeirra þaðan sem
aðflutningur ‡ tilteknum dýrum og nýju kjšti inn ’
Evr—pusambandið er leyfður og um kršfur vegna
heilbrigðisvottorða (2) ’ þessari reglugerð, að þv’ marki
sem þau þriðju lšnd og šnnur yfirr‡ðasv¾ði skulu f‡
heimild til innflutnings ‡ tilteknum aukaafurðum œr
dýrum eða afleiddum afurðum, þar sem ‡h¾ttan sem
stafar af þessum afurðum er n‡kv¾mlega sœ sama og sœ
sem getur hugsanlega komið upp vegna innflutnings ‡
lifandi dýrum eða nýju kjšti.

V’sa skal til fleiri skr‡a yfir þriðju lšnd þaðan sem flytja
m‡ tiltekin efni œr dýrar’kinu til að ‡kveða fr‡ hvaða
þriðju lšndum m‡ flytja inn aukaafurðir œr dýrum af
viðkomandi tegundum, ‡ grunni svipaðra sj—narmiða
sem varða heilbrigðis‡h¾ttu og til að tryggja samfellu ’
lšggjšf Sambandsins. M¾lt er fyrir um sl’kar skr‡r ’
‡kvšrðun framkv¾mdastj—rnarinnar 2004/211/EB fr‡ 6.
janœar 2004 um skr‡ yfir þriðju lšnd eða hluta yfirr‡ðasv¾ða þeirra sem aðildarr’kin heimila innflutning
fr‡ ‡ lifandi dýrum af hesta¾tt og s¾ði, eggfrumum og
f—sturv’sum dýra af hesta¾tt og um breytingu ‡
‡kvšrðunum 93/195/EBE og 94/63/EB (3), reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 605/2010 fr‡ 2. jœl’
2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og
varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
vegna aðflutnings hr‡mj—lkur og mj—lkurafurða til
manneldis inn ’ Evr—pusambandið (4), ‡kvšrðun

________________
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Stjt’ð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54.
Stjt’ð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.
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framkv¾mdastj—rnarinnar 2006/766/EB fr‡ 6. n—vember
2006 um skr‡r yfir þriðju lšnd og yfirr‡ðasv¾ði sem
innflutningur ‡ samlokum, skr‡pdýrum, mšttuldýrum,
s¾sniglum og lagarafurðum er leyfður fr‡ (5), reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 798/2008 fr‡ 8.
‡gœst 2008 um skr‡r yfir þriðju lšnd, yfirr‡ðasv¾ði,
sv¾ði eða h—lf, þaðan sem leyft er að flytja alifugla og
alifuglaafurðir inn ’ Bandalagið og ’ umflutning gegnum
Bandalagið, og um kršfur varðandi heilbrigðisvottorð
fyrir dýr og dýraafurðir (6) og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 119/2009 fr‡ 9. febrœar 2009 um
skr‡r yfir þriðju lšnd eða hluta þeirra fyrir innflutning ‡
kjšti af villtum dýrum af hŽra¾tt, tilteknum villtum
landspendýrum og alikan’num inn ’ Bandalagið eða til
umflutnings gegnum Bandalagið og um kršfur varðandi
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (7).

38)

Þar eð œrgangur fr‡ lj—smyndaiðnaðinum, þar sem eru
notaðar tilteknar aukaafurðir œr dýrum, s.s. hryggjarsœlur œr nautgripum, skapar ekki einungis ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra heldur einnig fyrir umhverfið
skal annaðhvort farga honum eða flytja hann œt til þriðja
landsins þar sem aukaafurðirnar eru upprunnar, ’
samr¾mi við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1013/2006 fr‡ 14. jœn’ 2006 um tilflutning œrgangs (8).

39)

V’sa skal til skr‡rinnar yfir skoðunarstšðvar ‡ landam¾rum, sem m¾lt er fyrir um ’ ‡kvšrðun framkv¾mdastj—rnarinnar fr‡ 28. september 2009 um að taka saman
skr‡ yfir skoðunarstšðvar ‡ landam¾rum, um að m¾la
fyrir um tilteknar reglur um skoðanir, sem framkv¾mdar eru af heilbrigðissŽrfr¾ðingum Bandalagsins
‡ sviði dýra og dýraafurða og um að m¾la fyrir um
dýral¾knaeiningar ’ Traces-tšlvukerfinu (9), ’ reglunum
um umflutning tiltekinna aukaafurða œr dýrum og
afleiddra afurða gegnum Evr—pusambandið ‡ milli
yfirr‡ðasv¾ða Rœssneska sambandsr’kisins. Nota skal
samr¾mda heilbrigðis- og innflutningsskjalið fyrir dýr
og dýraafurðir sem m¾lt er fyrir um ’ reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 136/2004 fr‡ 22.
janœar 2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit dýral¾knis
‡ skoðunarstšðvum Bandalagsins ‡ landam¾rum með
afurðum sem eru fluttar inn fr‡ þriðju lšndum (10) fyrir
sl’kan umflutning.

40)

ê þessari reglugerð skal kveðið ‡ um að heilbrigðisvottorðin, sem eiga að fylgja sendingum af aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum ‡ komustað
inn ’ Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum
og dýraafurðum fer fram, skuli gefin œt ’ samr¾mi við
meginreglur um vottun sem eru jafngildar þeim sem
m¾lt er fyrir um ’ tilskipun r‡ðsins 96/93/EB fr‡ 17.
desember 1996 um vottun dýra og dýraafurða (11).

________________
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41)

Til að tryggja samr¾mi ’ lšggjšf Sambandsins skal
framkv¾ma opinbert eftirlit með šllu ferli aukaafurða œr
dýrum og afleiddra afurða ’ samr¾mi við almennar
skuldbindingar um opinbert eftirlit sem m¾lt er fyrir um
’ reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
882/2004 fr‡ 29. apr’l 2004 um opinbert eftirlit til að
staðfesta að lšg um f—ður og matv¾li og reglur um
heilbrigði og velferð dýra sŽu virt (1).

42)

Þv’ er nauðsynlegt að m¾la fyrir um framkv¾mdarr‡ðstafanir fyrir reglugerð (EB) nr. 1069/2009 ’ þessari
reglugerð.

43)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 fellir œr gildi reglugerð
(EB) nr. 1774/2002 fr‡ og með 4. mars 2011.

44)

ê framhaldi af samþykkt reglugerðar (EB) nr. 1774/2002
voru tilteknar framkv¾mdargerðir samþykktar, þ.e.
reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar
(EB)
nr.
811/2003 (2) um bann við endurvinnslu, þegar um er að
r¾ða eina og sšmu fisktegundina og um gršft og
brennslu tiltekinna aukaafurða œr dýrum, ‡kvšrðun
framkv¾mdastj—rnarinnar 2003/322/EB (3) um f—ðrun
tiltekinna hr¾fugla ‡ tilteknum efnum œr 1. flokki,
‡kvšrðun framkv¾mdastj—rnarinnar 2003/324/EB (4)
um undanþ‡gu fr‡ banni við endurvinnslu, þegar um er
að r¾ða eina og sšmu loðdýrategundina, reglugerðir
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 79/2005 (5) um
mj—lk og afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, (EB) nr.
92/2005 (6) um aðferðir við fšrgun eða notkun, (EB) nr.
181/2006 (7) um l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ti, annan
en hœsdýra‡burð, (EB) nr. 1192/2006 (8) um skr‡r yfir
samþykktar stšðvar og (EB) nr. 2007/2006 (9) um
innflutning og umflutning tiltekinna milliafurða, sem
f‡st œr efni œr 3. flokki.

45)

46)
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Þv’ til viðb—tar voru samþykktar tilteknar umbreytingarr‡ðstafanir, einkum reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar
(EB) nr. 878/2004 (10) um innflutning og meðhšndlun
tiltekinna efna ’ 1. flokki og 2. flokki, ‡kvšrðun framkv¾mdastj—rnarinnar 2004/407/EB (11) um innflutning
tiltekinna efna til framleiðslu ‡ lj—smyndunargelat’ni og
reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar
(EB)
nr.
197/2006 (12) um meðferð og fšrgun ‡ matv¾lum sem
eru ekki lengur ¾tluð til neyslu, til að m¾la fyrir um
r‡ðstafanir sem eru ’ rŽttu hlutfalli við ‡h¾ttuna vegna
tiltekinnar notkunar aukaafurða œr dýrum.
Til að einfalda enn frekar reglur Sambandsins um
aukaafurðir œr dýrum, eins og emb¾tti formanns r‡ðsins
—skaði eftir þegar reglugerð (EB) nr. 1069/2009 var
samþykkt, voru þessar framkv¾mdar- og umbreytingarr‡ðstafanir endurskoðaðar. Nœ skal, eftir þv’ sem
nauðsyn krefur, fella þ¾r niður og ’ staðinn kemur þessi
reglugerð, til að mynda samfelldan lagaramma fyrir
aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir.

47)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 gildir fr‡ og með 4. mars
2011 og þv’ til samr¾mis skal þessi reglugerð einnig
gilda fr‡ sama t’ma. Þv’ til viðb—tar er nauðsynlegt að
kveða ‡ um umbreytingart’mabil til að gefa hagsmunaaðilum t’ma til að aðlaga sig nýju reglunum sem m¾lt
er fyrir um ’ þessari reglugerð og til að setja ‡ markað
tilteknar afurðir sem voru framleiddar ’ samr¾mi við
heilbrigðisreglur Sambandsins sem voru ’ gildi fyrir þ‡
dagsetningu og til að gera r‡ð fyrir ‡framhaldandi
innflutningi þegar kršfurnar ’ þessari reglugerð koma til
framkv¾mdar.

48)

Setningu ‡ markað og œtflutningi ‡ tilteknum afurðum,
sem um getur ’ reglugerð (EB) nr. 878/2004, skal haldið
‡fram ’ samr¾mi við landsr‡ðstafanir þar sem tengd
‡h¾tta, vegna hins takmarkaða magns efna sem um
r¾ðir, gerir sem stendur kleift að setja reglur þar að
lœtandi ‡ landsv’su, ‡ meðan beðið er eftir hugsanlegri
samr¾mingu ’ framt’ðinni. ç meðan beðið er eftir
samþykkt r‡ðstafana vegna sšfnunar og fšrgunar ‡
tilteknu takmšrkuðu magni af afurðum œr dýrar’kinu fr‡
sm‡sšlugeiranum ‡ grundvelli frekari sannana skal
lšgb¾ra yfirvaldið ‡fram geta leyft sšfnun og fšrgun
sl’kra afurða með šðrum aðferðum, að þv’ tilskildu að
tryggð sŽ jafngild vernd fyrir heilbrigði manna og dýra.

49)

ê samr¾mi við kršfuna sem Evr—puþingið setti fram
þegar það samþykkti reglugerð (EB) nr. 1069/2009 ’
fyrstu umr¾ðu, og með tilliti til sŽrt¾kari tillagna
þingsins um að fjalla um tiltekin t¾knileg m‡lefni, voru
dršg að þessari reglugerð send 27. september 2010 til
nefndar hennar um umhverfism‡l, lýðheilsu og šryggi
matv¾la, til skoðanaskipta.

50)

R‡ðstafanirnar, sem kveðið er ‡ um ’ þessari reglugerð,
eru ’ samr¾mi við ‡lit fastanefndarinnar um matv¾laferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI
ALMENN çKV®ÐI
1. gr.

________________

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
(10)
(11)
(12)

Stjt’ð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.
Stjt’ð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 14.
Stjt’ð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 32.
Stjt’ð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37.
Stjt’ð. ESB L 16, 20.1.2005, bls. 46.
Stjt’ð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27.
Stjt’ð. ESB L 29, 2.2.2006, bls. 31.
Stjt’ð. ESB L 215, 5.8.2006, bls. 10.
Stjt’ð. ESB L 379, 28.12.2006, bls. 98.
Stjt’ð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 62.
Stjt’ð. ESB L 151, 30.4.2004, bls. 11.
Stjt’ð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 13.

Efni og gildissvið
ê þessari reglugerð er m¾lt fyrir um framkv¾mdarr‡ðstafanir:
a) fyrir reglur um heilbrigði dýra og manna er varða
aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir sem m¾lt er
fyrir um ’ reglugerð (EB) nr. 1069/2009,
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b) varðandi tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum ‡ skoðunarstšðvum ‡ landam¾rum, eins og kveðið er ‡ um ’ e- og flið 1. mgr. 16. gr. ’ tilskipun 97/78/EB.

kafla, um f—ðrun loðdýra með tilteknum efnum sem eru fengin
œr skrokkum eða skrokkhlutum dýra af sšmu tegund.

Skilgreiningar

2. Rekstraraðilar skulu fara að takmšrkununum ‡ f—ðrun
alidýra með beitarjurtum af landi þar sem notaður hefur verið
tiltekinn l’fr¾nn ‡burður eða jarðvegsb¾tir, eins og segir ’ II.
kafla II. viðauka.

Að þv’ er varðar þessa reglugerð gilda skilgreiningarnar ’ I.
viðauka.

6. gr.

2. gr.

3. gr.
Endapunktur ’ framleiðsluferlinu fyrir tilteknar afleiddar
afurðir
Setja m‡ eftirfarandi afleiddar afurðir, aðrar en þ¾r sem eru
innfluttar, ‡ markað ‡n takmarkana, eins og kveðið er ‡ um ’
2. mgr. 5. gr. ’ reglugerð (EB) nr. 1069/2009:
a) l’fd’silol’u sem uppfyllir kršfurnar um fšrgun og notkun ‡
afleiddum afurðum sem settar eru fram ’ b-lið 2. liðar 3.
þ‡ttar IV. kafla IV. viðauka,
b) unnið g¾ludýraf—ður sem uppfyllir sŽrt¾ku kršfurnar um
unnið g¾ludýraf—ður sem settar eru fram ’ a-lið 7. liðar II.
kafla XIII. viðauka,
c) nagbein sem uppfylla sŽrt¾ku kršfurnar um nagbein sem
settar eru fram ’ b-lið 7. liðar II. kafla XIII. viðauka,
d) hœðir og skinn h—f- og klaufdýra sem uppfylla sŽrt¾ku
kršfurnar um endapunktinn fyrir sl’kar afurðir sem settar
eru fram ’ C-lið V. kafla XIII. viðauka,
e) ull og h‡r sem uppfylla sŽrt¾ku kršfurnar um endapunktinn fyrir sl’kar afurðir sem settar eru fram ’ B-lið
VII. kafla XIII. viðauka,
f) fjaðrir og dœn sem uppfylla sŽrt¾ku kršfurnar um
endapunktinn fyrir sl’kar afurðir sem settar eru fram ’ Clið VII. kafla XIII. viðauka,
g) loðskinn sem uppfylla skilyrðin ’ VIII. kafla XIII.
viðauka.
4. gr.
Alvarlegir smitandi sjœkd—mar
L’ta skal ‡ þ‡ sjœkd—ma, sem Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnunin
hefur skr‡ð ’ grein 1.2.3. ’ œtg‡fu heilbrigðisreglnanna um
landdýr fr‡ 2010 og grein 1.3 ’ œtg‡fu heilbrigðisreglnanna um
lagardýr fr‡ 2010, sem alvarlega smitandi sjœkd—ma að þv’ er
varðar almennar takmarkanir er varða heilbrigði dýra, eins og
kveðið er ‡ um ’ ii. lið b-liðar 1. mgr. 6. gr. ’ reglugerð (EB)
nr. 1069/2009.
II. KAFLI
F…RGUN OG NOTKUN ç AUKAAFURÐUM òR
DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM
5. gr.
Takmarkanir ‡ notkun ‡ aukaafurðum œr dýrum og
afleiddum afurðum
1. Rekstraraðilar ’ aðildarr’kjum sem um getur ’ I. kafla II.
viðauka skulu fara að skilyrðunum, sem sett eru fram ’ þeim

Fšrgun með brennslu og sambrennslu
1. Lšgb¾ra yfirvaldið skal sj‡ til þess að brennsla og
sambrennsla aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða eigi sŽr
einungis stað:
a) ’ brennslustšðvum og sambrennslustšðvum sem hafa
fengið leyfi ’ samr¾mi við tilskipun 2000/76/EB eða
b) ef um er að r¾ða stšðvar sem ekki er krafist að hafi leyfi
samkv¾mt tilskipun 2000/76/EB: ’ brennslu- og sambrennslustšðvum sem hafa verið samþykktar af lšgb¾ru
yfirvaldi til að framkv¾ma fšrgun með brennslu, eða
fšrgun eða endurnýtingu aukaafurða œr dýrum eða
afleiddra afurða með sambrennslu, ef þ¾r eru œrgangur, ’
samr¾mi við b- eða c-lið 1. mgr. 24. gr. ’ reglugerð (EB)
nr. 1069/2009.
2. Lšgb¾ra
yfirvaldið
skal
einungis
samþykkja
brennslustšðvar og sambrennslustšðvar sem um getur ’ b-lið
1. liðar, ’ samr¾mi við b- eða c-lið 1. mgr. 24. gr. ’ reglugerð
(EB) nr. 1069/2009, ef þ¾r uppfylla kršfurnar sem um getur ’
III. viðauka við þessa reglugerð.
3. Rekstraraðilar brennslustšðva og sambrennslustšðva
skulu fara að almennu kršfunum um brennslu og sambrennslu
sem settar eru fram ’ I. kafla III. viðauka.
4. Rekstraraðilar brennslu- og sambrennslustšðva með mikla
afkastagetu skulu fara að kršfunum ’ II. kafla III. viðauka.
5. Rekstraraðilar brennslu- og sambrennslustšðva með litla
afkastagetu skulu fara að kršfunum ’ III. kafla III. viðauka.
7. gr.
Urðun tiltekinna efna ’ 1. og 3. flokki
Þr‡tt fyrir 12. gr. og c-lið 14. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 getur lšgb¾ra yfirvaldið leyft fšrgun eftirfarandi
efna ’ 1. og 3. flokki ‡ viðurkenndum urðunarstað:
a) ‡ innfluttu g¾ludýraf—ðri eða g¾ludýraf—ðri sem framleitt
er œr innfluttum efnum œr efni ’ 1. flokki sem um getur ’ clið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
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sl’k efni hafi ekki komist ’ snertingu við neina af þeim
aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ 8. og 9. gr. og
10. gr. (a- til e-liður og h- til p-liður) þeirrar
reglugerðar,

ii. þegar ¾tlunin er að farga þeim hafi efnin:
Ñ sem um getur ’ f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar
verið unnin eins og skilgreint er ’ m-lið 1. mgr. 2.
gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004 og
Ñ sem um getur ’ g-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar
verið unnin ’ samr¾mi við II. kafla X. viðauka við
þessa reglugerð eða ’ samr¾mi við sŽrt¾ku
kršfurnar fyrir g¾ludýraf—ður sem settar eru fram
’ II. kafla XIII. viðauka við þessa reglugerð og
iii. fšrgun sl’kra efna skapi hvorki ‡h¾ttu fyrir heilbrigði
dýra nŽ manna.
8. gr.
Kršfur sem varða vinnslustšðvar og šnnur fyrirt¾ki
1. Rekstraraðilar skulu sj‡ til þess að vinnslustšðvar og
šnnur fyrirt¾ki undir þeirra stj—rn uppfylli eftirfarandi kršfur
sem settar eru fram ’ I. kafla IV. viðauka:
a) almennu skilyrðin fyrir vinnslu sem sett eru fram ’ 1.
þ¾tti,
b) kršfurnar um hreinsun sk—lps sem settar eru fram ’ 2.
þ¾tti,
c) sŽrt¾ku kršfurnar um vinnslu efna ’ 1. og 2. flokki sem
settar eru fram ’ 3. þ¾tti,
d) sŽrt¾ku kršfurnar um vinnslu efna ’ 3. flokki sem settar
eru fram ’ 4. þ¾tti.
2. Lšgb¾ra yfirvaldið skal einungis samþykkja vinnslustšðvar og šnnur fyrirt¾ki ef þau uppfylla skilyrðin sem m¾lt
er fyrir um ’ I. kafla IV. viðauka.
9. gr.
Kršfur sem varða hollustuh¾tti og vinnslu ‡
vinnslustšðvum og ’ šðrum fyrirt¾kjum
Rekstraraðilar skulu sj‡ til þess að fyrirt¾ki og stšðvar undir
þeirra stj—rn uppfylli eftirfarandi kršfur sem settar eru fram ’
IV. viðauka:
a) kršfur um hollustuh¾tti og vinnslu sem settar eru fram ’
II. kafla,

b) stšðluðu vinnsluaðferðirnar sem settar eru fram ’ III.
kafla, að þv’ tilskildu að sl’kar aðferðir sŽu notaðar ’
fyrirt¾kinu eða ‡ stšðinni,
c) aðrar vinnsluaðferðir sem settar eru fram ’ IV. kafla, að
þv’ tilskildu að sl’kar aðferðir sŽu notaðar ’ fyrirt¾kinu
eða stšðinni.
10. gr.
Kršfur varðandi ummyndun aukaafurða œr dýrum og
afleiddra afurða ’ l’fgas og myltingu
1. Rekstraraðilar skulu sj‡ til þess að fyrirt¾ki og stšðvar
undir þeirra stj—rn uppfylli eftirfarandi kršfur um ummyndun
aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða ’ l’fgas eða til
myltingar, sem settar eru fram ’ V. viðauka:
a) kršfurnar um l’fgas- og myltingarstšðvar sem settar eru
fram ’ I. kafla,
b) kršfurnar um hollustuh¾tti fyrir l’fgas- og myltingarstšðvar sem settar eru fram ’ II. kafla,
c) stšðluðu ummyndunarvinnslubreyturnar sem settar eru
fram ’ 1. þ¾tti III. kafla,
d) staðlana fyrir meltunarleifar og moltu sem settar eru fram ’
3. þ¾tti III. kafla.
2. Lšgb¾ra yfirvaldið skal einungis samþykkja l’fgas- og
myltingarstšðvar ef þ¾r uppfylla kršfurnar sem m¾lt er fyrir
um ’ V. viðauka.
3. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft notkun ‡ šðrum
ummyndunarvinnslubreytum fyrir l’fgas- og myltingarstšðvar
sem falla undir kršfurnar sem settar eru fram ’ 2. þ¾tti III.
kafla V. viðauka.
III. KAFLI
UNDANÞçGUR FRç TILTEKNUM çKV®ÐUM
REGLUGERÐAR (EB) NR. 1069/2009
11. gr.
SŽrreglur um ranns—knar- og greiningarsýni
1. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft flutning, notkun og fšrgun
ranns—knar- og greiningarsýna samkv¾mt skilyrðum sem
tryggja varnir gegn ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra.
Lšgb¾ra yfirvaldið skal einkum sj‡ til þess að rekstraraðilar
fari að kršfunum ’ I. kafla VI. viðauka,
2. Rekstraraðilar skulu fara að sŽrreglunum um ranns—knarog greiningarsýni sem settar eru fram ’ I. kafla VI. viðauka.
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3. Rekstraraðilar geta sent ranns—knar- og greiningarsýni
sem samanstanda af eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum og
afleiddum afurðum til annarra aðildarr’kja ‡n þess að tilkynna
lšgb¾ra yfirvaldinu ’ upprunaaðildarr’kinu um það, ’ samr¾mi
við 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og ‡n þess
að lšgb¾ru yfirvaldi viðtškuaðildarr’kisins sŽ tilkynnt um það
’ gegnum Traces-kerfið og það samþykki að taka við
sendingunni ’ samr¾mi við 1. og 3. mgr. 48. gr. þeirrar
reglugerðar:

a) efni ’ 1. og 2. flokki og kjšt- og beinamjšl eða dýrafitu
sem er afleidd œr efnum ’ 1. og 2. flokki,

b) unnið dýrapr—t’n.

fyrir um ’ 1. þ¾tti II. kafla VI. viðauka og šðrum skilyrðum
sem lšgb¾ra yfirvaldið getur m¾lt fyrir um:
a) dýr ’ dýragšrðum,
b) loðdýr,
c) hunda fr‡ viðurkenndum hundar¾ktarstšðvum eða h—pa
veiðihunda,
d) hunda og ketti ’ athvšrfum,
e) maðka og orma sem eru ¾tlaðir ’ beitu.

12. gr.

SŽrreglur um všrusýnishorn og sýningargripi

2. Rekstraraðilar mega f—ðra eftirfarandi dýr ‡ efni œr 3.
flokki með fyrirvara um að farið sŽ að almennu kršfunum sem
m¾lt er fyrir um ’ 1. þ¾tti II. kafla VI. viðauka og šðrum
skilyrðum sem lšgb¾ra yfirvaldið getur m¾lt fyrir um:
a) dýr ’ dýragšrðum,

1. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft flutning, notkun og fšrgun
‡ všrusýnishornum og sýningargripum samkv¾mt skilyrðum
sem tryggja varnir gegn ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra.

Lšgb¾ra yfirvaldið skal einkum sj‡ til þess að rekstraraðilar
fari að kršfunum ’ 2., 3. og 4. lið 1. þ‡ttar I. kafla VI. viðauka.

b) loðdýr,
c) hunda fr‡ viðurkenndum hundar¾ktarstšðvum eða h—pa
veiðihunda,
d) hunda og ketti ’ athvšrfum,

2. Rekstraraðilar skulu fara að sŽrreglunum um všrusýnishorn og sýningargripi sem settar eru fram ’ 2. þ¾tti I.
kafla VI. viðauka.

e) maðka og orma sem eru ¾tlaðir ’ beitu.
14. gr.

3. Rekstraraðilar geta sent všrusýnishorn sem samanstanda
af eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum
til annarra aðildarr’kja ‡n þess að tilkynna lšgb¾ra yfirvaldinu
’ upprunaaðildarr’kinu um það, ’ samr¾mi við 1. mgr. 48. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og ‡n þess að lšgb¾ru
yfirvaldi viðtškuaðildarr’kisins sŽ tilkynnt um það ’ gegnum
Traces-kerfið og það samþykki að taka við sendingunni ’
samr¾mi við 1. og 3. mgr. 48. gr. þeirrar reglugerðar:

a) efni ’ 1. og 2. flokki og kjšt- og beinamjšl eða dýrafitu
sem er afleidd œr efnum ’ 1. og 2. flokki,

b) unnið dýrapr—t’n.

13. gr.

SŽrreglur um f—ðrun

1. Rekstraraðilar mega f—ðra eftirfarandi dýr ‡ efni œr 2.
flokki að þv’ tilskildu að sl’kt efni komi œr dýrum sem voru
ekki afl’fuð eða dr‡pust ekki vegna sjœkd—ms sem getur
smitast ’ menn eða dýr eða vegna gruns um sl’kt, með
fyrirvara um að farið sŽ að almennu kršfunum sem m¾lt er

F—ðrun tiltekinna tegunda ‡ f—ðrunarstšðvum og utan
þeirra og ’ dýragšrðum
1. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft notkun ‡ efni œr 1. flokki,
sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum
dauðra dýra sem innihalda sŽrstakt ‡h¾ttuefni, til f—ðrunar:
a) ‡ f—ðrunarstšðvum, fyrir tegundir hr¾fugla sem eru ’
œtrýmingarh¾ttu eða verndaðar og aðrar tegundir sem
halda til ‡ n‡ttœrulegum bœsv¾ðum þeirra, til að efla
l’ffr¾ðilega fjšlbreytni, með fyrirvara um að farið sŽ að
skilyrðunum sem sett eru fram ’ 2. þ¾tti II. kafla VI.
viðauka,
b) utan f—ðrunarstšðva, ef við ‡ ‡n þess að dauðu dýrunum sŽ
safnað saman, fyrir villt dýr sem um getur ’ a-lið 1-liðar 2.
þ‡ttar II. kafla VI. viðauka, með fyrirvara um að farið sŽ
að skilyrðunum sem sett eru fram ’ 3. þ¾tti þess kafla.
2. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft notkun ‡ efni œr 1. flokki,
sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum
dauðra dýra sem innihalda sŽrstakt ‡h¾ttuefni, og notkun ‡
efni, sem kemur œr dýrum ’ dýragšrðum, til f—ðrunar ‡ dýrum
’ dýragšrðum, með fyrirvara um að farið sŽ að skilyrðunum
sem sett eru fram ’ 4. þ¾tti II. kafla VI. viðauka.
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15. gr.
SŽrreglur um sšfnun og fšrgun

Ef lšgb¾ra yfirvaldið leyfir fšrgun aukaafurða œr dýrum með
undanþ‡gunni, sem kveðið er ‡ um ’ a-, b-, c- og e-lið 1. mgr.
19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal fšrgunin uppfylla
eftirfarandi sŽrreglur sem settar eru fram ’ III. kafla VI.
viðauka:
a) sŽrreglur um fšrgun aukaafurða œr dýrum sem settar eru
fram ’ 1. þ¾tti,

samr¾mi við kršfurnar sem settar eru fram ’ VI. kafla VIII.
viðauka.
3. Rekstraraðilar skulu fara að kršfunum um merkingar ‡
tilteknum afleiddum afurðum sem settar eru fram ’ V. kafla
VIII. viðauka.
VI. KAFLI
SKRçNING OG SAMÞYKKI FYRIR FYRIRT®KJUM
OG ST…ÐVUM
18. gr.

b) reglur um brennslu og urðun aukaafurða œr dýrum ‡
afskekktum sv¾ðum sem settar eru fram ’ 2. þ¾tti,

Kršfur varðandi samþykki fyrir einu eða fleiri
fyrirt¾kjum og stšðvum sem hafa til meðferðar
aukaafurðir œr dýrum ‡ sama stað

c) reglur um brennslu og urðun býflugna og aukaafurða œr
býr¾kt sem settar eru fram ’ 3. þ¾tti.
IV. KAFLI
LEYFI FYRIR STAÐG…NGUAÐFERÐUM
16. gr.

Lšgb¾ra yfirvaldið getur veitt samþykki til eins eða fleiri
fyrirt¾kja eða stšðva sem hafa til meðferðar aukaafurðir œr
dýrum ‡ sama staðnum, að þv’ tilskildu að skipulagning þeirra
og meðferð aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða innan
fyrirt¾kjanna eða stšðvanna œtiloki œtbreiðslu ‡ ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra ‡ milli þeirra.

Staðlað snið fyrir ums—knir um leyfi fyrir
staðgšnguaðferðum
1. Aðildarr’ki eða hagsmunaaðilar skulu leggja fram
ums—knir um leyfi fyrir staðgšnguaðferðum við notkun eða
fšrgun aukaafurða œr dýrum eða afleiddra afurða, eins og um
getur ’ 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ’
samr¾mi við kršfurnar um staðlað snið fyrir ums—knir er
varða staðgšnguaðferðir sem settar eru fram ’ VII. viðauka.
2. Aðildarr’kin skulu tilnefna landsbundna tengiliði til að
miðla upplýsingum um þau lšgb¾ru yfirvšld sem bera ‡byrgð
‡ að meta ums—knir um leyfi fyrir staðgšnguaðferðum við
notkun eða fšrgun aukaafurða œr dýrum.
3. Framkv¾mdastj—rnin skal birta skr‡ yfir landsbundna
tengiliði ‡ vefsetri s’nu.
V. KAFLI
S…FNUN, FLUTNINGAR, AUÐKENNING OG
REKJANLEIKI
17. gr.
Kršfur er varða viðskiptaskjšl og heilbrigðisvottorð,
auðkenningu, sšfnun og flutninga ‡ aukaafurðum œr
dýrum og um rekjanleika
1. Rekstraraðilar skulu sj‡ til þess að aukaafurðir œr dýrum
og afleiddar afurðir:
a) uppfylli kršfurnar um sšfnun, flutninga og auðkenningu
sem settar eru fram ’ I. og II. kafla VIII. viðauka og
b) að þeim fylgi, ‡ meðan ‡ flutningi stendur, viðskiptaskjšl
eða heilbrigðisvottorð ’ samr¾mi við kršfurnar sem settar
eru fram ’ III. kafla ’ VIII. viðauka.
2. Rekstraraðilar sem senda, flytja eða taka við aukaafurðum
œr dýrum eða afleiddum afurðum skulu halda skr‡r yfir
sendingar og tengd viðskiptaskjšl eða heilbrigðisvottorð ’

19. gr.
Kršfur varðandi tiltekin samþykkt fyrirt¾ki og stšðvar
sem hafa til meðferðar aukaafurðir œr dýrum og afleiddar
afurðir
Rekstraraðilar skulu sj‡ til þess að fyrirt¾ki og stšðvar undir
þeirra stj—rn, sem hafa verið samþykkt af lšgb¾ru yfirvaldi,
uppfylli kršfurnar sem settar eru fram ’ eftirfarandi kšflum IX.
viðauka við þessa reglugerð, þegar ein eða fleiri af eftirfarandi
tegundum starfsemi, sem um getur ’ 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, fer þar fram:
a) I. kafla þegar um er að r¾ða framleiðslu g¾ludýraf—ðurs
eins og um getur ’ e-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar reglugerðar,
b) II. kafla þegar um er að r¾ða geymslu ‡ aukaafurðum œr
dýrum, eins og um getur ’ i-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar
reglugerðar, og meðferð aukaafurða œr dýrum eftir sšfnun
með eftirfarandi aðgerðum sem um getur ’ h-lið 1. mgr.
24. gr. þeirrar reglugerðar:
i.

flokkun,

ii.

stykkjun,

iii.

k¾lingu,

iv.

frystingu,

v.

sšltun,

vi.

annarri vinnslu til að auka geymsluþol,

vii. fjarl¾gingu hœða og skinna eða fjarl¾gingu sŽrstakra
‡h¾ttuefna,
viii. aðgerðum sem fela ’ sŽr meðferð aukaafurða œr
dýrum og sem fram fara ’ samr¾mi við skuldbindingar samkv¾mt heilbrigðislšggjšf Sambandsins um dýr og dýraafurðir,
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ix.

s—tthreinsun/gerilsneyðingu aukaafurða œr dýrum
sem ummynda ‡ ’ l’fgas eða mylta, ‡ður en sl’k
ummyndun eða mylting fer fram ’ šðru fyrirt¾ki eða
stšð, ’ samr¾mi við V. viðauka við þessa reglugerð,

x.

sigtun,

c) III. kafla þegar um er að r¾ða geymslu ‡ afleiddum
afurðum sem fyrirhugað er að nota ’ sŽrstškum tilgangi,
eins og um getur ’ j-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar reglugerðar.

dýrum og afleiddum afurðum sem ¾tlaðar eru til f—ðrunar
alidýra, annarra en loðdýra, eins og kveðið er ‡ um ’ 2. mgr.
31. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru fram ’
X. viðauka við þessa reglugerð:

a) almennum kršfum varðandi vinnslu og setningu ‡ markað
sem settar eru fram ’ I. kafla,

b) sŽrt¾ku kršfunum varðandi unnið dýrapr—t’n og aðrar
afleiddar afurðir sem settar eru fram ’ II. kafla,

20. gr.
Kršfur varðandi tiltekin skr‡ð fyrirt¾ki og stšðvar sem
hafa til meðferðar aukaafurðir œr dýrum og afleiddar
afurðir
1. Rekstraraðilar skr‡ðra stšðva eða fyrirt¾kja eða aðrir
skr‡ðir rekstraraðilar skulu fara eftir skilyrðunum, sem sett eru
fram ’ IV. kafla IX. viðauka, við meðferð aukaafurða œr
dýrum og afleiddra afurða.
2. Skr‡ðir rekstraraðilar sem flytja aukaafurðir œr dýrum eða
afleiddar afurðir, þ— ekki ‡ milli athafnasv¾ða sama rekstraraðila, skulu einkum fara að skilyrðunum sem sett eru fram ’ 2.
lið IV. kafla IX. viðauka.
3. çkv¾ði 1. og 2. mgr. gilda ekki um:
a) samþykkta rekstraraðila sem flytja aukaafurðir œr dýrum
eða afleiddar afurðir sem viðb—tarstarfsemi,
b) rekstraraðila sem hafa verið skr‡ðir til flutningastarfsemi ’
samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 183/2005.
4. Lšgb¾ra yfirvaldið getur undanþegið eftirfarandi rekstraraðila fr‡ tilkynningaskyldunni sem um getur ’ a-lið 1. mgr. 23.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a) rekstraraðila sem hafa til meðferðar eða framleiða veiðiminjagripi eða annan tilbœning, sem um getur ’ VI. kafla
XIII. viðauka við þessa reglugerð, fyrir einkaaðila eða ’
šðrum tilgangi en til viðskipta,
b) rekstraraðila sem hafa undir hšndum eða farga ranns—knar- og greiningarsýnum sem notuð eru ’ menntunarskyni.
VII. KAFLI

c) kršfunum varðandi tiltekið fiskaf—ður og beitu sem settar
eru fram ’ III. kafla.

2. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft setningu ‡ markað, aðra en
innflutning, ‡ mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk og
afurðum œr mj—lk sem flokkaðar eru sem efni ’ 3. flokki ’
samr¾mi við e-, f- og h-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og sem hafa ekki verið unnar ’ samr¾mi við
almennu kršfurnar sem settar eru fram ’ I. hluta 4. þ‡ttar II.
kafla X. viðauka við þessa reglugerð, að þv’ tilskildu að þessi
efni uppfylli kršfurnar um undanþ‡gu er varðar setningu
mj—lkur, sem unnin er samkv¾mt landsstšðlunum sem settir
eru fram ’ II. hluta þess þ‡ttar, ‡ markað.

22. gr.

Setning l’fr¾ns ‡burðar og jarðvegsb¾ta ‡ markað og
notkun þeirra

1. Rekstraraðilar skulu fara að kršfunum um setningu ‡
markað, aðra en innflutning, ‡ l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum og notkun ‡ sl’kum afurðum, einkum notkun þeirra ‡
land, eins og kveðið er ‡ um ’ i-lið 1. mgr. 15. gr. og 1. mgr.
32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru fram ’
XI. viðauka við þessa reglugerð.

2. Engin dýraheilbrigðisskilyrði gilda um setningu ‡ markað,
þ.m.t. innflutning, ‡ gœan—i œr villtum sj—fuglum.

3. Lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kis þar sem bera ‡ l’fr¾nan
‡burð eða jarðvegsb¾ti, sem er framleiddur œr kjšt- og beinamjšli œr efni ’ 2. flokki eða œr unnu dýrapr—t’ni, ‡ land skal
leyfa einn eða fleiri efnisþ¾tti sem ‡ að blanda saman við
þessi efni, ’ samr¾mi við d-lið 1. mgr. 32. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009, samkv¾mt viðmiðununum sem settar eru
fram 3. lið 1. þ‡ttar II. kafla XI. viðauka við þessa reglugerð.

SETNING ç MARKAÐ
21. gr.
Vinnsla og setning aukaafurða œr dýrum og afleiddra
afurða ‡ markað til f—ðrunar alidýra, annarra en loðdýra
1. Rekstraraðilar skulu fara að eftirfarandi kršfum um
setningu ‡ markað, aðra en innflutning, ‡ aukaafurðum œr

4. Þr‡tt fyrir 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
geta lšgb¾r yfirvšld upprunaaðildarr’kis og viðtškuaðildarr’kis, sem eiga sameiginleg landam¾ri, leyft sendingu ‡ hœsdýra‡burði ‡ milli býla sem eru staðsett ’ landam¾rahŽruðum
þessara tveggja aðildarr’kja, að uppfylltum viðeigandi skilyrðum um varnir gegn allri hugsanlegri ‡h¾ttu fyrir heilbrigði
manna eða dýra, s.s. skuldbindingum rekstraraðila um að
halda viðeigandi skr‡r, sem m¾lt er fyrir um ’ tv’hliða
samningi.
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5. Eins og kveðið er ‡ um ’ 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 skulu lšgb¾r yfirvšld aðildarr’kjanna hvetja, ef
nauðsyn krefur, til þr—unar, miðlunar og notkunar ‡ landsbundnum leiðbeiningum um g—ðar starfsvenjur ’ landbœnaði ’
tengslum við notkun ‡ l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum ‡
land.
23. gr.
Millistigsafurðir
1. Millistigsafurðir sem eru fluttar inn ’ eða gegnumfluttar
um Sambandið skulu uppfylla skilyrðin sem sett voru til að
verjast hugsanlegri ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra sem
um getur ’ XII. viðauka við þessa reglugerð.
2. Meðferð millistigsafurða sem hafa verið fluttar til
fyrirt¾kis eða stšðvar, sem um getur ’ 3. lið XII. viðauka við
þessa reglugerð, m‡ fara fram ‡n frekari takmarkana samkv¾mt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og samkv¾mt þessari
reglugerð að þv’ tilskildu að:

‡ menn eða dýr, šðrum en afleiddum afurðum sem um getur ’
33. og 36. gr. þeirrar reglugerðar, er bšnnuð.
2. Þegar h¾gt er að nota aukaafurð œr dýrum eða afleidda
afurð til að f—ðra alidýr eða til annarra nota sem um getur ’ alið 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skal setja þ¾r, að
innfluttum afurðum undanskildum, ‡ markað ’ samr¾mi við
sŽrt¾ku kršfurnar fyrir unnið dýrapr—t’n og aðrar afleiddar
afurðir sem settar eru fram ’ II. kafla X. viðauka við þessa
reglugerð, að þv’ tilskildu að ’ XIII. viðauka við þessa
reglugerð sŽu ekki settar fram neinar sŽrt¾kar kršfur varðandi
sl’kar afurðir.
3. Rekstraraðilar skulu fara að kršfunum um setningu ‡
markað, aðra en innflutning, ‡ g¾ludýraf—ðri, eins og um
getur ’ 40 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru
fram ’ I. og II. kafla XIII. viðauka við þessa reglugerð.
4. Rekstraraðilar skulu fara að kršfunum um setningu ‡
markað, aðra en innflutning, ‡ afleiddum afurðum, eins og um
getur ’ 40 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru
fram ’ I. kafla og III. til XII. kafla XIII. viðauka við þessa
reglugerð.
VIII. KAFLI

a) fyrirt¾kið eða stšðin bœi yfir viðunandi aðstšðu til að taka
‡ m—ti millistigsafurðum, sem fyrirbyggja œtbreiðslu ‡
sjœkd—mum sem geta smitast ’ menn eða dýr,
b) engin ‡h¾tta sŽ ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma sem geta smitast ’
menn eða dýr œr millistigsafurðunum vegna þess að aukaafurðirnar œr dýrum ’ millistigsafurðunum hafa verið
hreinsaðar eða fengið aðra meðhšndlun, vegna magns
aukaafurða œr dýrum ’ millistigsafurðinni eða vegna viðunandi l’fšryggisr‡ðstafana vegna meðferðar millistigsafurðanna,
c) fyrirt¾kið eða stšðin haldi skr‡r yfir magn efna sem hœn
tekur við, flokk þeirra ef við ‡, og fyrirt¾kið, stšðina eða
rekstraraðilann sem þeir hafa sent afurðir s’nar og
d) —notuðum millistigsafurðum eða šðrum afgangsefnum fr‡
fyrirt¾kinu eða stšðinni, s.s. afurðir sem komnar eru fram
yfir s’ðasta notkunardag, sŽ fargað ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009.
3. Rekstraraðilinn eða eigandi fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar
sem tekur við millistigsafurðinni, eða fulltrœi hans, skal
einungis nota og/eða afgreiða millistigsafurðina til frekari
blšndunar, hœðunar, samsetningar, pškkunar eða merkingar.
24. gr.
G¾ludýraf—ður og aðrar afleiddar afurðir
1. Notkun efnis ’ 1. flokki, sem um getur ’ a-, b-, d- og e-lið
8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu ‡
afleiddum afurðum sem ¾tlaðar eru til inntšku eða til að bera

INNFLUTNINGUR, UMFLUTNINGUR OG
òTFLUTNINGUR
25. gr.
Innflutningur, umflutningur og œtflutningur aukaafurða
œr dýrum og afleiddra afurða
1. Innflutningur til Sambandsins og umflutningur gegnum
það ‡ eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum skal bannaður:
a) —unnum hœsdýra‡burði,
b) —meðhšndluðum fjšðrum og fjaðrahlutum og dœni,
c) bývaxi ’ formi vaxkaka.
2. Engin dýraheilbrigðisskilyrði skulu gilda um innflutning
til Sambandsins og umflutning gegnum það ‡ eftirfarandi
afurðum:
a) ull og h‡ri sem hefur verið þvegið ’ verksmiðju eða sem
hefur verið meðhšndlað með annarri aðferð sem tryggir að
engin —‡s¾ttanleg ‡h¾tta sŽ til staðar,
b) loðskinnum sem hafa verið þurrkuð við
umhverfishita og 55% rakastig ’ a.m.k. tvo daga.
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3. Rekstraraðilar skulu fara að eftirfarandi sŽrt¾kum kršfum
um innflutning til Sambandsins og umflutning gegnum það ‡
tilteknum aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum, eins
og um getur ’ 3. mgr. 41. gr. og 42. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, sem settar eru fram ’ XIV. viðauka við þessa
reglugerð:
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a) sŽrt¾ku kršfunum um innflutning og umflutning efnis ’ 3.
flokki og afleiddra afurða til notkunar ’ f—ðurferlinu, nema
sem g¾ludýraf—ður eða f—ður fyrir loðdýr, sem settar eru
fram ’ I. kafla ’ þeim viðauka,
b) sŽrt¾ku kršfunum um innflutning og umflutning aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða til notkunar utan
f—ðurferlisins fyrir alidýr, sem settar eru fram ’ II. kafla ’
þeim viðauka.

Ñ l¾kningat¾kjum til greiningar ’ glasi, eins og þau eru
skilgreind ’ b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/79/EB,

Ñ dýralyfjum, eins og þau eru skilgreind ’ 2. mgr. 1. gr.
tilskipunar 2001/82/EB,

Ñ lyfjum, eins og þau eru skilgreind ’ 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB,

26. gr.
Setning ‡ markað, þ.m.t. innflutningur, og œtflutningur ‡
tilteknum efnum ’ 1. flokki
Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft setningu ‡ markað, þ.m.t.
innflutning, og œtflutning ‡ hœðum og skinnum af dýrum sem
hafa farið ’ gegnum —lšglega meðferð, eins og skilgreint er ’
d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr.
tilskipunar 96/23/EB, og ‡ gšrnum œr j—rturdýrum með eða ‡n
innihalds og ‡ beinum og beinaafurðum sem innihalda
hryggjarsœlu og hauskœpu, með fyrirvara um að eftirfarandi
kršfur sŽu uppfylltar:
a) þessi efni mega ekki vera efni ’ 1. flokki œr neinum af
eftirfarandi dýrum:
i.

dýrum sem grunur leikur ‡ að sŽ sýkt af smitandi
heilahršrnunarsjœkd—mi, ’ samr¾mi við reglugerð
(EB) nr. 999/2001,

ii. dýrum sem staðfest hefur verið opinberlega að beri ’
sŽr smitandi heilahršrnunarsjœkd—m,
iii. dýrum sem eru afl’fuð ’ tengslum við r‡ðstafanir til að
œtrýma smitandi heilahršrnun,
b) þessi efni mega ekki vera ¾tluð til neinna af eftirfarandi
notum:
i.

f—ðrunar,

ii. burðar ‡ land þaðan sem f—ður fyrir alidýr kemur,
iii. framleiðslu ‡:
Ñ snyrtivšrum, eins og þ¾r eru skilgreindar ’ 1. mgr.
1. gr. tilskipunar 76/768/EBE,
Ñ virkum, ’gr¾ðanlegum l¾kningat¾kjum, eins og
þau eru skilgreind ’ c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
90/385/EBE,
Ñ l¾kningat¾kjum, eins og þau eru skilgreind ’ a-lið
2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/42/EBE,

c) efnin verða að vera að vera flutt inn með merkimiða og
skulu uppfylla sŽrt¾ku kršfurnar fyrir tiltekinn flutning ‡
aukaafurðum œr dýrum, sem settar eru fram ’ 1. þ¾tti IV.
kafla XIV. viðauka við þessa reglugerð,

d) efnin verða að vera flutt inn ’ samr¾mi við kršfur um
hreinl¾tisvottun sem m¾lt er fyrir um ’ landslšggjšf.

27. gr.

Innflutningur og umflutningur ranns—knar- og
greiningarsýna

1. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft innflutning og umflutning ‡
ranns—knar- og greiningarsýnum sem samanstanda af
afleiddum afurðum eða aukaafurðum œr dýrum, þ.m.t.
aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ 1. mgr. 25. gr., ’
samr¾mi við skilyrði sem tryggja varnir gegn ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra.

Sl’k skilyrði skulu a.m.k. n‡ til eftirfarandi:

a) lšgb¾rt yfirvald viðtškuaðildarr’kisins þarf að hafa leyft
aðflutning sendingarinnar fyrir fram og

b) sendingin þarf að vera send beint til leyfða notandans fr‡
komustað inn ’ Sambandið.

2. Rekstraraðilar skulu leggja fram ranns—knar- og
greiningarsýni, sem ¾tlunin er að flytja inn ’ gegnum annað
aðildarr’ki en viðtškuaðildarr’kið, ‡ samþykktri skoðunarstšð
Sambandsins ‡ landam¾rum sem skr‡ð er ’ I. viðauka við
‡kvšrðun 2009/821/EB. ç skoðunarstšðinni ‡ landam¾runum
skulu þessi ranns—knar- og greiningarsýni ekki fara ’ gegnum
heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum ’ samr¾mi við I.
kafla tilskipunar 97/78/EB. Lšgb¾rt yfirvald skoðunarstšðvarinnar ‡ landam¾runum skal tilkynna lšgb¾ru yfirvaldi viðtškuaðildarr’kisins um aðflutning ranns—knar- og greiningarsýnanna ’ gegnum Traces-kerfið.

3. Rekstraraðilar sem hafa til meðferðar ranns—knarsýni eða
greiningarsýni skulu fara að sŽrkršfunum um fšrgun ‡
ranns—knar- og greiningarsýnum sem settar eru fram ’ 1. þ¾tti
III. kafla XIV. viðauka við þessa reglugerð.
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28. gr.

Innflutningur og umflutningur všrusýnishorna og
sýningargripa
1. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft innflutning og umflutning
všrusýnishorna ’ samr¾mi við sŽrreglurnar sem settar eru
fram ’ 1. lið 2. þ‡ttar III. kafla XIV. viðauka við þessa
reglugerð.
2. Rekstraraðilar sem hafa til meðferðar všrusýnishorn skulu
fara að sŽrreglunum um meðferð og fšrgun všrusýnishorna
sem settar eru fram ’ 2. og 3. lið 2. þ‡ttar III. kafla XIV.
viðauka við þessa reglugerð.
3. Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft innflutning og umflutning
sýningargripa ’ samr¾mi við sŽrreglurnar fyrir sýningargripi
sem settar eru fram ’ 3. þ¾tti III. kafla XIV. viðauka við þessa
reglugerð.

r‡ðasv¾ði Sambandsins samsvari þeim fjšlda og þv’ magni
sem kemur inn.
30. gr.
Skr‡ yfir fyrirt¾ki og stšðvar ’ þriðju lšndum
Skr‡r yfir fyrirt¾ki og stšðvar ’ þriðju lšndum skulu f¾rðar
inn ’ Traces-kerfið ’ samr¾mi við t¾kniforskriftir sem
framkv¾mdastj—rnin birtir ‡ vefsetri s’nu.
Allar skr‡rnar skulu endurskoðaðar reglulega.
31. gr.
Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum og yfirlýsingum
vegna innflutnings og umflutnings

29. gr.

Sendingum af aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum
til innflutnings ’ Sambandið eða umflutnings ’ gegnum það
skulu fylgja heilbrigðisvottorð og yfirlýsingar, ’ samr¾mi við
fyrirmyndirnar sem settar eru fram ’ XV. viðauka við þessa
reglugerð, ‡ komustað inn ’ Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer fram, eins og kveðið er
‡ um ’ tilskipun 97/78/EB.

SŽrt¾kar kršfur sem varða tiltekinn flutning ‡
aukaafurðum œr dýrum ‡ milli yfirr‡ðasv¾ða Rœssneska
sambandsr’kisins

IX. KAFLI

4. Rekstraraðilar sem hafa til meðferðar sýningargripi skulu
uppfylla skilyrðin um pškkun, meðferð og fšrgun
sýningargripa sem sett eru fram ’ 3. þ¾tti III. kafla XIV.
viðauka við þessa reglugerð.

1. Lšgb¾ra yfirvaldið skal leyfa tiltekna flutninga ‡
sendingum af aukaafurðum œr dýrum sem koma fr‡ og eiga að
fara til Rœssneska sambandsr’kisins, beint eða ’ gegnum annað
þriðja r’ki, um vegi eða með lest ’ gegnum Sambandið, ‡ milli
samþykktra skoðunarstšðva ‡ landam¾rum sem tilgreindar
eru ’ I. viðauka við ‡kvšrðun 2009/821/EB, að þv’ tilskildu að
eftirfarandi skilyrði sŽu uppfyllt:
a) fulltrœi heilbrigðisþj—nustu lšgb¾ra yfirvaldsins fyrir dýr
og dýraafurðir skal innsigla sendinguna með innsigli með
raðnœmeri, ‡ skoðunarstšðinni ‡ landam¾runum þar sem
hœn kemur inn ’ Sambandið,
b) opinber dýral¾knir lšgb¾ra yfirvaldsins sem ber ‡byrgð ‡
skoðunarstšðinni ‡ landam¾runum skal stimpla skjšlin,
sem fylgja sendingunni, sem um getur ’ 7. gr. tilskipunar
97/78/EB, ‡ hverja blaðs’ðu með orðunum ãEINUNGIS
TIL UMFLUTNINGS TIL RòSSLANDS ê GEGNUM
ESBÒ,
c) kršfur um m‡lsmeðferð, sem kveðið er ‡ um ’ 11. gr.
tilskipunar 97/78/EB, eru uppfylltar,
d) opinber dýral¾knir ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum þar sem
sendingin er flutt inn vottar sendinguna sem viðunandi til
umflutnings ‡ samr¾mda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem kveðið er ‡ um ’ III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004.
2. Afferming eða geymsla sl’kra sendinga, eins og hœn er
skilgreind ’ 4. mgr. 12. gr. eða 13. gr. tilskipunar 97/78/EB,
skal ekki leyfð ‡ yfirr‡ðasv¾ði aðildarr’kis.
3. Lšgb¾rt yfirvald skal annast reglulega œttekt til að tryggja
að fjšldi sendinga og magn afurða sem er flutt fr‡ yfir

OPINBERT EFTIRLIT
32. gr.
Opinbert eftirlit
1. Lšgb¾ra yfirvaldið skal gera nauðsynlegar r‡ðstafanir til
að hafa eftirlit með šllu ferli sšfnunar, flutninga, notkunar og
fšrgunar aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða, eins og um
getur ’ 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Þessar r‡ðstafanir skulu gerðar ’ samr¾mi við meginreglur um
opinbert eftirlit sem m¾lt er fyrir um ’ 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 882/2004.
2. Opinbera eftirlitið sem um getur ’ 1. mgr. skal m.a. felast ’
eftirliti með skr‡ahaldi og šðrum skjšlum sem krafist er ’
reglunum sem m¾lt er fyrir um ’ þessari reglugerð.
3. Lšgb¾ra yfirvaldið skal framkv¾ma eftirfarandi opinbert
eftirlit, eins og um getur ’ 1. mgr. 45. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, ’ samr¾mi við kršfurnar sem settar eru fram ’
XVI. viðauka við þessa reglugerð:
a) opinbert eftirlit ’ vinnslustšðvum eins og segir ’ I. kafla,
b) opinbert eftirlit með annarri starfsemi sem felur ’ sŽr
meðferð ‡ aukaafurðum œr dýrum og ‡ afleiddum afurðum
eins og segir ’ 1. til 9. þ¾tti III. kafla.
4. Lšgb¾ra yfirvaldið skal framkv¾ma eftirlit með
innsiglum sem sett eru ‡ sendingar af aukaafurðum œr dýrum
eða afleiddum afurðum.
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Ef lšgb¾rt yfirvald innsiglar sl’ka sendingu sem er flutt ‡
viðtškustað er þv’ skylt að tilkynna lšgb¾ra yfirvaldinu ‡
viðtškustað um það.
5. Lšgb¾ra yfirvaldið skal taka saman skr‡r yfir fyrirt¾ki,
stšðvar og rekstraraðila, sem um getur ’ 1. mgr. 47. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ’ samr¾mi við sniðið sem sett
er fram ’ II. kafla XVI. viðauka við þessa reglugerð.
6. Lšgb¾rt yfirvald viðtškuaðildarr’kisins skal taka
‡kvšrðun um að samþykkja eða hafna ums—kn rekstraraðila
varðandi tiltekin efni ’ 1. og 2. flokki og kjšt- og beinamjšl
eða dýrafitu sem unnin er œr efnum ’ 1. og 2. flokki, innan 20
almanaksdaga fr‡ m—ttšku sl’krar ums—knar, að þv’ tilskildu
að hœn hafi verið lšgð fram ‡ einu af opinberum tungum‡lum
þess aðildarr’kis.
7. Rekstraraðilar skulu leggja fram ums—knir um leyfið sem
um getur ’ 6. mgr. ’ samr¾mi við staðlaða sniðið sem sett er
fram ’ 10. þ¾tti III. kafla XVI. viðauka við þessa reglugerð.
33. gr.
Endursamþykki fyrir stšðvum og fyrirt¾kjum eftir
veitingu t’mabundins samþykkis

vegna ‡st¾ðna sem varða heilbrigði manna eða dýra, annarra
en reglnanna sem m¾lt er fyrir um ’ lšggjšf Sambandsins,
einkum þeirra sem m¾lt er fyrir um ’ reglugerð (EB) nr.
1069/2009 og þessari reglugerð:
a) unninna dýrapr—t’na og annarra afleiddra afurða sem um
getur ’ II. kafla X. viðauka við þessa reglugerð,
b) g¾ludýraf—ðurs og tiltekinna annarra afleiddra afurða sem
um getur ’ XIII. viðauka við þessa reglugerð,
c) aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða sem fluttar eru
inn ’ Sambandið eða fluttar ’ gegnum það eins og um getur
’ XIV. viðauka við þessa reglugerð.
35. gr.
Niðurfelling
1. Eftirfarandi gerðir falli œr gildi:
a) reglugerð (EB) nr. 811/2003,
b) ‡kvšrðun 2003/322/EB,
c) ‡kvšrðun 2003/324/EB,

1. Ef stšð eða fyrirt¾ki sem hefur fengið samþykki fyrir
vinnslu ‡ efni ’ 3. flokki er s’ðan veitt t’mabundið samþykki
fyrir vinnslu ‡ efnum ’ 1. eða 2. flokki, ’ samr¾mi við ii. lið bliðar 2. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal þv’
bannað að hefja aftur vinnslu ‡ efni ’ 3. flokki ‡n þess að hafa
fyrst fengið samþykki lšgb¾ra yfirvaldsins fyrir að hefja aftur
vinnslu ‡ efni ’ 3. flokki ’ samr¾mi við 44. gr. þeirrar
reglugerðar.
2. Ef stšð eða fyrirt¾ki sem hefur fengið samþykki fyrir
vinnslu ‡ efni ’ 2. flokki er s’ðan veitt t’mabundið samþykki
fyrir vinnslu ‡ efnum ’ 1. flokki, ’ samr¾mi við ii. lið b-liðar
2. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal þv’
bannað að hefja aftur vinnslu ‡ efni ’ 2. flokki ‡n þess að hafa
fyrst fengið samþykki lšgb¾ra yfirvaldsins fyrir að hefja aftur
vinnslu ‡ efni ’ 2. flokki ’ samr¾mi við 44. gr. þeirrar
reglugerðar.
X. KAFLI

d) reglugerð (EB) nr. 878/2004,
e) ‡kvšrðun 2004/407/EB,
f) reglugerð (EB) nr. 79/2005,
g) reglugerð (EB) nr. 92/2005,
h) reglugerð (EB) nr. 181/2006,
i) reglugerð (EB) nr. 197/2006,
j) reglugerð (EB) nr. 1192/2006,
k) reglugerð (EB) nr. 2007/2006.

LOKAçKV®ÐI

2. L’ta ber ‡ tilv’sanir ’ niðurfelldu gerðirnar sem tilv’sanir ’
þessa reglugerð.

34. gr.

36. gr.

Takmarkanir ‡ setningu tiltekinna aukaafurða œr dýrum
og afleiddra afurða ‡ markað vegna ‡st¾ðna sem varða
heilbrigði manna og dýra
Lšgb¾ra yfirvaldið skal ekki banna eða takmarka setningu
eftirfarandi aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða ‡ markað

Umbreytingarr‡ðstafanir
1. ç umbreytingart’mabili sem stendur til 31. desember 2011
geta rekstraraðilar sett ‡ markað l’fr¾nan ‡burð og
jarðvegsb¾ta sem voru framleiddir fyrir 4. mars 2011 ’
samr¾mi við reglugerðir (EB) nr. 1774/2002 og (EB) nr.
181/2006:
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kjšt- og beinamjšli unnu œr efni ’ 2. flokki,

ii. unnu dýrapr—t’ni,
b) jafnvel þ— að þeir hafi ekki verið blandaðir með efnisþ¾tti
sem œtilokar að h¾gt sŽ seinna að nota blšnduna sem
f—ður.
2. ç umbreytingart’mabili sem stendur til 31. janœar 2012
skal halda ‡fram að taka við sendingum af aukaafurðum œr
dýrum og afleiddum afurðum, sem fylgir heilbrigðisvottorð,
yfirlýsing eða viðskiptaskjal sem hefur verið fyllt œt og undirritað ’ samr¾mi við viðeigandi fyrirmynd sem sett er fram ’ X.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, til innflutnings til
Sambandsins, að þv’ tilskildu að sl’k vottorð, yfirlýsingar og
skjšl hafi verið fyllt œt og undirrituð fyrir 30. n—vember 2011.

3. ç umbreytingart’mabili sem stendur til 31. desember 2012
og þr‡tt fyrir 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 geta
aðildarr’kin leyft sšfnun, flutninga og fšrgun efnis ’ 3. flokki,
sem samanstendur af afurðum œr dýrar’kinu eða af matv¾lum
sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu sem eru ekki lengur
¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna
vandam‡la sem upp hafa komið vegna framleiðslu- eða
pškkunargalla eða annarra ‡galla sem ekki skapa ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna eða dýra, eins og um getur ’ f-lið 10. gr.
þeirrar reglugerðar, með šðrum aðferðum en brennslu eða
urðun ‡ staðnum, eins og um getur ’ d-lið 1. mgr. 19. gr.
þeirrar reglugerðar, með fyrirvara um að farið sŽ að kršfunum
um fšrgun með šðrum aðferðum sem settar eru fram ’ IV.
kafla VI. viðauka við þessa reglugerð.
37. gr.
Reglugerð þessi šðlast gildi ‡ tuttugasta degi eftir að hœn
birtist ’ Stj—rnart’ðindum Evr—pusambandsins.
Hœn kemur til framkv¾mda fr‡ og með 4. mars 2011.

Reglugerð þessi er bindandi ’ heild sinni og gildir ’ šllum aðildarr’kjunum ‡n frekari lšgfestingar.
Gjšrt ’ Brussel 25. febrœar 2011.

Fyrir hšnd framkv¾mdastj—rnarinnar,
JosŽ Manuel BARROSO

forseti.
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I. VIÐAUKI

SKILGREININGAR SEM UM GETUR ê 2. GR.
ê þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hŽr segir:
1.

ãloðdýrÒ: dýr sem eru haldin eða alin til að gefa af sŽr loðskinn og ekki nýtt til manneldis,

2.

ãbl—ðÒ: nýtt heilbl—ð,

3.

ãf—ðurefniÒ: þau f—ðurefni, eins og þau eru skilgreind ’ g-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem eru œr
dýrar’kinu, þ.m.t. unnin dýrapr—t’n, bl—ðafurðir, br¾dd fita, eggjaafurðir, fisklýsi, fituafleiður, kollagen, gelat’n og
vatnsrofin pr—t’n, tv’kals’umfosfat, þr’kals’umfosfat, mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, afurðir œr mj—lk,
broddur, afurðir œr broddi og seyra œr skilvindum eða skiljum,

4.

ãbl—ðafurðirÒ: afurðir œr bl—ði eða þ‡ttum bl—ðs, að undanskildu bl—ðmjšli; til þeirra teljast þurrkaður/frystur/flj—tandi
bl—ðvškvi, þurrkað heilbl—ð, þurrkuð/fryst/flj—tandi rauðkorn eða hlutar og blšndur œr þeim,

5.

ãunnið dýrapr—t’nÒ: dýrapr—t’n sem er eingšngu unnið œr efni ’ 3. flokki, sem hefur verið meðhšndlað ’ samr¾mi við
1. þ‡tt II. kafla X. viðauka (þ.m.t. bl—ðmjšl og fiskimjšl), þannig að það hentar til beinnar notkunar sem f—ðurefni eða
til annarrar notkunar ’ f—ður, þ.m.t. g¾ludýraf—ður, eða til notkunar ’ l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ti; hins vegar n¾r
það ekki yfir bl—ðafurðir, mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, afurðir œr mj—lk, brodd, afurðir œr broddi, seyru
œr skilvindum eða skiljum, gelat’n, vatnsrofin pr—t’n og tv’kals’umfosfat, egg og eggjaafurðir, þr’kals’umfosfat og
kollagen,

6.

ãbl—ðmjšlÒ: unnið dýrapr—t’n fengið œr hitameðhšndlun ‡ bl—ði eða þ‡ttum bl—ðs ’ samr¾mi við 1. þ‡tt II. kafla X.
viðauka,

7.

ãfiskimjšlÒ: unnið dýrapr—t’n œr lagardýrum, šðrum en sj‡varspendýrum,

8.

ãbr¾dd fitaÒ: annaðhvort fita sem er fengin œr:
a)

aukaafurðum œr dýrum eða

b) afurðum sem henta til manneldis sem rekstraraðili hefur ‡kveðið að nota ’ šðrum tilgangi en til manneldis,
9.

ãfisklýsiÒ: ol’a fengin við vinnslu ‡ lagardýrum eða ol’a fengin við vinnslu ‡ fiski til manneldis, sem rekstraraðili hefur
‡kveðið að nota til annars en manneldis,

10.

ãaukaafurðir œr býr¾ktÒ: hunang, bývax, drottningarhunang, býþŽtti eða frj—korn sem ekki eru ¾tluð til manneldis,

11.

ãkollagenÒ: afurðir, að stofni til œr pr—t’ni, fengnar œr hœðum, skinnum, beinum og sinum dýra,

12.

ãgelat’nÒ: n‡ttœrulegt, leysanlegt pr—t’n, hvort sem það myndar hlaup eða ekki, sem f¾st með vatnsrofi að hluta til ‡
kollageni sem er framleitt œr beinum, hœðum og skinnum og sinum dýra.

13.

ãhamsarÒ: pr—t’nr’kar leifar sem myndast við br¾ðslu eftir að vškvi og fita hafa verið aðskilin að hluta,

14.

ãvatnsrofin pr—t’nÒ: fjšlpept’ð, pept’ð og am’n—sýrur og blšndur œr þeim sem falla til við vatnsrof aukaafurða œr
dýrum,

15.

ãhv’tvatnÒ: blanda af mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk eða afurðum fengnum œr þeim og vatni, sem er
safnað saman við skolun ‡ bœnaði sem er notaður fyrir mj—lkurafurðir, þ.m.t. geymum sem eru notaðir undir
mj—lkurafurðir, fyrir hreinsun þeirra og s—tthreinsun,

16.

ãg¾ludýraf—ður ’ d—sÒ: hitameðhšndlað g¾ludýraf—ður ’ loftþŽttu ’l‡ti,

17.

ãnagbeinÒ: afurðir, ¾tlaðar g¾ludýrum til að naga, unnar œr —sœtuðum hœðum og skinnum h—f- eða klaufdýra eða šðru
efni œr dýrum,

18.

ãbragðb¾tandi innyflaafurðirÒ: flj—tandi eða þurrkaðar afurðir œr dýrar’kinu sem eru notaðar til að auka bragðg¾ði
g¾ludýraf—ðurs,
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ãg¾ludýraf—ðurÒ: f—ður fyrir g¾ludýr og nagbein sem
a)

innihalda efni œr 3. flokki, þ— ekki efni sem um getur ’ n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b) g¾tu innihaldið innflutt efni œr 1. flokki sem samanstendur af aukaafurðum œr dýrum sem fengið hafa —lšglega
meðferð, eins og skilgreint er ’ d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,
20.

ãunnið g¾ludýraf—ðurÒ: g¾ludýraf—ður, þ— ekki hr‡tt, sem hefur verið unnið ’ samr¾mi við 3. lið II. kafla XIII.
viðauka,

21.

ãhr‡tt g¾ludýraf—ðurÒ: g¾ludýraf—ður sem inniheldur tiltekið efni ’ 3. flokki sem hefur ekki verið rotvarið ‡ annan
h‡tt en með þv’ að k¾la það eða frysta,

22.

ãeldhœssœrgangurÒ: allur matarœrgangur að meðtalinni ol’u til matargerðar fr‡ veitingahœsum, matsšluaðstšðu og
eldhœsum, þ.m.t. st—reldhœsum og eldhœsum ‡ heimilum,

23.

ãmeltunarleifarÒ: leifar sem falla til við ummyndun aukaafurða œr dýrum ’ l’fgasstšð,

24.

ãinnihald meltingarvegarÒ: innihald meltingarvegar spendýra og strœtfugla,

25.

ãfituafleiðurÒ: afleiddar afurðir œr br¾ddri fitu sem, að þv’ er varðar br¾dda fitu œr efni ’ 1. eða 2. flokki, hafa verið
unnar ’ samr¾mi við XI. kafla XIII. viðauka,

26.

ãgœan—Ò: n‡ttœruleg afurð sem er safnað œr sk’t fr‡ leðurblškum eða villtum sj—fuglum og sem er ekki steingerð,

27.

ãkjšt- og beinamjšlÒ: dýrapr—t’n fengið œr vinnslu ‡ efnum ’ 1. eða 2. flokki ’ samr¾mi við eina af
vinnsluaðferðunum sem settar eru fram ’ III. kafla við IV. viðauka,

28.

ãverkaðar hœðir og skinnÒ: afleiddar afurðir, aðrar en nagbein, œr —verkuðum hœðum og skinnum sem hafa verið:
a)

þurrkaðar,

b) þurr- eða votsaltaðar ’ a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,
c)

saltaðar ’ a.m.k. 7 daga með sj‡varsalti með 2% natr’umkarb—nati,

d) þurrkaðar ’ a.m.k. 42 daga við a.m.k. 20 ¡C eða
e)

rotvarðar ‡ annan h‡tt en með sœtun,

29.

ã—verkaðar hœðir og skinnÒ: allur hœð- og hœðbeðsvefur sem ekki hefur verið verkaður ‡ annan h‡tt en með skurði,
k¾lingu eða frystingu,

30.

ã—meðhšndlaðar fjaðrir og fjaðrahlutarÒ: fjaðrir og fjaðrahlutar, að undanskildum fjšðrum og fjaðrahlutum sem
hafa fengið eftirfarandi meðhšndlun:
a)

með gufubl¾stri eða

b) með annarri aðferð sem tryggir að engin —viðunandi ‡h¾tta sŽ eftir,
31.

ã—meðhšndluð ullÒ: ull, šnnur en ull sem hefur:
a)

verið þvegin ’ ullarþvottastšð,

b) fallið til við sœtun eða
c)

verið meðhšndluð með annarri aðferð sem tryggir að engin —viðunandi ‡h¾tta sŽ eftir,
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ã—meðhšndlað h‡rÒ: h‡r, þ— ekki h‡r sem hefur:
a)

verið þvegið ’ þvottastšð,

b) fallið til við sœtun eða
c)
33.

verið meðhšndlað með annarri aðferð sem tryggir að engin —viðunandi ‡h¾tta sŽ eftir,

ã—meðhšndlaðar sv’nsburstirÒ: burstir af sv’num, aðrar en þ¾r sem hafa:
a)

verið þvegnar ’ þvottastšð,

b) fallið til við sœtun eða
c)

verið meðhšndlaðar með annarri aðferð sem tryggir að engin —viðunandi ‡h¾tta sŽ eftir,

34.

ãsýningargripirÒ: aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir sem ¾tlaðar eru til notkunar ‡ sýningum eða til
listskšpunar,

35.

ãmillistigsafurðÒ: afleidd afurð:
a)

sem er ¾tluð til framleiðslu ‡ lyfjum, dýralyfjum, l¾kningat¾kjum, virkum, ’gr¾ðanlegum l¾kningat¾kjum,
l¾kningat¾kjum til greiningar ’ glasi eða pr—fefnum til notkunar ‡ ranns—knarstofum,

b) þar sem stigum hšnnunar, ummyndunar og framleiðslu er lokið ‡ fulln¾gjanlegan h‡tt til að l’ta megi ‡ þ¾r sem
afleiddar afurðir og til að nota megi efnið beint eða sem efnisþ‡tt ’ afurð,
c)

sem aftur ‡ m—ti þarf frekari meðferð eða ummyndun, s.s. blšndun, hjœpun, samsetningu, pškkun eða merkingu, til
að gera hana hentuga til að setja afurðina ‡ markað eða hefja notkun ‡ henni, eftir þv’ sem við ‡, sem lyf, dýralyf,
l¾kningat¾ki, virkt, ’gr¾ðanlegt l¾kningat¾ki, l¾kningat¾ki til greiningar ’ glasi eða pr—fefni til notkunar ‡
ranns—knarstofum,

36.

ãpr—fefni til notkunar ‡ ranns—knarstofumÒ: vara ’ umbœðum, tilbœin til notkunar, sem inniheldur aukaafurðir œr
dýrum eða afleiddar afurðir og er ¾tluð til notkunar sem sl’k eða samsett með efnum sem ekki koma œr dýrar’kinu, til
tiltekinnar notkunar ‡ ranns—knarstofum sem pr—fefni eða pr—fefnisafurð, efni til kvšrðunar eða samanburðar til að
greina, m¾la, rannsaka eða framleiða šnnur efni,

37.

ãafurð, notuð til greiningar ’ glasiÒ: vara ’ umbœðum sem er tilbœin til notkunar, inniheldur bl—ðafurð eða aðra
aukaafurð œr dýrum og er ¾tluð til notkunar sem pr—fefni eða pr—fefnisafurð, efni til kvšrðunar, pr—fsamst¾ður eða
annars konar kerfi, hvort sem hœn er notuð sŽr eða ’ samsetningum, ¾tluð til notkunar ’ glasi til ranns—knar ‡ sýnum œr
mšnnum eða dýrum, eingšngu eða fyrst og fremst ’ þv’ skyni að greina l’feðlisfr¾ðilegt ‡stand, heilbrigðis‡stand,
sjœkd—ma eða arfbundna galla eða til að ‡kvarða šryggi og samh¾fi við pr—fefni; n¾r ekki til gjafal’ff¾ra eða -bl—ðs,

38.

ãranns—knar- og greiningarsýniÒ: aukaafurðir dýrum og afleiddar afurðir sem ¾tlaðar eru til eftirfarandi notkunar:
ranns—knar ’ tengslum við sjœkd—msgreiningu eða greiningu til að ýta undir framfarir ’ v’sindum og t¾kni, ’ sambandi
við menntun eða ranns—knastarfsemi,

39.

ãvšrusýnishornÒ: aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir sem ¾tlaðar eru til tiltekinna ranns—kna eða greininga
með það fyrir augum að keyra vinnsluferli eða þr—a f—ður eða aðrar afleiddar afurðir, þ.m.t. pr—fanir ‡ t¾kjum, til
notkunar ’ fyrirt¾ki eða ‡ stšð sem:
a)

framleiðir f—ður eða afurðir til annarra nota en sem matv¾li og f—ður eða

b) vinnur aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir,
40.

ãsambrennslaÒ: endurnýting eða fšrgun aukaafurða œr dýrum eða afleiddra afurða, ef þ¾r eru œrgangur, ’
sambrennslustšð,

41.

ãbruniÒ: vinnsluferli sem felst ’ oxun eldsneytis til að nýta orkugildi aukaafurða œr dýrum eða afleiddra afurða, ef þ¾r
eru ekki œrgangur,

42.

ãbrennslaÒ: fšrgun aukaafurða œr dýrum eða afleiddra afurða sem œrgangs, ’ brennslustšð, eins og hœn er skilgreind ’
4. lið 3. gr. tilskipunar 2000/76/EB,

43.

ãefnaleifar fr‡ brennslu og sambrennsluÒ: allar leifar, eins og þ¾r eru skilgreindar ’ 13. lið 3. gr. tilskipunar
2000/76/EB, sem myndast ’ brennslu- eða sambrennslustšðvum sem meðhšndla aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar
afurðir,
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44.

ãlitak—ðunÒ: kerfisbundin notkun lita eins og fram kemur ’ c-lið 1. liðar II. kafla VIII. viðauka til að veita upplýsingar,
eins og kveðið er ‡ um ’ þessari reglugerð, ‡ yfirborði eða ‡ hluta af yfirborði umbœða, ’l‡ts eða škut¾kis eða ‡
merkimiða eða ‡ t‡kni sem sett er ‡ þau,

45.

ãmillistigsstarfsemiÒ: starfsemi, šnnur en geymsla, sem um getur ’ b-lið 19. gr.,

46.

ãsœtunÒ: styrking hœða með sœtunarefnum œr jurtar’kinu, kr—msšltum eða šðrum efnum, s.s. ‡lsšltum, j‡rnsšltum,
k’silsšltum, aldehýðum og k’n—num, eða šðrum tilbœnum, herðandi efnum,

47.

ãuppstoppunÒ: sœ list að tilreiða, stoppa og setja upp hami dýra þannig að þau l’kjast lifandi dýrum, ‡ þann h‡tt að
engin —viðunandi ‡h¾tta fyrir heilbrigði manna og dýra geti borist ’ gegnum uppsettan haminn,

48.

ãviðskiptiÒ: všruviðskipti ‡ milli aðildarr’kja eins og um getur ’ 28. gr. s‡ttm‡lans um starfsh¾tti Evr—pusambandsins,

49.

ãvinnsluaðferðirÒ: aðferðirnar sem tilgreindar eru ’ III. og IV. kafla IV. viðauka,

50.

ãframleiðslulotaÒ: framleiðslueining sem er framleidd ‡ einni tiltekinni stšð, með samr¾mdum framleiðsluþ‡ttum, s.s.
uppruna efnanna, eða —tilgreindur fjšldi sl’kra eininga þegar þ¾r eru framleiddar ’ samfelldri ršð ‡ einni tiltekinni stšð
og geymdar saman sem ein sendingareining,

51.

ãloftþŽtt ’l‡tÒ: ’l‡t sem er þannig hannað og gert að það varni þv’ að šrverur komist inn ’ það,

52.

ãl’fgasstšðÒ: stšð þar sem aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir eru a.m.k. hluti af efninu sem er l‡tið ganga ’
gegnum l’ffr¾ðilegt niðurbrot við lofth‡ðar aðst¾ður,

53.

ãsšfnunarstšðvarÒ: athafnasv¾ði, šnnur en vinnslustšðvar, þar sem aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ 1. mgr.
18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er safnað saman með það fyrir augum að nota þ¾r til að f—ðra dýrin sem um
getur ’ sšmu grein,

54.

ãmyltingarstšðÒ: stšð þar sem aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir eru a.m.k. hluti af efninu sem er l‡tið ganga
’ gegnum l’ffr¾ðilegt niðurbrot við lofth‡ðar aðst¾ður,

55.

ãsambrennslustšðÒ: staðbundin eða f¾ranleg stšð, sem hefur þann megintilgang að framleiða orku eða framleiða
všrur, eins og skilgreint er ’ 5. lið 3. gr. tilskipunar 2000/76/EB,

56.

ãbrennslustšðÒ: staðbundin eða f¾ranleg t¾knieining ‡samt bœnaði sem er sŽrstaklega ¾tlaður til hitameðhšndlunar
[‡ður: varmatengdrar meðhšndlunar] ‡ œrgangi, eins og skilgreint er ’ 4. lið 3. gr. tilskipunar 2000/76/EB,

57.

ãg¾ludýraf—ðursstšðÒ: athafnasv¾ði eða aðstaða til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri eða bragðb¾tandi innyflaafurðum,
eins og um getur ’ e-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

58.

ãvinnslustšðÒ: athafnasv¾ði eða aðstaða til vinnslu ‡ aukaafurðum œr dýrum, eins og um getur ’ a-lið 1. mgr. 24. gr.
reglugerðar 1069/2009, þar sem aukaafurðir œr dýrum eru unnar ’ samr¾mi við IV. og/eða X. viðauka.
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II. VIÐAUKI

TAKMARKANIR ç NOTKUN AUKAAFURÐA òR DÝRUM

I. KAFLI
Endurvinnsla þegar um er að r¾ða eina og sšmu loðdýrategundina
1.

ê Eistlandi, Lettlandi og Finnlandi m‡ f—ðra eftirfarandi loðdýr ‡ kjšt- og beinamjšli eða šðrum afurðum sem hafa verið
unnar ’ samr¾mi við III. kafla IV. viðauka og sem eru unnar œr skrokkum eða skrokkhlutum dýra sšmu tegundar:
a)

refi (Vulpes vulpes),

b) marðarhunda (Nyctereutes procyonides).
2.

ê Eistlandi og Lettlandi m‡ f—ðra loðdýr af tegundinni minkur (Mustela vison) ‡ kjšt- og beinamjšli eða šðrum afurðum
sem hafa verið unnar ’ samr¾mi við vinnsluaðferðirnar ’ III. kafla IV. viðauka og sem eru unnar œr skrokkum eða
skrokkhlutum dýra sšmu tegundar.

3.

F—ðrunin sem um getur ’ 1. og 2. lið skal aðeins fara fram samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

F—ðrun skal einungis eiga sŽr stað ‡ býlum:
i.

sem lšgb¾ra yfirvaldið hefur skr‡ð ‡ grundvelli ums—knar ‡samt meðfylgjandi gšgnum sem sanna að ekki sŽ
‡st¾ða til að ¾tla að smitefni smitandi heilahršrnunar sŽ fyrir hendi ’ stofni þeirrar tegundar sem ums—knin
tekur til,

ii. ef ‡ býlinu er fyrir hendi viðeigandi eftirlitskerfi vegna smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma ’ loðdýrum, sem felur
’ sŽr reglulegar pr—fanir ‡ sýnum ‡ ranns—knarstofum m.t.t. smitandi heilahršrnunar,
iii. sem hafa lagt fram viðeigandi ‡byrgðir fyrir þv’ að engar aukaafurðir œr dýrum eða kjšt- og beinamjšl eða aðrar
afurðir, sem hafa verið unnar ’ samr¾mi við III. kafla IV. viðauka og sem koma œr þessum dýrum eða
afkv¾mum þeirra, muni koma inn ’ matv¾la- eða f—ðurferli annarra dýra en loðdýra,
iv. þar sem ekki hefur verið, svo vitað sŽ, samgangur við býli þar sem grunur leikur ‡ um smitandi heilahršrnun
eða uppkoma hennar hefur verið staðfest,
v.

þar sem rekstraraðili skr‡ða býlisins ‡byrgist að:
Ñ skrokkar loðdýra, sem ¾tlaðir eru til f—ðrunar dýra af sšmu tegund, f‡i meðferð og sŽu unnir aðskilið fr‡
skrokkum sem ekki er leyfilegt að nota ’ þeim tilgangi,
Ñ loðdýrum sem eru f—ðruð ‡ kjšt- og beinamjšli eða šðrum afurðum, sem hafa verið unnar ’ samr¾mi við
III. kafla IV. viðauka og sem koma œr dýrum sšmu tegundar, sŽ haldið aðskildum fr‡ dýrum sem ekki eru
f—ðruð ‡ afurðum sem koma œr dýrum sšmu tegundar,
Ñ býlið uppfylli kršfurnar sem settar eru fram ’ 2. lið 1. þ‡ttar II. kafla VI. viðauka og ii. lið b-liðar 2. liðar II.
kafla VIII. viðauka.

b) Rekstraraðili býlisins skal sj‡ til þess að kjšt- og beinamjšl eða aðrar afurðir sem unnar eru œr einni dýrategund og
¾tlaðar ’ f—ður handa sšmu dýrategund sŽ:
i.

unnið ’ vinnslustšð sem er samþykkt skv. a-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og eingšngu með
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 sem settar eru fram ’ III. kafla V. viðauka við þessa reglugerð,

ii. framleitt œr heilbrigðum dýrum sem voru afl’fuð til loðskinnaframleiðslu.
c)

Ef um er að r¾ða grun um eða staðfestingu ‡ samgangi við býli, þar sem grunur leikur ‡ um uppkomu smitandi
heilahršrnunar eða hœn hefur verið staðfest, skal rekstraraðili býlisins þegar ’ stað:
i.

tilkynna lšgb¾ru yfirvaldi um sl’kan samgang,

ii. h¾tta að senda loðdýr ‡ alla viðtškustaði nema þeim fylgi skriflegt leyfi fr‡ lšgb¾ru yfirvaldi.
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II. KAFLI
F—ðrun alidýra ‡ beitarjurtum
Eftirfarandi skilyrði skulu gilda um f—ðrun alidýra ‡ beitarjurtum af landi, annaðhvort með beinum aðgangi þeirra að landinu
eða með notkun ‡ slegnum beitarjurtum sem f—ðurs, að þv’ tilskildu að l’fr¾nn ‡burður eða jarðvegsb¾tir hafi verið borinn ‡
það land:
a)

Að minnsta kosti 21 s—larhrings biðt’mi, sem um getur ’ c-lið 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal hafa
verið virtur.

b) Einungis hafi verið notaður l’fr¾nn ‡burður og jarðvegsb¾tar sem samr¾mast 1. og 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og II. kafla XI. viðauka við þessa reglugerð.
Hins vegar skulu þessi skilyrði ekki gilda hafi einungis eftirfarandi l’fr¾nn ‡burður eða jarðvegsb¾tir verið borinn ‡ landið:
a)

hœsdýra‡burður eða gœan—,

b) innihald meltingarvegar, mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, afurðir œr mj—lk, broddur og afurðir œr broddi sem
lšgb¾ra yfirvaldið telur ekki að skapi ‡h¾ttu ‡ œtbreiðslu neinna alvarlegra dýrasjœkd—ma.
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III. VIÐAUKI

F…RGUN OG ENDURNÝTING

I. KAFLI
ALMENNAR KR…FUR SEM VARÐA BRENNSLU OG SAMBRENNSLU
1. þ‡ttur
Almenn skilyrði
1.

Rekstraraðilar brennslu- og sambrennslustšðva, sem um getur ’ b-lið 1. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar, skulu sj‡ til þess
að eftirfarandi hreinl¾tisskilyrði sŽu uppfyllt ‡ stšðvum undir þeirra stj—rn:
a)

Farga skal aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum eins flj—tt og auðið er eftir komu þeirra ’ samr¾mi við
skilyrði sem lšgb¾ra yfirvaldið m¾lir fyrir um. Þ¾r skulu geymdar ‡ tilhlýðilegan h‡tt fram að fšrgun, ’ samr¾mi
við skilyrði sem lšgb¾ra yfirvaldið m¾lir fyrir um.

b) ç stšðvunum skal vera viðeigandi fyrirkomulag ‡ hreinsun og s—tthreinsun ’l‡ta og škut¾kja ‡ staðnum, einkum ‡
til þess fr‡teknu sv¾ði þaðan sem sk—lp er losað ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, til að forðast mengunarh¾ttu.
c)

Stšðvar verða að vera staðsettar ‡ tilbœnu, hšrðu yfirborði með g—ðu afrennsli.

d) ç stšðvunum skal vera viðeigandi fyrirkomulag ‡ všrnum gegn meindýrum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum.
Nota skal skjalfesta ‡¾tlun um meindýravarnir ’ þessum tilgangi.
e)

Starfsf—lk skal hafa aðgang að viðunandi aðstšðu til hreinl¾tisnota, s.s. salernum, bœningsklefum og handlaugum, ef
sl’kt er nauðsynlegt til að koma ’ veg fyrir ‡h¾ttu ‡ mengun.

f)

Fastsetja og skjalfesta skal þ¾r aðferðir sem er beitt við hreinsun allra hluta athafnasv¾ðisins. SŽð skal fyrir
fulln¾gjandi bœnaði og hreinsiefnum til notkunar við hreinsun.

g) Eftirlit með hollustuh‡ttum skal m.a. felast ’ reglulegri skoðun umhverfis og bœnaðar. Skoðunar‡¾tlanir skulu vera
skjalfestar og niðurstšður œr skoðunum skulu skr‡ðar og þeim haldið til haga ’ a.m.k. tvš ‡r.
2.

Rekstraraðili brennslu- eða sambrennslustšðvarinnar skal gera allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir þegar tekið er við
aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum til að koma ’ veg fyrir, eða takmarka að þv’ marki sem raunh¾ft er, að af
hlj—tist bein ‡h¾tta fyrir heilbrigði manna eða dýra.

3.

Dýr skulu hvorki hafa aðgang að stšðvum, aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum, sem b’ða brennslu eða
sambrennslu, nŽ heldur šsku sem verður til við brennslu eða sambrennslu aukaafurða œr dýrum.

4.

Ef brennslu- eða sambrennslustšðin er staðsett ‡ bœfj‡rbýli:
a)

verður að vera alger efnislegur aðskilnaður ‡ milli brennslu- eða sambrennslubœnaðarins og bœfj‡rins og f—ðurs
þeirra og undirburðar, með girðingum ef nauðsyn krefur,

b) skal bœnaður notaður eingšngu við starfr¾kslu brennsluofnsins og hann m‡ ekki nota annars staðar ‡ bœjšrðinni eða,
til vara, skal hann þrifinn og s—tthreinsaður fyrir sl’ka notkun,
c)

skal starfsf—lk stšðvarinnar skipta um ytri fatnað og sk—fatnað ‡ður en það fer hšndum um bœfŽ eða bœfj‡rf—ður.

5.

Geyma skal aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir, sem b’ða brennslu eða sambrennslu, ‡samt šsku ’ lokuðum, rŽtt
auðkenndum og, ef við ‡, lekavšrðum ’l‡tum.

6.

Endurbrenna skal aukaafurðir œr dýrum sem ekki eru fullbrenndar eða farga þeim með šðrum aðferðum, šðrum en
fšrgun ‡ viðurkenndum urðunarstað, ’ samr¾mi við 12., 13. og 14. gr., eftir þv’ sem við ‡, reglugerðar (EB) nr.
1069/2009.
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2. þ‡ttur
Rekstrarskilyrði
Brennslu- eða sambrennslustšðvar skulu vera hannaðar, bœnar, byggðar og starfr¾ktar þannig að lofttegundir, sem myndast
við vinnsluna, sŽu hitaðar ‡ stýrðan og einsleitan h‡tt, jafnvel við —hagst¾ðustu skilyrði, upp ’ 850 ¡C ’ tv¾r sekœndur hið
minnsta eða upp ’ 1100 ¡C ’ 0,2 sekœndur, m¾lt n‡l¾gt innri vegg brunah—lfsins eða šðrum d¾migerðum punkti þess þar sem
brennslan eða sambrennslan fer fram, með leyfi fr‡ lšgb¾ru yfirvaldi.
3. þ‡ttur
Efnaleifar fr‡ brennslu og sambrennslu
1.

Efnaleifum fr‡ brennslu og sambrennslu skal haldið ’ l‡gmarki að þv’ er varðar magn og skaðsemi. Sl’kar efnaleifar
skulu endurheimtar, eftir þv’ sem við ‡, strax ’ stšðinni eða utan hennar ’ samr¾mi við viðeigandi lšggjšf Sambandsins
eða þeim skal fargað ‡ viðurkenndum urðunarstað.

2.

Flutningur og millistigsgeymsla þurra efnaleifa, þ.m.t. ryks, skal fara þannig fram að komið sŽ ’ veg fyrir að þ¾r dreifist
œt ’ umhverfið, s.s. ’ lokuðum ’l‡tum.
4. þ‡ttur
M¾ling ‡ hitastigi og šðrum vinnslubreytum

1.

Nota skal viðeigandi aðferðir til að vakta vinnslubreytur og skilyrði sem skipta m‡li ’ brennslu- eða sambrennsluferlinu.

2.

ê samþykkinu, sem lšgb¾rt yfirvald gefur œt, eða ’ skilyrðum, sem fylgja þv’, skal m¾lt fyrir um kršfur er varða
hitam¾lingar.

3.

Hafa skal eftirlit með sj‡lfvirkum všktunarbœnaði og hann skal pr—faður ‡rlega með tilliti til virkni.

4.

Niðurstšður œr hitam¾lingum skulu skr‡ðar og settar fram ‡ viðeigandi h‡tt til að gera lšgb¾ru yfirvaldi kleift að
sannpr—fa, ’ samr¾mi við þ‡ m‡lsmeðferð sem yfirvaldið ‡kveður, hvort þau skilyrði sem varða leyfileg rekstrarskilyrði
og sem m¾lt er fyrir um ’ þessari reglugerð sŽu virt.
5. þ‡ttur
îeðlileg starfsemi

Ef um bilun er að r¾ða, eða rekstrarskilyrði eru —eðlileg ’ brennslustšð eða sambrennslustšð, skal rekstraraðilinn draga œr
eða h¾tta starfsemi eins flj—tt og auðið er þar til stšðin getur hafið eðlilega starfsemi ‡ ný.

II. KAFLI
BRENNSLU- OG SAMBRENNSLUST…ÐVAR MEÐ MIKLA AFKASTAGETU
1. þ‡ttur
SŽrt¾k rekstrarskilyrði
Brennslu- eða sambrennslustšðvar, sem einungis meðhšndla aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir og hafa afkastagetu
yfir 50 kg ‡ klukkustund (stšðvar með mikla afkastagetu) og þurfa ekki að hafa rekstrarleyfi ’ samr¾mi við tilskipun
2000/76/EB, skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a)

Stšðvarnar skulu vera bœnar a.m.k. einum aukabrennara fyrir hverja vinnslul’nu. Þessi brennari skal r¾sast sj‡lfvirkt
þegar hiti brennslulofttegunda eftir s’ðustu innd¾lingu brunalofts fellur niður fyrir 850 ¡C eða 1100 ¡C, eftir þv’ sem við
‡. Einnig skal nota hann við r¾singu eða stšðvun vinnslu ’ stšðinni ’ þv’ skyni að tryggja að 850 ¡C eða 1100 ¡C hiti,
eftir þv’ sem við ‡, haldist ‡vallt meðan starfsemi fer fram og svo lengi sem —brunnið efni er ’ brunah—lfinu þar sem
brennsla eða sambrennsla fer fram.

b) Þegar aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir eru settar inn ’ brunah—lfið, þar sem stšðug brennsla eða sambrennsla
fer fram, skal ‡ stšðinni keyra sj‡lfvirkt kerfi til að fyrirbyggja að aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir sŽu settar
inn ’ brunah—lfið við r¾singu, allt þar til hitastigið n¾r 850 ¡C eða 1100 ¡C, eftir þv’ sem við ‡, og ‡vallt þegar þv’
hitastigi er ekki viðhaldið.
c)

Rekstraraðilinn skal starfr¾kja brennslustšðina ‡ þann h‡tt að þar n‡ist þannig bruni að heildarmagn l’fr¾ns kolefnis ’
gjalli og botnšsku sŽ minna en 3% eða að gl¾ðitapið sŽ minna en 5% af þurrvigt efnisins. Nota skal viðeigandi aðferðir
til formeðhšndlunar ef nauðsyn krefur.
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2. þ‡ttur
Fr‡veita vatns
1.

Staðsetning stšðva með mikla afkastagetu, þ.m.t. tilheyrandi geymslusv¾ði fyrir aukaafurðir œr dýrum, skal vera þannig
að komið verði ’ veg fyrir —leyfilega eða —viljandi losun ‡ hvers kyns mengandi efnum ’ jarðveg, yfirborðsvatn og
grunnvatn.

2.

SŽð skal fyrir geymsluaðstšðu fyrir mengað afrennsli regnvatns fr‡ stšðvarsv¾ðinu eða fyrir mengað vatn sem ‡ r¾tur að
rekja til leka eða slškkvistarfa.

Rekstraraðilinn skal, ef nauðsyn krefur, sj‡ til þess að sl’kt regnvatn og vatn sŽ pr—fað og meðhšndlað fyrir losun, þegar
nauðsyn krefur.

III. KAFLI
BRENNSLU- OG SAMBRENNSLUST…ÐVAR MEÐ LITLA AFKASTAGETU
Brennslu- eða sambrennslustšðvar, sem einungis meðhšndla aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir og hafa afkastagetu
undir 50 kg af aukaafurðum œr dýrum ‡ klukkustund eða lotu (stšðvar með litla afkastagetu) og þurfa ekki að hafa
rekstrarleyfi ’ samr¾mi við tilskipun 2000/76/EB, skulu:
a)

einungis notaðar til fšrgunar ‡:
i.

dauðum g¾ludýrum sem um getur ’ iii. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða

ii. efni ’ 1. flokki sem um getur ’ 8. gr. (b-, e- og f-lið), efni ’ 2. flokki sem um getur ’ 9. gr. eða efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ 10. gr. þeirrar reglugerðar,
b) bœnar aukabrennara þegar efni ’ 1. flokki, sem um getur ’ b-lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, koma inn ‡ stšð
með litla afkastagetu,
c)

vera starfr¾ktar þannig að aukaafurðir œr dýrum brenni algerlega til šsku.
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IV. VIÐAUKI

VINNSLA

I. KAFLI
KR…FUR SEM VARÐA VINNSLUST…ÐVAR OG TILTEKNAR AÐRAR ST…ÐVAR OG FYRIRT®KI
1. þ‡ttur
Almenn skilyrði
1.

Vinnslustšðvar skulu uppfylla eftirfarandi kršfur vegna vinnslu með þrýstis¾fingu eða ’ samr¾mi við vinnsluaðferðirnar
sem um getur ’ b-lið 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a)

Vinnslustšðvar skulu ekki vera staðsettar ‡ sama stað og sl‡turhœs eða šnnur fyrirt¾ki, sem hafa verið samþykkt eða
skr‡ð ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 eða reglugerð (EB) nr. 853/2004, nema að dregið sŽ œr ‡h¾ttu
fyrir heilbrigði manna og dýra sem stafar af vinnslu ‡ aukaafurðum œr dýrum, sem koma fr‡ sl’kum sl‡turhœsum eða
šðrum fyrirt¾kjum, með þv’ að a.m.k. eftirfarandi skilyrði sŽu uppfyllt:
i.

vinnslustšðin verður að vera algerlega aðskilin fr‡ sl‡turhœsinu eða fyrirt¾kinu og eftir atvikum þannig að hœn
sŽ ’ byggingu sem er að fullu aðskilin fr‡ sl‡turhœsinu eða fyrirt¾kinu,

ii. eftirfarandi bœnaður skal vera uppsettur og keyrður ’ vinnslustšðinni:
Ñ f¾ribandakerfi sem tengir vinnslustšðina við sl‡turhœsið eða fyrirt¾kið og sem ekki m‡ sniðganga,
Ñ aðskildir inngangar, m—ttškuklefar, bœnaður og œtgangar fyrir b¾ði vinnslustšðina og sl‡turhœsið eða
fyrirt¾kið,
iii. gera skal r‡ðstafanir til að fyrirbyggja að ‡h¾tta breiðist œt vegna vinnu starfsf—lks sem starfar ’ vinnslustšðinni
og ’ sl‡turhœsinu eða fyrirt¾kinu,
iv. aðgangur að vinnslustšðinni skal meinaður f—lki, sem ekki hefur til þess leyfi, og dýrum skal ekki hleypt inn.
Þr‡tt fyrir ‡kv¾ði i. til iv. liðar getur lšgb¾rt yfirvald, ef um er að r¾ða vinnslustšðvar fyrir efni ’ 3. flokki, heimilað
šnnur skilyrði ’ stað þeirra sem sett eru fram ’ þessum liðum, sem miða að þv’ að draga œr ‡h¾ttu fyrir heilbrigði
manna og dýra, þ.m.t. ‡h¾ttu sem hlýst af vinnslu efnis ’ 3. flokki fr‡ starfsstšðvum annars staðar sem eru
samþykktar eða skr‡ðar samkv¾mt reglugerð (EB) nr. 852/2004 eða reglugerð (EB) nr. 853/2004.
Aðildarr’kin skulu tilkynna framkv¾mdastj—rninni og hinum aðildarr’kjunum, innan ramma fastanefndarinnar um
matv¾laferlið og heilbrigði dýra sem um getur ’ 1. mgr. 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, um það hvernig
lšgb¾r yfirvšld þeirra nota þessa undanþ‡gu.
b) ê vinnslustšðinni skal vera ãhreintÒ og ã—hreintÒ sv¾ði og skal n¾gilega vel skilið milli þeirra. ç —hreina sv¾ðinu
skal vera yfirbyggt rými þar sem tekið er við aukaafurðum œr dýrum og það skal byggt þannig að auðvelt sŽ að gera
það hreint og s—tthreinsa það. G—lfin skulu þannig lšgð að vškvi renni auðveldlega af þeim.
c)

ê vinnslustšðinni skal vera viðunandi aðstaða, m.a. n¾gur fjšldi salerna, bœningsklefa og handlauga fyrir starfsf—lk.

d) Vinnslustšðin skal geta framleitt það magn af heitu vatni og gufu sem þarf til vinnslu aukaafurðanna œr dýrum.
e)

îhreina sv¾ðið skal, ef við ‡, vera með bœnaði til að minnka umfang aukaafurða œr dýrum og bœnaði til að setja
þjšppuðu aukaafurðirnar ’ vinnslueininguna.

f)

Ef hitameðhšndlunar er krafist skal allur bœnaður vera bœinn:
i.

m¾libœnaði til að vakta hitastig ‡ m—ti t’ma og, ef nauðsyn krefur fyrir þ‡ vinnsluaðferð sem notuð er, þrýsting
‡ mikilv¾gum stšðum,
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ii. upptškut¾kjum til að skr‡ samfellt niðurstšður þessara m¾linga þannig að þ¾r sŽu ‡vallt aðgengilegar vegna
skoðana og opinbers eftirlits,
iii. fulln¾gjandi šryggiskerfi sem kemur ’ veg fyrir —n—ga hitun.
g) Til að koma ’ veg fyrir að aukaafurðir œr dýrum, sem koma inn, endurmengi afleidda afurð skal rýmið ’ stšðinni, þar
sem efni, sem kemur inn til vinnslu, er affermt, vera skýrt aðskilið fr‡ þv’ rými þar sem vinnsla afurðarinnar fer fram
og þar sem afleidda afurðin er geymd.
2.

ê vinnslustšðinni skal vera viðunandi aðstaða til að þr’fa og s—tthreinsa g‡mana eða geymana, sem aukaafurðir œr dýrum
koma ’, og farart¾kin, šnnur en skip, sem notuð eru við flutninginn.

3.

Sj‡ skal fyrir n¾gilega g—ðri aðstšðu til að s—tthreinsa hj—l škut¾kja og aðra hluta þeirra, eins og við ‡, þegar farið er œt
af —hreina sv¾ði vinnslustšðvarinnar.

4.

ç šllum vinnslustšðvum skal vera fr‡veitukerfi fyrir sk—lp sem uppfyllir skilyrðin sem sett eru fram af lšgb¾ra
yfirvaldinu ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins.

5.

Vinnslustšðin skal hafa yfir að r‡ða eigin ranns—knarstofu eða nýta sŽr þj—nustu ranns—knarstofu utan stšðvarinnar.
Ranns—knarstofan skal hafa yfir að r‡ða bœnaði til að framkv¾ma nauðsynlegar greiningar og vera samþykkt af lšgb¾ru
yfirvaldi ‡ grunni mats ‡ getu ranns—knarstofunnar til að framkv¾ma þessar greiningar, vera faggilt samkv¾mt
alþj—ðlega viðurkenndum stšðlum eða vera undir reglubundnu eftirliti lšgb¾ra yfirvaldsins til að meta getu
ranns—knarstofunnar til að framkv¾ma þessar greiningar.

6.

Ef, ‡ grunni ‡h¾ttumats, magn afurðanna, sem eru meðhšndlaðar, œtheimtir að fulltrœi lšgb¾rs yfirvalds sŽ reglulega eða
stšðugt ‡ staðnum skal honum bœið l¾sanlegt herbergi ‡ vinnslustšðinni sem er með viðeigandi bœnaði og er eingšngu
notað ’ tengslum við skoðunarþj—nustuna.
2. þ‡ttur
Hreinsun sk—lps

1.

Vinnslustšðvar sem vinna efni ’ 1. flokki og šnnur athafnasv¾ði þar sem sŽrstakt ‡h¾ttuefni er fjarl¾gt, sl‡turhœs og
vinnslustšðvar sem vinna efni ’ 2. flokki skulu hafa formeðhšndlunarferli til að halda eftir og safna saman efni œr dýrum
sem fyrsta skref ’ meðhšndlun ‡ sk—lpi.
Bœnaðurinn, sem er notaður ’ formeðhšndlunarferlinu, skal samanstanda af s’um eða sigtum ’ niðurfšllum með opum
með 6 mm eða minni s’ugštum eða mšskvast¾rð n¾st enda ferlisins eða jafngildum kerfum sem tryggja að fšstu
agnirnar ’ sk—lpinu sem fara um þau sŽu ekki st¾rri en 6 mm.

2.

Sk—lp fr‡ athafnasv¾ði, sem um getur ’ 1. lið, skal fara ’ gegnum formeðhšndlunarferli sem skal tryggja að allt sk—lp hafi
verið s’að ’ gegnum ferlið ‡ður en það er losað œt af athafnasv¾ðinu. Ekki m‡ fara fram nein mšlun/hškkun, uppbleyting
eða šnnur vinnsla eða notkun ‡ þrýstingi sem g¾ti auðveldað fšr fasts efnis œr dýrum ’ gegnum formeðhšndlunarferlið.

3.

…llu efni œr dýrum sem situr eftir ’ formeðhšndlunarferlinu ‡ athafnasv¾ðum, sem um getur ’ 1. lið, skal safnað saman
og það flutt sem efni ’ 1. flokki eða 2. flokki, eftir þv’ sem við ‡, og þv’ fargað ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr.
1069/2009.

4.

Sk—lp sem hefur farið ’ gegnum formeðhšndlunarferlið ‡ athafnasv¾ði, sem um getur ’ 1. lið, og sk—lp fr‡ šðrum
athafnasv¾ðum, þar sem aukaafurðir œr dýrum f‡ meðferð eða eru unnar, skal meðhšndlað ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð.

5.

Auk krafnanna sem m¾lt er fyrir um ’ 4. lið m‡ lšgb¾ra yfirvaldið skuldbinda rekstraraðila til að hreinsa sk—lp sem
kemur fr‡ —hreinum sv¾ðum vinnslustšðva og fr‡ stšðvum þar sem fram fer millistigsstarfsemi með efni ’ 1. eða 2.
flokki eða þar sem geymt er efni ’ 1. eða 2. flokki, ’ samr¾mi við skilyrði sem tryggja að dregið sŽ œr ‡h¾ttu vegna
sjœkd—msvalda.

6.

Með fyrirvara um 1. til 5. lið skal fšrgun aukaafurða œr dýrum, þ.m.t. bl—ðs og mj—lkur, eða afleiddra afurða með sk—lpi
vera bšnnuð.
Hins vegar er leyfilegt að farga efni ’ 3. flokki, sem samanstendur af seyru œr skilvindum eða skiljum, með sk—lpi, að þv’
tilskildu að það hafi verið meðhšndlað með einni af aðferðunum fyrir seyru œr skilvindum eða skiljum sem settar eru
fram ’ III. hluta 4. þ‡ttar II. kafla X. viðauka við þessa reglugerð.
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3. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða vinnslu efna ’ 1. og 2. flokki
Skipulag vinnslustšðva sem vinna efni ’ 1. og 2. flokki skal vera þannig œr garði gert að tryggt sŽ að efni ’ 1. flokki sŽ
algerlega aðskilið fr‡ efni ’ 2. flokki, allt fr‡ m—ttšku hr‡efnisins þar til afleidda afurðin œr þv’ er send fr‡ stšðinni, nema
þegar blanda efnis œr 1. og 2. flokki er unnin sem efni œr 1. flokki.
4. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða vinnslu efna ’ 3. flokki
Eftirfarandi kršfur skulu gilda auk almennu krafnanna sem settar eru fram 1. þ¾tti:
1.

Vinnslustšðvar, þar sem vinnsla efnis ’ 3. flokki fer fram, skulu ekki vera ‡ sama stað og vinnslustšðvar, þar sem efni ’
1. eða 2. flokki er unnið, nema það sŽ ’ algerlega aðskilinni byggingu.

2.

Hins vegar getur lšgb¾ra yfirvaldið leyft vinnslu efnis ’ 3. flokki ‡ stað þar sem meðferð eða vinnsla efnis ’ 1. eða 2.
flokki fer fram, ef komið er ’ veg fyrir v’xlmengun með:
a)

skipulagningu athafnasv¾ðisins, einkum fyrirkomulagi ‡ m—ttšku, og með frekari meðferð hr‡efnis,

b) skipulagningu og umsj—n með bœnaðinum, sem er notaður til vinnslu, þ.m.t. skipulagningu og umsj—n með
aðskildum vinnslul’num eða með verklagsreglum um þrif sem œtiloka œtbreiðslu ‡ allri hugsanlegri ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra og
c)
3.

skipulagningu og umsj—n með sv¾ðum fyrir t’mabundna geymslu lokaafurðanna.

ç vinnslustšðvum þar sem vinnsla efnis ’ 3. flokki fer fram skal vera til staðar bœnaður til að leita að aðskotahlutum, s.s.
umbœðaefni eða m‡lmhlutum, ’ aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum ef þ¾r eru vinnsluefni sem ¾tlað er sem
f—ður. Fjarl¾gja skal sl’ka aðskotahluti fyrir vinnslu eða ‡ meðan ‡ henni stendur.
II. KAFLI
KR…FUR ER VARÐA HOLLUSTUH®TTI OG VINNSLU
1. þ‡ttur
Almennar kršfur varðandi hollustuh¾tti

Auk almennra krafna um hollustuh¾tti, sem kveðið er ‡ um ’ 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal ‡ vinnslustšðvum
vera til staðar skjalfest ‡¾tlun um varnir gegn meindýrum til framkv¾mdar ‡ þv’ fyrirkomulagi til varna gegn meindýrum,
s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum, sem um getur ’ c-lið 1. mgr. 25. gr. þeirrar reglugerðar.
2. þ‡ttur
Almennar kršfur er varða vinnslu
1.

N‡kv¾mlega kvarðaður bœnaður til m¾linga eða skr‡ningar skal notaður til að vakta stšðugt skilyrðin við vinnsluna.
Halda skal skr‡r sem sýna dagsetningar þegar m¾li- eða skr‡ningarbœnaðurinn er kvarðaður.

2.

Efni, sem hugsanlegt er að hafi ekki fengið tilskilda hitameðhšndlun, s.s. efni sem er losað við r¾singu eða lekur œt við
hitun, skal sett aftur ’ hitameðhšndlun eða þv’ skal safnað saman og það endurunnið ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr.
1069/2009.
3. þ‡ttur
Vinnsluaðferðir fyrir efni ’ 1. og 2. flokki

Vinna skal efni ’ 1. og 2. flokki ’ samr¾mi við vinnsluaðferð 2, 3, 4 eða 5 eins og um getur ’ III. kafla, nema lšgb¾ra
yfirvaldið krefjist beitingar ‡ þrýstis¾fingu (1. aðferð).
4. þ‡ttur
Vinnsla efnis ’ 3. flokki
1.

Þeir mikilv¾gu stýristaðir sem r‡ða umfangi hitameðhšndlunarinnar sem er beitt við vinnsluna skulu, fyrir hverja
vinnsluaðferð eins og tilgreint er ’ III. kafla, samanstanda af:
a)

bitast¾rð hr‡efnisins,

b) hitastigi sem n¾st ’ hitameðhšndluninni,
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þrýstingi, ef honum er beitt við vinnslu hr‡efnisins,

d) lengd hitameðhšndlunarinnar eða aðflutningshraða ’ —rofnu kerfi. Tilgreina skal l‡gmarksvinnslustaðla fyrir hvern
mikilv¾gan stýristað sem við ‡.
2.

Ef um er að r¾ða efnafr¾ðilega meðhšndlun, sem lšgb¾rt yfirvald hefur leyft sem vinnsluaðferð 7 ’ samr¾mi við G-lið
III. kafla, skal sýrustigsstillingin, sem n¾st, vera einn af mikilv¾gu stýristšðunum sem r‡ða umfangi efnafr¾ðilegu
meðhšndlunarinnar.

3.

Skr‡r skulu varðveittar ’ a.m.k. tvš ‡r til að sýna fram ‡ að l‡gmarksvinnslugildin hafi verið virt fyrir hvern mikilv¾gu
stýristaðanna.

4.

Efni ’ 3. flokki skal unnið ’ samr¾mi við eina af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 eða, ef um er að r¾ða efni
œr lagardýrum, eina af vinnsluaðferðum 1 til 7, eins og um getur ’ III. kafla.
III. KAFLI
STAÐLAÐAR VINNSLUAÐFERÐIR

A. Vinnsluaðferð 1 (þrýstis¾fing)
Sm¾kkun
1.

Ef bitast¾rð einstakra aukaafurða œr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 50 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi bœnaði sem er stilltur þannig að bitast¾rð eftir minnkunina verði ekki yfir 50 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni bœnaðarins daglega og ‡stand hans skal skr‡ð. Ef bitar, sem eru st¾rri en 50 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stšðvað og viðgerð fara fram ‡ður en ferlið er sett af stað ‡ ný.

T’mi, hitastig og þrýstingur
2.

Hita skal aukaafurðir œr dýrum með bitast¾rð undir 50 mm ’ kjarnahita yfir 133 ¡C ’ a.m.k. 20 m’nœtur samfellt við
a.m.k. 3 bara raunþrýsting. Þrýstingurinn skal framkallaður með algerri loftt¾mingu ’ s¾fingarklefanum og ’ stað
lofts komi gufa (ãmettuð gufaÒ); hitameðhšndluninni m‡ beita sem einu vinnsluaðferðinni eða sem
dauðhreinsunarstigi ‡ undan eða eftir vinnslu.

3.

Vinnslan getur farið fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi.

B. Vinnsluaðferð 2
Sm¾kkun
1.

Ef bitast¾rð einstakra aukaafurða œr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 150 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi bœnaði sem er stilltur þannig að bitast¾rð eftir minnkunina verði ekki yfir 150 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni bœnaðarins daglega og ‡stand hans skal skr‡ð. Ef bitar, sem eru st¾rri en 150 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stšðvað og viðgerð fara fram ‡ður en ferlið er sett af stað ‡ ný.

T’mi, hitastig og þrýstingur
2.

Að sm¾kkun lokinni skulu aukaafurðirnar œr dýrunum hitaðar þannig að tryggt sŽ að kjarnahitinn fari yfir 100 ¡C ’
a.m.k. 125 m’nœtur, kjarnahitinn fari yfir 110 ¡C ’ a.m.k. 120 m’nœtur og kjarnahitinn fari yfir 120 ¡C ’ a.m.k. 50
m’nœtur.
Þessi kjarnahitastig mega n‡st hvert ‡ f¾tur šðru eða með tilfallandi samsetningu ‡ tilgreindum t’mabilum.

3.

Vinnslan skal fara fram ’ lotum.

C. Vinnsluaðferð 3
Sm¾kkun
1.

Ef bitast¾rð einstakra aukaafurða œr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 30 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi bœnaði sem er stilltur þannig að bitast¾rð eftir minnkunina verði ekki yfir 30 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni bœnaðarins daglega og ‡stand hans skal skr‡ð. Ef bitar, sem eru st¾rri en 30 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stšðvað og viðgerð fara fram ‡ður en ferlið er sett af stað ‡ ný.

Nr.15.10.2015
674

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlíNr.2017
63/233

T’mi, hitastig og þrýstingur
2.

Að sm¾kkun lokinni skulu aukaafurðirnar œr dýrunum hitaðar þannig að tryggt sŽ að kjarnahitinn fari yfir 100 ¡C ’
a.m.k. 95 m’nœtur, kjarnahitinn fari yfir 110 ¡C ’ a.m.k. 55 m’nœtur og kjarnahitinn fari yfir 120 ¡C ’ a.m.k. 13
m’nœtur.
Þessi kjarnahitastig mega n‡st hvert ‡ f¾tur šðru eða með tilfallandi samsetningu ‡ tilgreindum t’mabilum.

3.

Vinnslan getur farið fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi.

D. Vinnsluaðferð 4
Sm¾kkun
1.

Ef bitast¾rð einstakra aukaafurða œr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 30 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi bœnaði sem er stilltur þannig að bitast¾rð eftir minnkunina verði ekki yfir 30 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni bœnaðarins daglega og ‡stand hans skal skr‡ð. Ef bitar, sem eru st¾rri en 30 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stšðvað og viðgerð fara fram ‡ður en ferlið er sett af stað ‡ ný.

T’mi, hitastig og þrýstingur
2.

Að sm¾kkun lokinni skulu aukaafurðirnar œr dýrunum settar ’ ’l‡t með viðb¾ttri fitu og hitaðar þannig að
kjarnahitinn fari yfir 100 ¡C ’ a.m.k. 16 m’nœtur, kjarnahitinn fari yfir 110 ¡C ’ a.m.k. 13 m’nœtur, kjarnahitinn fari
yfir 120 ¡C ’ a.m.k. ‡tta m’nœtur og kjarnahitinn fari yfir 130 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r m’nœtur.
Þessi kjarnahitastig mega n‡st hvert ‡ f¾tur šðru eða með tilfallandi samsetningu ‡ tilgreindum t’mabilum.

3.

Vinnslan getur farið fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi.

E. Vinnsluaðferð 5
Sm¾kkun
1.

Ef bitast¾rð einstakra aukaafurða œr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 20 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi bœnaði sem er stilltur þannig að bitast¾rð eftir minnkunina verði ekki yfir 20 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni bœnaðarins daglega og ‡stand hans skal skr‡ð. Ef bitar, sem eru st¾rri en 20 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stšðvað og viðgerð fara fram ‡ður en ferlið er sett af stað ‡ ný.

T’mi, hitastig og þrýstingur
2.

Að sm¾kkun lokinni skulu aukaafurðirnar œr dýrunum hitaðar þar til þ¾r verða hlaupkenndar og s’ðan skal pressa
þ¾r þannig að fita og vatn skiljist fr‡ pr—t’nr’ka efninu. Þv’ n¾st skal pr—t’nr’ka efnið hitað þannig að kjarnahitinn
fari yfir 80 ¡C ’ a.m.k. 120 m’nœtur og kjarnahitinn fari yfir 100 ¡C ’ a.m.k. 60 m’nœtur.
Þessi kjarnahitastig mega n‡st hvert ‡ f¾tur šðru eða með tilfallandi samsetningu ‡ tilgreindum t’mabilum.

3.

Vinnslan getur farið fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi.

F. Vinnsluaðferð 6 (fyrir aukaafurðir œr dýrum ’ 3. flokki sem koma eingšngu œr lagardýrum eða vatnahryggleysingjum)
Sm¾kkun
1.

Minnka skal aukaafurðirnar œr dýrum niður ’ bitast¾rð sem er ekki meiri en:
a)

50 mm ef um er að r¾ða hitameðhšndlun ’ samr¾mi við a-lið 2. liðar eða

b) 30 mm ef um er að r¾ða hitameðhšndlun ’ samr¾mi við b-lið 2. liðar.
Þ¾r skulu s’ðan blandaðar maurasýru til að l¾kka og viðhalda pH-gildinu við 4,0 eða þar undir. Blandan skal geymd
’ a.m.k. 24 klst þar til frekari meðhšndlun fer fram.
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T’mi, hitastig og þrýstingur
2.

Að lokinni sm¾kkun skal blandan hituð þannig að:
a)

kjarnahitinn verði a.m.k. 90 ¡C ’ a.m.k. 60 m’nœtur eða

b) kjarnahitinn verði a.m.k. 70 ¡C ’ a.m.k. 60 m’nœtur.
Ef s’rennsliskerfi er notað skal framr‡s afurðarinnar gegnum hitarann stýrt með vŽlr¾num skipunum sem
takmarka f¾rsluna þannig að ’ lok hitameðhšndlunarinnar hafi afurðin farið gegnum ferli sem er fulln¾gjandi
b¾ði hvað varðar t’ma og hitastig.
3.

Vinnslan getur farið fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi.

G. Vinnsluaðferð 7
1.

Hver sœ vinnsluaðferð sem lšgb¾rt yfirvald leyfir og rekstraraðilinn hefur sýnt þv’ yfirvaldi fram ‡ eftirfarandi:
a)

greiningu viðkomandi h¾ttu ’ upphafsefninu með tilliti til uppruna efnisins og hugsanlegrar ‡h¾ttu með tilliti til
heilbrigðis‡stands dýra ’ aðildarr’kinu eða ‡ landsv¾ðinu eða reitnum þar sem nota ‡ aðferðina,

b) getu vinnsluaðferðarinnar til að draga œr þessari ‡h¾ttu niður ‡ stig sem skapar ekki neina verulega ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra,
c)

daglega sýnatšku œr lokaafurðinni ‡ t’mabili sem stendur ’ 30 framleiðsludaga ’ samr¾mi við eftirfarandi
šrverufr¾ðilega staðla:
i.

Sýni tekin œr efninu strax eftir meðhšndlun:
Clostridium perfringens finnst ekki ’ 1 g af afurðinni

ii. Sýni tekin œr efninu meðan það er ’ geymslu eða þegar það er tekið œr geymslu:
Salmonella: finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Iðrabakter’ur: n = 5, c = 2; m = 10, M = 300 ’ 1 g
þar sem:
n

=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m =

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum
sýnunum fer ekki yfir m,

M =

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða
fleiri sýnum er M eða meira og

c

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður
fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

=

2.

Upplýsingar um mikilv¾ga stýristaði, sem staðfesta að hver vinnslustšð uppfylli šrverufr¾ðilega staðla ‡
fulln¾gjandi h‡tt, skulu skr‡ðar og varðveittar þannig að rekstraraðilinn og lšgb¾rt yfirvald geti vaktað starfsemi
vinnslustšðvarinnar. Upplýsingarnar, sem skulu skr‡ðar og eftirlit haft með, skulu taka til bitast¾rðar og, eftir þv’
sem við ‡, markhita, algilds t’ma, þrýstingssniðs, aðflutningshraða hr‡efna og endurvinnsluhlutfalls fitu.

3.

Þr‡tt fyrir 1. lið getur lšgb¾rt yfirvald leyft notkun ‡ vinnsluaðferðum sem hafa verið samþykktar fyrir
gildistškudag þessarar reglugerðar, ’ samr¾mi við III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002.

Nr.15.10.2015
674

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlíNr.2017
63/235

4.

Lšgb¾rt yfirvald skal, varanlega eða t’mabundið, stšðva notkun vinnsluaðferða sem um getur ’ 1. og 3. lið ef það
kemst yfir sannanir fyrir þv’ að einhver þeirra skilyrða, sem tilgreind eru ’ a- eða b-lið 1. liðar, hafi breyst
umtalsvert.

5.

SŽ þess —skað skal lšgb¾ra yfirvaldið upplýsa lšgb¾rt yfirvald annars aðildarr’kis um þ¾r upplýsingar sem það býr
yfir skv. 1. og 2. lið að þv’ er varðar leyfða vinnsluaðferð.
IV. KAFLI
AÐRAR VINNSLUAÐFERÐIR
1. þ‡ttur
Almenn ‡kv¾ði

1.

Efni sem verður til við vinnslu ‡ efni ’ 1. og 2. flokki, að undanskilinni l’fd’silol’u sem er framleidd ’ samr¾mi við D-lið
2. þ‡ttar þessa kafla, skal vera merkt ‡ —afm‡anlegan h‡tt ’ samr¾mi við kršfurnar um merkingu tiltekinna afleiddra
afurða sem settar eru fram ’ V. kafla VIII. viðauka.

2.

SŽ þess —skað skal lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kis gera niðurstšður œr opinberu eftirliti aðgengilegar fyrir lšgb¾rt yfirvald
annars aðildarr’kis, þegar staðgšnguaðferð er notuð ’ fyrsta skipti ’ þv’ aðildarr’ki, til að greiða fyrir upptšku nýju
staðgšnguaðferðarinnar.
2. þ‡ttur
Vinnslustaðlar

A. Bas’skt vatnsrof
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir alla flokka aukaafurða œr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Bas’skt vatnsrof skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi vinnslustšðlum:
a)

Notuð er annaðhvort natr’umhýdrox’ðlausn (NaOH) eða kal’umhýdrox’ðlausn (KOH) (eða samsetning þeirra) ’
magni sem tryggir nokkurn veginn m—ljafngildi við þyngd, tegund og samsetningu þeirra aukaafurða œr dýrum
sem ‡ að brj—ta niður.
Ef um er að r¾ða mikla fitu ’ aukaafurðum œr dýrum sem hlutleysir basann er viðb¾ttur basi aðlagaður þannig
að m—ljafngildið sem um getur n‡ist.

b) Aukaafurðir œr dýrum skulu settar ’ st‡lblendis’l‡t. M¾ldu magni af basa skal b¾tt við, annaðhvort ’ fšstu formi
eða sem lausn, eins og um getur ’ a-lið.
c)

êl‡tinu skal lokað og aukaafurðirnar œr dýrunum og basablandan hitaðar ’ a.m.k. 150 ¡C kjarnahita við a.m.k. 4bara raunþrýsting ’ a.m.k.:
i.

þrj‡r klukkustundir samfellt,

ii. sex klukkustundir samfellt ef um er að r¾ða meðhšndlun aukaafurða œr dýrum sem um getur ’ i. og ii. lið aliðar 8. gr. reglugerðar. (EB) nr. 1069/2009.
Efni, sem kemur œr efnum ’ 1. flokki sem koma œr dýrum sem voru afl’fuð ’ tengslum við r‡ðstafanir til að
œtrýma smitandi heilahršrnun, sem eru annaðhvort j—rturdýr sem ekki þarf að pr—fa fyrir smitandi
heilahršrnun eða j—rturdýr sem hafa verið pr—fuð með neikv¾ðum niðurstšðum ’ samr¾mi við 1. mgr. 6.
gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, m‡ hins vegar vinna ’ samr¾mi við i. lið c-liðar 2. liðar þessa þ‡ttar eða
iii. eina klukkustund samfellt ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum sem samanstanda af efni œr fiski eða
alifuglum.
d) Vinnsluferlið skal fara fram ’ lotum og stšðugt skal hr¾ra ’ efninu ’ kerinu til að greiða fyrir niðurbrotsferlinu
þar til vefirnir eru uppleystir og bein og tennur hafa mýkst.
e)

Meðhšndla skal aukaafurðirnar œr dýrum þannig að kršfurnar varðandi t’ma, hitastig og þrýsting sŽu uppfylltar
‡ sama t’ma.
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B. Vatnsrof við h‡an hita og mikinn þrýsting
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir efni ’ 2. og 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð
Vatnsrof við h‡an hita og mikinn þrýsting skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi vinnslustšðlum:
a)

Hita skal aukaafurðir œr dýrum með —beinni gufumeðhšndlun ‡ l’frofshvarftankinn (e. biolytic reactor) þannig
að kjarnahitinn verði a.m.k. 180 ¡C ’ a.m.k. 40 m’nœtur samfellt við a.m.k. 12 bara raunþrýsting.

b) Vinnsluferlið skal fara fram ’ lotum og stšðugt skal hr¾ra ’ efninu ’ kerinu og
c)

Meðhšndla skal aukaafurðirnar œr dýrum þannig að kršfurnar varðandi t’ma, hitastig og þrýsting sŽu uppfylltar
‡ sama t’ma.

C. L’fgasframleiðsla með vatnsrofi undir h‡þrýstingi
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir alla flokka aukaafurða œr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
L’fgasframleiðsla með vatnsrofi undir h‡þrýstingi skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi vinnslustšðlum:
a)

Fyrst skal vinna aukaafurðirnar œr dýrum með vinnsluaðferð 1 (þrýstis¾fingu), eins og segir ’ III. kafla, ’
samþykktri vinnslustšð.

b) Að loknu vinnsluferlinu sem um getur ’ a-lið er fituhreinsað efnið meðhšndlað við a.m.k. 220 ¡C hita ’ a.m.k.
20 m’nœtur við a.m.k. 25 bara raunþrýsting, hitað ’ tveggja þrepa ferli, fyrst með beinni innsprautun gufu og
s’ðan með —beinni innsprautun ’ sam‡sa varmaskipti (e. coaxial heat exchanger).
c)

Vinnsluferlið skal fara fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi og stšðugt skal hr¾ra ’ efninu.

d) Meðhšndla skal aukaafurðirnar œr dýrum þannig að kršfurnar varðandi t’ma, hitastig og þrýsting sŽu uppfylltar
‡ sama t’ma.
e)

Efnið sem fellur til við vinnsluna skal s’ðan blandað vatni og l‡tið gerjast loftfirrt (l’fgasummyndun) ’
l’fgashvarftanki.

f)

Ef um er að r¾ða upphafsefni ’ 1. flokki skal allt ferlið fara fram ‡ sama stað og ’ lokuðu kerfi og l’fgasið sem
myndast ‡ meðan ‡ ferlinu stendur skal brennt hratt ’ sšmu stšð við a.m.k. 900 ¡C og s’ðan snšggk¾lt
(ãsnšggk¾lingÒ).

D. Framleiðsluferli l’fd’silol’u
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir fituhluta œr šllum flokkum aukaafurða œr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Framleiðsla l’fd’silol’u skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi vinnslustšðlum:
a)

Að undanteknu fisklýsi, sem er framleitt ’ samr¾mi við VIII. þ‡tt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
eða br¾ddri fitu, sem er framleidd ’ samr¾mi við XII. þ‡tt III. viðauka við þ‡ reglugerð, skal fyrst vinna
fituhluta œr aukaafurðum œr dýrum með:
i.

vinnsluaðferð 1 (þrýstis¾fingu) ef um er að r¾ða efni ’ 1. eða 2. flokki, eins og segir ’ III. kafla, og

ii. einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 ef um er að r¾ða efni ’ 3. flokki eða, ef um er að
r¾ða efni œr fiski, vinnsluaðferð 1 til 7, sem settar eru fram ’ III. kafla.
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b) Unna fitan skal s’ðan unnin enn frekar með einhverri af eftirfarandi aðferðum:
i.

vinnsluferli þar sem skilja skal unnu fituna fr‡ pr—t’ninu og, ef um er að r¾ða fitu œr j—rturdýrum, fjarl¾gja
—leysanleg —hreinindi umfram 0,15% af þyngdinni, og s’ðan skal estra og transestra unnu fituna.
Þ— er ekki gerð krafa um estrun fyrir unna fitu œr efni œr 3. flokki. Við estrun er pH-gildið l¾kkað niður
fyrir 1 með þv’ að b¾ta við brennisteinssýru (H2SO4) eða jafngildri sýru og blandan er hituð ’ 72 ¡C ’
a.m.k. 2 klukkustundir og hr¾rt kršftuglega ’ ‡ meðan.
Transestrun skal framkv¾md með þv’ að auka pH-gildið ’ u.þ.b. 14 með kal’umhýdrox’ði eða með
jafngildum basa við 35 til 50 ¡C ’ a.m.k. 15 m’nœtur. Transestrun skal framkv¾ma tvisvar við þau skilyrði
sem lýst er ’ þessum lið með þv’ að nota nýja bas’ska lausn. ç eftir þessu vinnsluferli skulu afurðirnar
hreinsaðar, þ.m.t. með eimingu ’ loftt¾mi við 150 ¡C, og þ‡ verður til l’fd’silol’a,

ii. vinnsluferli þar sem notast er við jafngildar vinnslubreytur sem opinbert yfirvald heimilar.
E. Brookes-gšsun
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir efni ’ 2. og 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð
Brookes-gšsun skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi vinnslustšðlum:
a)

Eftirbrennarah—lfið skal hitað upp með jarðgasi.

b) Aukaafurðir œr dýrum skulu settar ’ aðalh—lf gasarans (e. gasificator) og dyrunum lokað. ê aðalh—lfinu mega
ekki vera brennarar og ’ staðinn skal það hitað með þv’ að flytja hitann með varmaleiðingu fr‡ eftirbrennaranum
sem skal vera undir aðalh—lfinu. Eina loftið sem hleypt er inn ’ aðalh—lfið skal koma ’ gegnum þrj‡ inntaksloka
‡ aðalhurðinni til að auka skilvirkni ferlisins.
c)

Aukaafurðirnar œr dýrum þurfa að gufa upp ’ fl—kin vetniskolefni og lofttegundirnar fr‡ þeim berast fr‡
aðalh—lfinu gegnum þršngt op efst ‡ bakveggnum yfir ‡ blšndunar- og brotsv¾ðin þar sem þeim er sundrað ’
efnisþ¾tti s’na. Að lokum berast lofttegundirnar inn ’ eftirbrennarah—lfið þar sem þ¾r brenna ’ loganum fr‡
jarðgaskyntum brennara, ’ umframlofti.

d) ê hverri vinnslueiningu skulu vera tveir brennarar og tv¾r aukaviftur ef bilun verður ’ brennara eða viftum.
Aukah—lfið er hannað til að veita a.m.k. tveggja sekœndna dvalart’ma við a.m.k. 950 ¡C við šll brennsluskilyrði.
e)

òtbl‡sturslofttegundirnar berast œr aukah—lfinu ’ gegnum loftþrýstingstrekkspjald neðst ’ reykh‡fnum sem k¾lir
þ¾r og þynnir með andrœmslofti og heldur stšðugum þrýstingi ’ aðalh—lfum og aukah—lfum.

f)

Ferlið fer fram ’ 24 klukkustunda lotu sem felur ’ sŽr hleðslu, vinnslu, k¾lingu og fjarl¾gingu šsku. Við lok
lotunnar eru šskuleifarnar fjarl¾gðar œr aðalh—lfinu með sogkerfi ’ lokaða poka sem s’ðan eru innsiglaðir ‡ður
en þeir eru fluttir af staðnum.

g) Gšsun ‡ šðru efni en aukaafurðum œr dýrum er —heimil.
F. Brennsla dýrafitu ’ hitaketilsvinnslu
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir fituhluta œr šllum flokkum aukaafurða œr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Brennsla dýrafitu ’ hitakatli skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi vinnslustšðlum:
a)

Að undanteknu fisklýsi eða br¾ddri fitu sem er framleidd ’ samr¾mi við VIII. eða XII. þ‡tt III. viðauka
reglugerðar (EB) nr. 853/2004, ’ þeirri ršð, skal fyrst vinna fituhluta œr aukaafurðum œr dýrum með:
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ef um er að r¾ða fituhluta œr efni ’ 1. og 2. flokki sem brenna ‡ ’ annarri stšð,
Ñ einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5, sem settar eru fram ’ III. kafla þessa viðauka, fyrir fituhluta œr
vinnslu ‡ j—rturdýrum, sem hafa verið pr—fuð með neikv¾ðum niðurstšðum ’ samr¾mi við 1. mgr. 6.
gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, og œr vinnslu ‡ dýrum, šðrum en j—rturdýrum sem þarf að pr—fa
fyrir smitandi heilahršrnun;
Ñ vinnsluaðferð 1 fyrir fituhluta œr vinnslu ‡ šðrum j—rturdýrum, eins og um getur ’ III. kafla og

ii. einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 ef um er að r¾ða efni ’ 1. og 2. flokki, sem er ¾tlað
til brennslu innan sšmu stšðvar, og efni ’ 3. flokki; ef um er að r¾ða efni sem kemur œr fiski skal nota
vinnsluaðferðir 1 til 7 sem settar eru fram ’ III. kafla.
b) Fituhlutinn skal aðskilinn fr‡ pr—t’ninu og ef um er að r¾ða fitu œr j—rturdýrum sem brenna ‡ ’ annarri stšð skal
einnig fjarl¾gja —leysanleg —hreinindi umfram 0,15% af þyngdinni.
c)

Að loknu vinnsluferlinu, sem um getur ’ a- og b-lið, skal:
i.

fitunni breytt ’ gufu ’ gufuframleiðslukatli og hœn brennd við a.m.k. 1100 ¡C ’ a.m.k. 0,2 sekœndur eða

ii. fitan unnin og notast við jafngildar vinnslubreytur sem lšgb¾rt yfirvald leyfir.
d) Brennsla efna œr dýrar’kinu, annarra en dýrafitu, er —heimil.
e)

Brennsla fitu œr efni œr 1. og 2. flokki verður að fara fram ’ sšmu stšð og þar sem fitan er br¾dd með það að
markmiði að nýta orkuna, sem er framleidd, til br¾ðslunnar. Lšgb¾ru yfirvaldi er þ— heimilt að leyfa að fitan sŽ
flutt til annarra stšðva til brennslu, að þv’ tilskildu:
i.

að viðtškustšðin hafi leyfi til brennslunnar,

ii. að vinnsla matv¾la eða f—ðurs ’ samþykktri stšð ‡ sama athafnasv¾ði fari fram við stršng skilyrði um
aðskilnað.
f)

Brennslan skal fara fram ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, einkum um umhverfisvernd, með tilv’sun ’ staðla
’ þeirri lšggjšf um bestu, f‡anlegu t¾kni til eftirlits og všktunar ‡ losun.

G. Framleiðsluferli fyrir l’feldsneyti með varmafr¾ðilegum og vŽlr¾num ferlum
1.

Upphafsefni
Nota m‡ þetta vinnsluferli fyrir hœsdýra‡burð og innihald meltingarvegar og fyrir efni ’ 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð
Framleiðsla l’feldsneytis með varmafr¾ðilegum og vŽlr¾num ferlum skal fara fram samkv¾mt eftirfarandi
vinnslustšðlum:
a)

Aukaafurðir œr dýrum eru settar inn ’ breyti og s’ðan meðhšndlaðar við 80 ¡C hita ’ 8 klukkustundir. ç þessu
t’mabili er efnið sm¾kkað ’ s’fellu með viðeigandi vŽlt¾knilegum bœnaði sem r’fur það niður.

b) S’ðan skal efnið meðhšndlað við 100 ¡C hita ’ a.m.k. tv¾r klukkustundir.
c)

Bitast¾rðin ’ efninu, sem kemur œr vinnslunni, m‡ ekki fara yfir 20 millimetra.

d) Meðhšndla skal aukaafurðirnar œr dýrum þannig að kršfurnar varðandi t’ma, hitastig og þrýsting, sem settar eru
fram ’ a- og b-lið, sŽu uppfylltar ‡ sama t’ma.
e)

Meðan efnið er hitameðhšndlað skal uppgufað vatn œtdregið stšðugt œr loftrýminu yfir l’feldsneytinu og leitt ’
gegnum þŽtti œr ryðfr’u st‡li. ÞŽttan skal geymd við a.m.k. 70 ¡C hita ’ a.m.k. eina klukkustund ‡ður en hœn er
losuð sem sk—lp.
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Eftir að efnið hefur verið hitameðhšndlað er l’feldsneytið, sem fellur til œr breytinum, losað og sj‡lfkrafa flutt
með f¾ribraut, sem er alveg lokuð og samtengd, ’ brennslu eða sambrennslu ‡ sama stað,

g) Vinnslan skal fara fram ’ lotum.

3. þ‡ttur
Fšrgun og notkun ‡ afleiddum afurðum
1.

Afleiddum afurðum œr vinnslu ‡:
a)

efni ’ 1. flokki skal:
i.

fargað ’ samr¾mi við a- eða b-lið 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

ii. fargað með urðun ‡ viðurkenndum urðunarstað,
iii. þ¾r skulu ummyndaðar ’ l’fgas, að þv’ tilskildu að meltunarleifunum sŽ fargað ’ samr¾mi við i. eða ii.
lið eða
iv. þ¾r skulu unnar frekar ’ fituafleiður til annarrar notkunar en ’ f—ður.
b) efni ’ 2. eða 3. flokki skal:
i.

fargað ‡ þann h‡tt sem kveðið er ‡ um ’ i. eða ii. lið a-liðar 1. liðar, með eða ‡n undangenginnar
vinnslu, eins og kveðið er ‡ um ’ a- og b-lið 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

ii. þ¾r skulu unnar frekar ’ fituafleiður til annarrar notkunar en ’ f—ður,
iii. notaðar sem l’fr¾nn ‡burður eða jarðvegsb¾tir eða
iv. myltar eða ummyndaðar ’ l’fgas.
2.

Efni œr vinnslu með:
a)

vinnsluferlinu með bas’sku vatnsrofi, sem skilgreint er ’ A-lið 2. þ‡ttar, m‡ ummynda ’ l’fgasstšð og s’ðan
brenna það hratt við a.m.k. 900¡C og k¾la s’ðan hratt niður (ãsnšggk¾lingÒ); þegar efni, sem um getur ’ aog b-lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, hefur verið notað sem upphafsefni skal ummyndun ’ l’fgas
fara fram ‡ sama stað og vinnslan og ’ lokuðu kerfi,

b) hvað varðar framleiðsluferlið fyrir l’fd’silol’u m‡:
i.

nota l’fd’silol’u og efnaleifar fr‡ eimingu l’fd’silol’u sem eldsneyti ‡n takmarkana samkv¾mt þessari
reglugerð (endapunktur),

ii. ef um er að r¾ða kal’umsœlfat: nota það til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til ‡burðar ‡ land,
iii. ef um er að r¾ða glýser’n:
Ñ ummynda ’ l’fgas ef það kemur œr efni ’ 1. eða 2. flokki sem hefur verið unnið ’ samr¾mi við
vinnsluaðferð 1 sem sett er fram ’ III. kafla;
Ñ nota það ’ f—ður ef það kemur œr efni ’ 3. flokki.
3.

…llum œrgangi fr‡ vinnslu ‡ aukaafurðum œr dýrum ’ samr¾mi við þennan þ‡tt, s.s. seyru, s’uinnihaldi, šsku og
meltunarleifum, skal fargað ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og þessa reglugerð.
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V. VIÐAUKI

UMMYNDUN ç AUKAAFURÐUM òR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM ê LêFGAS, OG MYLTING

I. KAFLI
KR…FUR ER VARÐA ST…ÐVAR
1. þ‡ttur
L’fgasstšðvar
1.

ç hverri l’fgasstšð skal vera gerilsneyðingar-/s—tthreinsunareining, sem ekki er h¾gt að sniðganga, fyrir aukaafurðir œr
dýrum eða afleiddar afurðir sem settar eru inn og sem hafa 12 mm h‡marksbitast¾rð ‡ður en þ¾r koma inn ’ eininguna,
sem er bœin:
a)

bœnaði til að fylgjast með að 70 ¡C hitastig n‡ist ’ 1 klukkustund,

b) skr‡ningarbœnaði til að skr‡ stšðugt niðurstšður þeirra všktunarm¾linga sem um getur ’ a-lið og
c)
2.

fulln¾gjandi kerfi sem kemur ’ veg fyrir —n—ga hitun.

Þr‡tt fyrir 1. lið skal gerilsneyðingar-/s—tthreinsunareining ekki vera lšgboðinn bœnaður fyrir l’fgasstšðvar sem
ummynda eingšngu:
a)

efni ’ 2. flokki sem hefur verið unnið ’ samr¾mi við vinnsluaðferð 1 sem sett er fram ’ III. kafla IV. viðauka,

b) efni ’ 3. flokki sem hefur verið unnið ’ samr¾mi við einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 eða, ef
um er að r¾ða efni œr lagardýrum, einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 7, sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka,
c)

efni ’ 3. flokki sem hefur verið gerilsneytt/s—tthreinsað ’ annarri samþykktri stšð,

d) aukaafurðir œr dýrum sem m‡ nota sem hr‡efni ‡n vinnslu ’ samr¾mi við ii. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og þessa reglugerð,
e)

aukaafurðir œr dýrum sem hafa farið ’ gegnum bas’ska vatnsrofsvinnsluferlið sem sett er fram ’ A-lið 2. þ‡ttar IV.
kafla IV. viðauka,

f)

eftirfarandi aukaafurðir œr dýrum, ef lšgb¾ra yfirvaldið leyfir það:
i.

aukaafurðir œr dýrum sem um getur ’ f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem hafa farið ’ gegnum
vinnslu eins og hœn er skilgreind ’ m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004 ‡ þeim t’mapunkti þegar
‡kveðið er að þ¾r verði notaðar til annars en manneldis,

ii. aukaafurðir œr dýrum sem um getur ’ g-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða
iii. aukaafurðir œr dýrum sem eru ummyndaðar ’ l’fgas og meltunarleifarnar eru s’ðan myltar eða unnar eða þeim
fargað ’ samr¾mi við þessa reglugerð.
3.

Ef l’fgasstšðin er staðsett ‡ athafnasv¾ði þar sem alidýr eru haldin, eða við hliðina ‡ þv’, og hœn nýtir ekki einungis
hœsdýra‡burð, mj—lk eða brodd, sem fellur til fr‡ þessum dýrum, skal stšðin vera staðsett ’ nokkurri fjarl¾gð fr‡ sv¾ðinu
þar sem sl’k dýr eru haldin.
Sœ fjarl¾gð skal ‡kvšrðuð þannig að tryggt sŽ að það sŽ engin —viðunandi ‡h¾tta ‡ œtbreiðslu ‡ sjœkd—mi, sem getur
smitast ’ menn eða dýr, fr‡ l’fgasstšðinni.
ê šllum tilvikum verður að vera alger efnislegur aðskilnaður ‡ milli l’fgasstšðvarinnar og dýranna og f—ðurs þeirra og
undirburðar, með girðingum ef nauðsyn krefur.
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Hver l’fgasstšð skal hafa yfir að r‡ða eigin ranns—knarstofu eða nýta sŽr ranns—knarstofu utan stšðvarinnar.
Ranns—knarstofan skal hafa yfir að r‡ða bœnaði til að framkv¾ma nauðsynlegar greiningar og vera samþykkt af lšgb¾ru
yfirvaldi, vera faggilt samkv¾mt alþj—ðlega viðurkenndum stšðlum eða vera undir reglubundnu eftirliti lšgb¾ra
yfirvaldsins.
2. þ‡ttur
Myltingarstšðvar

1.

ç myltingarstšð verður að vera lokaður moltari eða lokað sv¾ði sem ekki er h¾gt að fara framhj‡ með aukaafurðir œr
dýrum eða afleiddar afurðir sem komið er með inn ‡ stšðina, og skal það bœið eftirfarandi:
a)

bœnaði til að vakta hitastig ‡ m—ti t’ma,

b) bœnaði til að skr‡, stšðugt ef við ‡, niðurstšður þeirra všktunarm¾linga sem um getur ’ a-lið,
c)
2.

fulln¾gjandi šryggiskerfi sem kemur ’ veg fyrir —n—ga hitun.

Þr‡tt fyrir 1. lið m‡ leyfa aðrar gerðir myltingarkerfa að þv’ tilskildu að þau:
a)

sŽu rekin með þeim h¾tti að allt efnið ’ kerfinu uppfylli tilskilda t’ma- og hitam¾liþ¾tti, þ.m.t., ef við ‡, stšðugt
eftirlit með vinnslubreytunum eða

b) ummyndi einungis efni sem um getur ’ 2. lið 1. þ‡ttar og
c)
3.

sŽu ’ samr¾mi við aðrar viðeigandi kršfur ’ þessari reglugerð.

Ef myltingarstšðin er staðsett ‡ athafnasv¾ði þar sem alidýr eru haldin, eða við hliðina ‡ þv’, og hœn nýtir ekki einungis
hœsdýra‡burð, mj—lk eða brodd, sem fellur til fr‡ þessum dýrum, skal stšðin vera staðsett ’ nokkurri fjarl¾gð fr‡ sv¾ðinu
þar sem sl’k dýr eru haldin.
Sœ fjarl¾gð skal ‡kvšrðuð þannig að tryggt sŽ að það sŽ engin —viðunandi ‡h¾tta ‡ œtbreiðslu ‡ sjœkd—mi, sem getur
smitast ’ menn eða dýr, fr‡ myltingarstšðinni.
ê šllum tilvikum verður að vera alger efnislegur aðskilnaður ‡ milli myltingarstšðvarinnar og dýranna og f—ðurs þeirra
og undirburðar, með girðingum ef nauðsyn krefur.

4.

Hver myltingarstšð skal hafa yfir að r‡ða eigin ranns—knarstofu eða nýta sŽr ranns—knarstofu utan stšðvarinnar.
Ranns—knarstofan skal hafa yfir að r‡ða bœnaði til að framkv¾ma nauðsynlegar greiningar og vera samþykkt af lšgb¾ru
yfirvaldi, vera faggilt samkv¾mt alþj—ðlega viðurkenndum stšðlum eða vera undir reglubundnu eftirliti lšgb¾ra
yfirvaldsins.

II. KAFLI
KR…FUR UM HOLLUSTUH®TTI SEM EIGA VIÐ UM LêFGAS- OG MYLTINGARST…ÐVAR
1.

Aukaafurðir œr dýrum skulu ummyndaðar eins flj—tt og auðið er eftir að þ¾r koma ’ l’fgas- eða myltingarstšðina. Þ¾r
skulu geymdar ‡ viðunandi h‡tt þar til þ¾r eru meðhšndlaðar.

2.

G‡mar, ’l‡t og škut¾ki, sem eru notuð við flutninga ‡ —meðhšndluðu efni, skulu hreinsuð og s—tthreinsuð ‡ til þess
¾tluðu sv¾ði.
Það sv¾ði skal staðsett eða hannað þannig að engin h¾tta sŽ ‡ þv’ að meðhšndlaðar afurðir mengist.

3.

Beita skal kerfisbundnum forvarnarr‡ðstšfunum gegn fuglum, nagdýrum, skordýrum og šðrum meindýrum.
Nota skal skjalfesta ‡¾tlun um meindýravarnir ’ þessum tilgangi.

4.

Fastsetja og skjalfesta skal þ¾r aðferðir sem er beitt við hreinsun allra hluta athafnasv¾ðisins. SŽð skal fyrir fulln¾gjandi
bœnaði og hreinsiefnum til notkunar við hreinsun.

5.

Eftirlit með hollustuh‡ttum skal m.a. felast ’ reglulegri skoðun umhverfis og bœnaðar. ç¾tlanir um skoðanir og
niðurstšður œr þeim skulu skjalfestar.
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6.

Halda skal stšðvum og bœnaði ’ g—ðu standi og m¾libœnaður skal kvarðaður reglulega.

7.

Meðferð og geymsla meltunarleifa og moltu ’ l’fgasstšðinni eða myltingarstšðinni skal vera þess eðlis að endurmengun
sŽ œtilokuð.

III. KAFLI
UMMYNDUNARVINNSLUBREYTUR
1. þ‡ttur
Staðlaðar ummyndunarvinnslubreytur
1.

Efni ’ 3. flokki, sem er notað sem hr‡efni ’ l’fgasstšð sem er bœin gerilsneyðingar-/s—tthreinsunareiningu, skal uppfylla
eftirfarandi l‡gmarkskršfur:
a)

h‡marksst¾rð bita ‡ður en þeir fara inn ’ eininguna: 12 mm,

b) l‡gmarkshiti ’ šllu efninu ’ einingunni: 70 ¡C og
c)

—rofinn l‡gmarkst’mi ’ einingunni: 60 m’nœtur.

Þ— er heimilt að nota mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, afurðir œr mj—lk, brodd og afurðir œr broddi ’ 3. flokki,
sem hr‡efni ’ l’fgasstšð ‡n gerilsneyðingar/s—tthreinsunar, ef lšgb¾rt yfirvald telur það ekki skapa h¾ttu ‡ œtbreiðslu
neins alvarlegs smitsjœkd—ms til manna eða dýra.
L‡gmarkskršfurnar sem settar eru fram ’ b- og c-lið þessa liðar skulu einnig n‡ til efnis ’ 2. flokki sem kemur inn ‡
l’fgasstšð ‡n undangenginnar vinnslu ’ samr¾mi við ii. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
2.

Efni ’ 3. flokki, sem er notað sem hr‡efni ’ myltingarstšð, skal uppfylla eftirfarandi l‡gmarkskršfur:
a)

h‡marksst¾rð bita sem fara inn ’ moltarann: 12 mm,

b) l‡gmarkshiti ’ šllu efninu ’ moltaranum: 70 ¡C og
c)

—rofinn l‡gmarkst’mi: 60 m’nœtur.

L‡gmarkskršfurnar sem settar eru fram ’ b- og c-lið þessa liðar skulu einnig n‡ til efnis ’ 2. flokki sem er mylt ‡n
undangenginnar vinnslu ’ samr¾mi við ii. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
2. þ‡ttur
Aðrar ummyndunarvinnslubreytur fyrir l’fgas- og myltingarstšðvar
1.

Lšgb¾rt yfirvald getur leyft að notaðar sŽu aðrar ummyndunarvinnslubreytur en þ¾r sem settar eru fram ’ 1. lið 1. þ‡ttar
I. kafla og aðrar en stšðluðu ummyndunarvinnslubreyturnar, að þv’ tilskildu að ums¾kjandi um sl’ka notkun f¾ri sšnnur
fyrir að sl’kar vinnslubreytur tryggi viðunandi minnkun ‡ l’fr¾nni ‡h¾ttu. Sœ sšnnun skal m.a. felast ’ fullgildingu sem
skal fara fram ’ samr¾mi við eftirfarandi kršfur:
a)

greiningu ‡ hugsanlegri h¾ttu, þ.m.t. ‡hrif fr‡ aðfšngum, byggðri ‡ n‡kv¾mri lýsingu ‡ ummyndunarskilyrðunum
og -vinnslubreytunum,

b) ‡h¾ttumat til þess að meta hvernig sŽrt¾kum ummyndunarskilyrðum, sem um getur ’ a-lið, er n‡ð ’ reynd við
venjulegar og —d¾migerðar aðst¾ður,
c)

fullgildingu ‡ fyrirhuguðu vinnsluferli með þv’ að m¾la hve mikið hefur dregið œr l’fv¾nleika/smitvirkni hj‡:
i.

innr¾num v’sil’fverum meðan ‡ vinnslunni stendur svo fremi að v’sirinn sŽ:
Ñ ‡vallt fyrir hendi ’ hr‡efninu ’ miklum fjšlda,
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Ñ ekki minna hitaþolinn gagnvart banv¾num þ‡ttum ummyndunarferlisins en sjœkd—msvaldarnir sem hann er
notaður til að vakta en heldur ekki markt¾kt þolnari,
Ñ tiltšlulega auðveldur ’ magngreiningu og tiltšlulega auðvelt að bera kennsl ‡ hann og að staðfesta eða
ii. vel skilgreindri pr—funarl’fveru eða -veiru sem er, meðan v‡hrif vara, flutt með heppilegum bera (e. suitable test
body) inn ’ upphafsefnið.
d) Með fullgildingu fyrirhugaða vinnsluferlisins, sem um getur ’ c-lið, skal sýnt fram ‡ að með vinnslunni n‡ist að
draga œr heildar‡h¾ttu ‡ eftirfarandi h‡tt:
i.

fyrir varmafr¾ðileg og efnafr¾ðileg ferli:
Ñ f¾kkun um 5 log10-einingar fyrir Enterococcus faecalis eða Salmonella Senftenberg (775W, H2S
neikv¾ð),
Ñ skerðingu ‡ smitn¾mu t’tri fyrir hitaþolnar veirur, t.d. parv—veirur, sem nemur a.m.k. 3 log10-einingum
þegar þeir hafa h¾ttu ’ fšr með sŽr sem skiptir m‡li og

ii. að þv’ er varðar efnafr¾ðileg ferli, einnig með:
Ñ f¾kkun sem nemur a.m.k. 99,9% (3 log10-einingum) fyrir þolna sn’kla, t.d. egg Ascaris sp. (iðraþr‡ðorma)
‡ l’fv¾nlegum stigum,
e)

gerð fullfr‡genginnar eftirlits‡¾tlunar, þ.m.t. aðferða til að vakta hvernig ferlið, sem um getur ’ c-lið, reynist ’
framkv¾md,

f)

r‡ðstafanir til að tryggja stšðuga všktun og eftirlit með viðkomandi vinnslubreytum sem eru ‡kveðnar ’
eftirlits‡¾tluninni við rekstur stšðvarinnar.
Upplýsingar um viðeigandi vinnslubreytur sem eru notaðar ’ l’fgas- eða myltingarstšðvum, ‡samt upplýsingum um
aðra mikilv¾ga stýristaði, skulu skr‡ðar og varðveittar þannig að eigandinn, rekstraraðilinn eða fulltrœi þeirra og
lšgb¾rt yfirvald geti fylgst með starfsemi stšðvarinnar.
Rekstraraðilinn skal veita lšgb¾ru yfirvaldi aðgang að skr‡m sŽ þess —skað. Veita skal framkv¾mdastj—rninni
upplýsingar ’ tengslum við ferli sem er samþykkt samkv¾mt þessari reglugerð, sŽ þess —skað.

2.

Þr‡tt fyrir 1. lið getur lšgb¾ra yfirvaldið, meðan þess er beðið að reglur sŽu samþykktar eins og um getur ’ ii. lið a-liðar
2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, leyft notkun ‡ sŽrt¾kum kršfum, šðrum en þeim sem m¾lt er fyrir um ’
þessum kafla, að þv’ tilskildu að þ¾r tryggi samsvarandi ‡hrif varðandi f¾kkun sjœkd—msvalda, fyrir:
a)

eldhœssœrgang sem er nýttur sem eina aukaafurðin œr dýrum ’ l’fgas- eða myltingarstšð og

b) blšndur af eldhœssœrgangi og eftirfarandi efnum:
i.

hœsdýra‡burði,

ii.

innihaldi meltingarvegar sem er aðskilið fr‡ meltingarvegi,

iii.

mj—lk,

iv.

afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk,

v.

afurðum œr mj—lk,

vi.

broddi,

vii.

afurðum œr broddi,

viii. eggjum,
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ix.

eggjaafurðum,

x.

aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 sem hafa farið ’ gegnum
vinnslu eins og skilgreint er ’ m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004.

Þegar efni sem um getur ’ b-lið 2. liðar eða afleiddar afurðir sem um getur ’ g-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
eru einu upphafsefnin œr dýrar’kinu sem meðhšndluð eru ’ l’fgas- eða myltingarstšð getur lšgb¾ra yfirvaldið leyft
notkun ‡ sŽrt¾kum kršfum, šðrum en þeim sem tilteknar eru ’ þessum kafla, að þv’ tilskildu að það telji að:
a)

þessi efni skapi ekki ‡h¾ttu ‡ að alvarlegir smitsjœkd—mar berist ’ menn eða dýr,

b) meltunarleifarnar eða moltan sŽu —unnið efni og skyldi rekstraraðila til að fara með þau ’ samr¾mi við reglugerð
(EB) nr. 1069/2009 og þessa reglugerð.
4.

Rekstraraðilar mega setja ‡ markað meltunarleifar og moltu sem hafa verið framleiddar samkv¾mt vinnslubreytum sem
lšgb¾ra yfirvaldið hefur leyft:
a)

’ samr¾mi við 1. lið,

b) ’ samr¾mi við 2. og 3. lið, einungis innan aðildarr’kisins þar sem þessar vinnslubreytur hafa verið leyfðar.

3. þ‡ttur
Staðlar fyrir meltunarleifar og moltu
1.

a) D¾migerð sýni af meltunarleifum eða moltu sem eru tekin ‡ meðan ‡ ummyndun stendur ‡ l’fgasstšð eða myltingu
‡ myltingarstšð eða strax að henni lokinni, til að vakta vinnsluferlið, skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 ’ 1 g,
eða
Saurkokkar: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 300 ’ 1 g,
og
b) D¾migerð sýni, sem tekin eru œr meltunarleifum eða moltu meðan þ¾r eru ’ geymslu eða þegar þ¾r eru teknar œr
geymslu, skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Salmonella: finnst ekki ’ 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
Þar sem, ef um er að r¾ða a- eða b-lið:

2.

n

=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m

=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer
ekki yfir m,

M

=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum
er M eða meira og

c

=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi
bakter’a ’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

Setja skal meltunarleifar eða moltu, sem uppfylla ekki kršfurnar sem settar eru fram ’ þessum þ¾tti, aftur ’ ummyndun
eða myltingu og, ef um er að r¾ða salmonellu, fara með þ¾r eða farga þeim ’ samr¾mi við fyrirm¾li lšgb¾rs yfirvalds.
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VI. VIÐAUKI
SƒRREGLUR ER VARÐA RANNSîKNIR, FîÐRUN OG S…FNUN OG F…RGUN
I. KAFLI
SƒRREGLUR UM SÝNI TIL RANNSîKNA OG ANNARRA NOTA
1. þ‡ttur
Ranns—knar- og greiningarsýni
1.

Rekstraraðilar skulu sj‡ til þess að sendingum af ranns—knar- og greiningarsýnum fylgi viðskiptaskjal þar sem fram skal
koma:
a)

lýsing ‡ efninu og dýrategundunni sem það kemur œr,

b) flokkur efnisins,
c)

magn efnisins,

d) upprunastaður og sendingarstaður efnisins,
e)

heiti og heimilisfang sendanda,

f)

heiti og heimilisfang viðtakanda og/eða notanda.

2.

Notendur sem fara hšndum um ranns—knar- og greiningarsýni skulu gera allar nauðsynlegar r‡ðstafanir til að forðast að
breiða œt sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr við meðferð efnanna sem þeir hafa undir hšndum, einkum með þv’
að beita g—ðum starfsvenjum við ranns—knir.

3.

…ll s’ðari notkun ‡ ranns—knar- og greiningarsýnum til annarra nota en þeirra sem um getur ’ 38. lið I. viðauka er
bšnnuð.

4.

Ranns—knar- og greiningarsýnum og šllum afurðum sem verða til við notkun þessara sýna skal, nema þau sŽu geymd til
viðmiðunar, fargað:
a)

sem œrgangi með brennslu eða sambrennslu,

b) ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir sem um getur ’ 8. gr. (iv. liður a-liðar, c-liður, d-liður)
og 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 sem eru hlutar af frumur¾kt, ranns—knarstofusettum eða
ranns—knarsýnum: með meðhšndlun sem eru a.m.k. jafngild fullgiltri aðferð fyrir gufus¾fa( ) og s’ðan fšrgun sem
œrgangi eða sk—lpi ’ samr¾mi við viðeigandi lšggjšf Sambandsins,
c)
5.

með þrýstis¾fingu og s’ðan fšrgun eða notkun ’ samr¾mi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Notendur sem hafa undir hšndum ranns—knar- og greiningarsýni skulu halda skr‡ yfir sendingar sl’kra sýna.
ê skr‡nni skulu m.a. koma fram þ¾r upplýsingar sem um getur ’ 1. lið ‡samt dagsetningu og fšrgunaraðferð fyrir sýnin
og afleiddar afurðir.

6.

Þr‡tt fyrir 1., 4. og 5. lið getur lšgb¾ra yfirvaldið samþykkt að ranns—knar- og greiningarsýni, sem ¾tluð eru til notkunar
’ menntunarskyni, sŽu handleikin og þeim fargað við šnnur skilyrði sem tryggja að ekki komi upp nein —viðunandi
‡h¾tta fyrir heilbrigði manna eða dýra.

2. þ‡ttur
Všrusýnishorn og sýningargripir
1.

Všrusýnishorn og sýningargripi m‡ einungis flytja, nota og farga ’ samr¾mi við 1. til 4. lið og 6. lið 1. þ‡ttar.

(1 )

CEN TC/102 Ð Sterilisers for medical purposes Ð EN 285:2006 + A2:2009 Ð Sterilization - Steam Sterilisers - Large Sterilisers, tilv’sun
birt ’ Stjt’ð. ESB C 293, 2.12.2009, bls. 39.
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Všrusýnishorn sem ekki eru geymd til viðmiðunar skulu, eftir að notkun þeirra til ranns—kna eða greiningar er lokið:
a)

send til baka til upprunaaðildarr’kisins,

b) send til annars aðildarr’kis eða þriðja lands, ef lšgb¾rt yfirvald viðtškuaðildarr’kisins eða þriðja landsins, sem er
viðtškuland, hefur heimilað sl’ka sendingu fyrirfram eða
c)
3.

þeim fargað eða þau notuð ’ samr¾mi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Að lokinni sýningu eða eftir að listr¾nni notkun lýkur skal senda sýningargripi til baka til upprunaaðildarr’kisins, senda
þ‡ eða farga þeim ’ samr¾mi við 2. lið.

II. KAFLI
SƒRREGLUR UM FîÐRUN
1. þ‡ttur
Almennar kršfur
Eins og um getur ’ 18. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 m‡ f—ðra dýrin, sem um getur ’ 1. mgr. (a-, d-, f-, g- og hlið) þeirrar greinar, ‡ efni ’ 2. og 3. flokki, að þv’ tilskildu að farið sŽ að a.m.k. eftirfarandi skilyrðum, auk annarra skilyrða
sem lšgb¾ra yfirvaldið m¾lir fyrir um ’ samr¾mi við 18. gr. (1. mgr.) þeirrar reglugerðar:
1.

Aukaafurðir œr dýrum skulu fluttar til notenda eða til sšfnunarstšðva ’ samr¾mi við 1. og 3. þ‡tt I. kafla VIII. viðauka.

2.

Sšfnunarstšðvar skulu skr‡ðar af lšgb¾ru yfirvaldi að þv’ tilskildu að:
a)

þ¾r uppfylli kršfurnar fyrir stšðvar þar sem fram fer sœ millistigsstarfsemi sem fjallað er um ’ II. kafla IX. viðauka
og

b) þ¾r r‡ði yfir viðunandi aðstšðu til að eyða —notuðu efni eða sendi það til samþykktrar vinnslustšðvar eða til
samþykktrar brennslu- eða sambrennslustšðvar ’ samr¾mi við þessa reglugerð.
3.

Aðildarr’kin geta leyft að vinnslustšð fyrir efni ’ 2. flokki sŽ notuð sem sšfnunarstšð.

4.

Rekstraraðilar sšfnunarstšðva sem afhenda efni, þ— ekki aukaafurðir œr dýrum sem koma œr lagardýrum og
vatnahryggleysingjum, til endanlegra notenda skulu sj‡ til þess að það sŽ meðhšndlað fyrst með annaðhvort:
a)

mengun með litunarefnislausn; lausnin þarf að vera það sterk að litun efnisins, sem er litað, sŽ greinilega sýnileg og
hverfi ekki þegar litaða efnið er fryst eða k¾lt og allt yfirborð allra stykkja efnisins skal hafa verið þakið með sl’kri
lausn, annaðhvort með þv’ að dýfa efninu ’ hana eða með þv’ að œða eða bera lausnina ‡ ‡ annan h‡tt,

b) dauðhreinsun með suðu eða gufuhitun undir þrýstingi þar til hver biti efnisins er gegnsoðinn eða
c)

annarri meðferð eða meðhšndlun sem lšgb¾ra yfirvaldið, sem ber ‡byrgð ‡ rekstraraðilanum, leyfir.
2. þ‡ttur
F—ðrun tiltekinna tegunda ‡ f—ðrunarstšðvum

1.

Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft notkun ‡ efni ’ 1. flokki, sem um getur ’ b-lið 2. mgr. 18. gr. ’ reglugerð (EB) nr.
1069/2009, til f—ðrunar ‡ eftirfarandi tegundum, sem eru ’ œtrýmingarh¾ttu eða verndaðar, ‡ f—ðrunarstšðvum
samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Efnið skal gefið:
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einni af eftirtšldum tegundum hr¾fugla ’ eftirtšldum aðildarr’kjum:
Aðildarr’ki

Bœlgar’a

Dýrategund

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)
Gullšrn (Aquila chrysaetos)
Gammšrn (Aquila heliaca)
Hafšrn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svšlugleða (Milvus milvus)

Grikkland

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)
Gullšrn (Aquila chrysaetos)
Gammšrn (Aquila heliaca)
Hafšrn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)

Sp‡nn

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)
Gullšrn (Aquila chrysaetos)
Skassšrn (Aquila adalberti)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svšlugleða (Milvus milvus)

Frakkland

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)
Gullšrn (Aquila chrysaetos)
Hafšrn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svšlugleða (Milvus milvus)

êtal’a

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)
Gullšrn (Aquila chrysaetos)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svšlugleða (Milvus milvus)

Kýpur

Kuflgammur (Aegypius monachus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)

Portœgal

Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
G¾sagammur (Gyps fulvus)
Gullšrn (Aquila chrysaetos)
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Aðildarr’ki

Sl—vak’a
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Dýrategund

Gullšrn (Aquila chrysaetos)
Gammšrn (Aquila heliaca)
Hafšrn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svšlugleða (Milvus milvus)

ii. einni af tegundunum af ¾ttb‡lki r‡ndýra (Carnivora), sem eru tilgreindar ’ II. viðauka við tilskipun 92/43/EBE,
‡ sŽrstškum verndarsv¾ðum sem hafa verið sett ‡ f—t ’ samr¾mi við þ‡ tilskipun eða
iii. einni af tegundunum af ¾ttb‡lki f‡lka (Falconiformes) eða uglna (Strigiformes), sem eru tilgreindar ’ I. viðauka
við tilskipun 2009/147/EB, ‡ sŽrstškum verndarsv¾ðum sem hafa verið sett ‡ f—t ’ samr¾mi við þ‡ tilskipun
eða;
b) Lšgb¾ra yfirvaldið hefur veitt rekstraraðilanum, sem ber ‡byrgð ‡ f—ðrunarstšðinni, starfsleyfi.
Lšgb¾ra yfirvaldið skal veita sl’kt starfsleyfi að þv’ tilskildu að:
i.

f—ðrunin sŽ ekki notuð sem staðgšnguaðferð til að farga sŽrstšku ‡h¾ttuefni eða dauðum j—rturdýrum sem
innihalda sl’kt efni og h¾tta er ‡ að beri með sŽr smitandi heilahršrnun,

ii. fyrir hendi sŽ viðeigandi eftirlitskerfi vegna smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma, eins og m¾lt er fyrir um ’
reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem felur ’ sŽr reglubundnar pr—fanir ‡ ranns—knarstofum ‡ sýnum vegna smitandi
heilahršrnunar.
c)

Lšgb¾ra yfirvaldið skal tryggja samr¾mingu við šnnur lšgb¾r yfirvšld sem bera ‡byrgð ‡ eftirliti með þv’ að farið
sŽ að kršfunum sem m¾lt er fyrir um ’ starfsleyfinu.

d) Lšgb¾ra yfirvaldið skal vera þess fullvisst, ‡ grunni mats ‡ sŽrstškum aðst¾ðum viðkomandi tegunda og bœsv¾ðum
þeirra, að verndarstaða tegundarinnar batni.
e)

Starfsleyfi, sem lšgb¾rt yfirvald veitir, skal:
i.

v’sa til og nefna þ¾r tegundir sem eiga ’ hlut,

ii. lýsa ’ sm‡atriðum staðsetningu f—ðrunarstšðvarinnar ‡ landsv¾ðinu þar sem f—ðrunin ‡ að eiga sŽr stað og
iii. vera umsvifalaust fellt t’mabundið œr gildi ef:
Ñ grunur er um eða staðfest eru tengsl við œtbreiðslu smitandi heilahršrnunar þar til unnt er að œtiloka
h¾ttuna eða
Ñ ekki er farið að einhverri þeirra reglna sem kveðið er ‡ um ’ þessari reglugerð.
f)

Rekstraraðilinn sem ber ‡byrgð ‡ f—ðruninni skal:
i.

taka fr‡ sv¾ði til f—ðrunarinnar sem er lokað og aðgangur að þv’ er takmarkaður við dýr af þeim tegundum, sem
‡ að vernda, ef við ‡ með girðingum eða šðrum aðferðum sem falla að n‡ttœrulegum matarvenjum þessara
tegunda,

ii. tryggja að gerðar sŽu pr—fanir, sem gefa neikv¾ðar niðurstšður, ‡ skrokkum af nautgripum og ‡ a.m.k. 4%
skrokka af sauðfŽ og geitum, sem ¾tlunin er að nota til f—ðrunar, fyrir notkun þeirra samkv¾mt všktunar‡¾tlun
vegna smitandi heilahršrnunar sem er framkv¾md ’ samr¾mi við III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001
og, ef við ‡, ’ samr¾mi við ‡kvšrðun sem samþykkt er ’ samr¾mi við aðra undirgrein 1. mgr. b ’ 6. gr. þeirrar
reglugerðar og
iii. halda skr‡r, a.m.k. yfir fjšlda, eðli, ‡¾tlaða þyngd og uppruna dýraskrokkanna sem eru notaðir til f—ðrunar,
dagsetningu f—ðrunar, stað þar sem f—ðrun f—r fram og, ef við ‡, niðurstšður pr—fana vegna smitandi
heilahršrnunar.
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Þegar aðildarr’ki leggur fyrir framkv¾mdastj—rnina ums—kn um að vera f¾rt ‡ skr‡na, sem sett er fram ’ a-lið 1. liðar,
skal það leggja fram:
a)

n‡kv¾man rškstuðning fyrir œtv’kkun skr‡rinnar til að taka þar inn tilteknar tegundir hr¾fugla ’ þv’ aðildarr’ki,
þ.m.t. œtskýringu ‡ ‡st¾ðunum fyrir þv’ af hverju það er nauðsynlegt að f—ðra sl’ka fugla ‡ efni ’ 1. flokki ’ stað
efnis ’ 2. eða 3. flokki,

b) œtlistun ‡ þeim r‡ðstšfunum sem verða gerðar til að tryggja að farið sŽ að ‡kv¾ðum 1. liðar.
3. þ‡ttur
F—ðrun villtra dýra utan f—ðrunarstšðva
Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft notkun ‡ efni ’ 1. flokki, sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum dauðra
dýra sem innihalda sŽrstakt ‡h¾ttuefni, utan f—ðrunarstšðva, ef við ‡ ‡n þess að dauðu dýrunum sŽ ‡ður safnað saman, til
f—ðrunar villtra dýra sem um getur ’ a-lið 1. liðar 2. þ‡ttar, samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
1.

Lšgb¾ra yfirvaldið skal vera þess fullvisst, ‡ grunni mats ‡ sŽrstškum aðst¾ðum viðkomandi tegunda og bœsv¾ðum
þeirra, að verndarstaða tegundarinnar batni.

2.

Lšgb¾ra yfirvaldið skal auðkenna, ’ leyfinu, bœjarðir eða hjarðir innan landfr¾ðilega skilgreinds f—ðrunarsv¾ðis
samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

f—ðrunarsv¾ðið m‡ ekki n‡ til sv¾ða þar sem þŽttb¾r bœskapur með dýr fer fram,

b) alidýr ‡ bœjšrðum eða ’ hjšrðum ‡ f—ðrunarsv¾ðinu verða að vera undir reglubundnu eftirliti opinbers dýral¾knis að
þv’ er varðar algengi smitandi heilahršrnunar og sjœkd—ma sem eru smitandi fyrir menn eða dýr,
c)

f—ðrun skal umsvifalaust h¾tt t’mabundið ef um er að r¾ða:
i.

grun um eða staðfestingu ‡ tengslum við œtbreiðslu smitandi heilahršrnunar ‡ bœjšrð eða ’ hjšrð þar til unnt er
að œtiloka ‡h¾ttuna,

ii. grun um eða staðfestingu ‡ uppkomu alvarlegs sjœkd—ms sem smitast ’ menn eða dýr, ‡ bœjšrð eða ’ hjšrð, þar
til unnt er að œtiloka ‡h¾ttuna, eða
iii. að ekki sŽ farið að þeim reglum sem kveðið er ‡ um ’ þessari reglugerð,
d) ’ leyfinu skal lšgb¾ra yfirvaldið tilgreina:
i.

viðeigandi r‡ðstafanir til fyrirbyggja að smitandi heilahršrnun og smitsjœkd—mar œr dauðu dýrunum berist ’
menn eða šnnur dýr, s.s. r‡ðstafanir sem beinast að matarvenjum tegundanna sem ‡ að varðveita,
‡rst’ðabundnar takmarkanir ‡ f—ðrun, takmarkanir ‡ tilflutningi alidýra og aðrar r‡ðstafanir sem er ¾tlað að
hefta hugsanlega ‡h¾ttu ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr, s.s. r‡ðstafanir sem tengjast
tegundum sem fyrir eru ‡ f—ðrunarsv¾ðinu en sem eru ekki f—ðraðar ‡ aukaafurðum œr dýrum,

ii. ‡byrgð einstaklinga eða aðila ‡ f—ðrunarsv¾ðinu sem aðstoða við f—ðrunina eða bera ‡byrgð ‡ alidýrum, ’
tengslum við r‡ðstafanirnar sem um getur ’ i. lið,
iii. skilyrðin fyrir beitingu viðurlaga eins og um getur ’ 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 sem n‡ til brota
einstaklinganna eða aðilanna, sem um getur ’ ii. lið þessa d-liðar, gegn r‡ðstšfunum sem um getur ’ i. lið,
e)

þegar f—ðrunin fer fram ‡n þess að dauðu dýrunum sŽ safnað saman ‡ður skal fara fram mat ‡ l’klegri d‡nart’ðni
alidýranna ‡ f—ðrunarsv¾ðinu og l’klegri þšrf villtu dýranna fyrir f—ðrun sem er grundvšllur fyrir matið ‡
hugsanlegri ‡h¾ttu ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma.
4. þ‡ttur
F—ðrun dýra ’ dýragšrðum ‡ efni ’ 1. flokki

Lšgb¾ra yfirvaldið getur leyft notkun ‡ efni œr 1. flokki, sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum dauðra
dýra sem innihalda sŽrstakt ‡h¾ttuefni, og notkun ‡ efni sem kemur œr dýrum ’ dýragšrðum, til f—ðrunar ‡ dýrum ’
dýragšrðum samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Lšgb¾ra yfirvaldið skal hafa veitt rekstraraðilanum, sem ber ‡byrgð ‡ f—ðruninni, starfsleyfi. Lšgb¾ra yfirvaldið skal
veita sl’kt starfsleyfi að þv’ tilskildu að:
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f—ðrunin sŽ ekki notuð sem staðgšnguaðferð til að farga sŽrstšku ‡h¾ttuefni eða dauðum j—rturdýrum sem innihalda
sl’kt efni og h¾tta er ‡ að beri með sŽr smitandi heilahršrnun,

ii. fyrir hendi sŽ viðeigandi eftirlitskerfi fyrir smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma eins og m¾lt er fyrir um ’ reglugerð
(EB) nr. 999/2001, sem felur ’ sŽr reglubundna ranns—knarstofupr—fun ‡ sýnum fyrir smitandi
heilahršrnunarsjœkd—mum, þegar notað er efni ’ 1. flokki sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum
dauðra dýra sem innihalda sŽrstakt ‡h¾ttuefni og koma œr nautgripum.
b) Starfsleyfið fr‡ lšgb¾ra yfirvaldinu skal umsvifalaust fellt t’mabundið œr gildi ef um er að r¾ða:
i.

grun um eða staðfestingu ‡ tengslum við œtbreiðslu smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma þar til unnt er að œtiloka
‡h¾ttuna eða

ii. að ekki sŽ farið að þeim reglum sem kveðið er ‡ um ’ þessari reglugerð,
c)

Rekstraraðilinn sem ber ‡byrgð ‡ f—ðruninni skal:
i.

geyma efnið sem ‡ að nota til f—ðrunar og framkv¾ma f—ðrunina ‡ afmšrkuðu og afgirtu sv¾ði til að sj‡ til þess að
engin dýr sem Žta kjšt, šnnur en dýr ’ dýragarðinum sem leyfið er gefið fyrir, hafi aðgang að f—ðrunarefninu,

ii. sj‡ til þess að j—rturdýr, sem nota ‡ til f—ðrunar, falli undir všktunar‡¾tlunina vegna smitandi heilahršrnunar sem er
framkv¾md ’ samr¾mi við III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og, ef við ‡, ’ samr¾mi við ‡kvšrðun sem
samþykkt er ’ samr¾mi við aðra undirgrein 1. mgr. b ’ 6. gr. þeirrar reglugerðar,
iii. halda skr‡r, a.m.k. yfir fjšlda, eðli, ‡¾tlaða þyngd og uppruna dýraskrokkanna sem eru notaðir til f—ðrunar,
niðurstšður pr—fana fyrir smitandi heilahršrnun og dagsetningu f—ðrunarinnar.

III. KAFLI
SƒRREGLUR UM S…FNUN OG F…RGUN
1. þ‡ttur
SŽrreglur um fšrgun ‡ aukaafurðum œr dýrum
1.

Ef lšgb¾rt yfirvald leyfir fšrgun ‡ aukaafurðum œr dýrum ‡ staðnum ’ samr¾mi við a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 m‡ sl’k fšrgun fara fram:
a)

með þv’ að brenna þ¾r eða urða ‡ athafnasv¾ðinu þar sem aukaafurðirnar œr dýrum eru upprunnar,

b) ‡ viðurkenndum urðunarstað eða
c)

2.

með þv’ að brenna þ¾r eða urða ‡ stað þar sem ‡h¾ttan sem af þeim stafar fyrir heilbrigði manna og dýra og
umhverfið er ’ l‡gmarki, að þv’ tilskildu að staðurinn sŽ n—gu skammt undan til að lšgb¾rt yfirvald geti komið ’ veg
fyrir að h¾tta skapist fyrir heilbrigði manna og dýra og fyrir umhverfið.

Brennsla ‡ aukaafurðum œr dýrum ‡ stšðunum, sem um getur ’ b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal fara þannig fram að tryggt sŽ að þ¾r sŽu brenndar:
a)

‡ b‡lkesti sem reistur er ‡ rŽttan h‡tt og þannig að aukaafurðirnar œr dýrum sŽu brenndar til šsku,

b) ‡n þess að heilbrigði manna sŽ stofnað ’ h¾ttu,
c)

‡n þess að nota ferli eða aðferðir sem g¾tu skaðað umhverfið, einkum þegar þ¾r g¾tu valdið ‡h¾ttu fyrir vatn, loft,
jarðveg og plšntur og dýr eða með h‡vaða eða lykt,

d) samkv¾mt skilyrðum sem tryggja að šsku sem til fellur sŽ fargað með urðun ‡ viðurkenndum urðunarstað.
3.

Urðun aukaafurða œr dýrum ‡ stšðunum, sem um getur ’ a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal fara þannig fram að tryggt sŽ að þ¾r sŽu urðaðar:
a)

með þeim h¾tti að dýr, sem eru kjšt¾tur eða al¾tur, n‡i ekki til þeirra,

b) ‡ viðurkenndum urðunarstað eða ‡ šðrum stað, ‡n þess að setja heilbrigði manna ’ h¾ttu og með þv’ að nota ferli eða
aðferðir sem skaða ekki umhverfið, einkum þegar þ¾r g¾tu valdið ‡h¾ttu fyrir vatn, loft, jarðveg og plšntur og dýr
eða með h‡vaða eða lykt.
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Ef um er að r¾ða fšrgun ’ samr¾mi við a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skal flutningur
aukaafurða œr dýrum fr‡ upprunastað ‡ fšrgunarstað fara fram samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

að aukaafurðir œr dýrum sŽu fluttar ’ šruggum, lekaþŽttum ’l‡tum eða farart¾kjum,

b) að lšgb¾rt yfirvald hafi eftirlit með fermingu og affermingu sl’kra aukaafurða œr dýrum, ef við ‡,
c)

að hj—l farart¾kisins sŽu s—tthreinsuð þegar það fer œt af upprunastaðnum,

d) að ’l‡t og farart¾ki sem notuð eru til að flytja aukaafurðir œr dýrum sŽu hreinsuð vandlega og s—tthreinsuð eftir að
aukaafurðirnar hafa verið affermdar og
e)

að farart¾kin f‡i n¾gilega fylgd, sŽu lekapr—fuð og með tvšfšldu ‡kl¾ði, ef við ‡.
2. þ‡ttur
Brennsla og urðun aukaafurða œr dýrum ‡ afskekktum sv¾ðum

H‡markshundraðshlutinn, sem um getur ’ 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal ekki vera st¾rri en:
a)

10% af nautgripastofni hlutaðeigandi aðildarr’kis,

b) 25% af sauðfj‡r- og geitastofni hlutaðeigandi aðildarr’kis,
c)

10% af sv’nastofni hlutaðeigandi aðildarr’kis og

d) hundraðshluti af šðrum dýrastofnum sem lšgb¾rt yfirvald ‡kveður ‡ grunni mats ‡ hugsanlegri ‡h¾ttu fyrir heilbrigði
manna og dýra sem stafar af fšrgun dýra af þeim tegundum með brennslu eða urðun ‡ staðnum.
3. þ‡ttur
Brennsla og urðun býflugna og aukaafurða œr býr¾kt
Ef um er að r¾ða býflugur og aukaafurðir œr býr¾kt getur lšgb¾rt yfirvald leyft fšrgun með brennslu eða urðun ‡ staðnum,
eins og um getur ’ f-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, að þv’ tilskildu að allar nauðsynlegar r‡ðstafanir sŽu
gerðar til að tryggja að brennsla eða urðun skapi ekki h¾ttu fyrir heilbrigði dýra eða manna eða fyrir umhverfið.

IV. KAFLI
F…RGUN MEÐ …ÐRUM AÐFERÐUM
Þr‡tt fyrir 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 geta aðildarr’kin leyft sšfnun, flutning og fšrgun efnanna ’ 3. flokki sem
um getur ’ f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar með šðrum aðferðum en brennslu eða urðun ‡ staðnum, að þv’ tilskildu að:
a)

magn efnanna fari ekki yfir 20 kg ‡ viku fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum þar sem efnunum er safnað saman, sama hver
upprunategund efnanna er,

b) efnunum sŽ safnað, þau flutt og þeim fargað með aðferðum sem fyrirbyggja œtbreiðslu —viðunandi ‡h¾ttu fyrir heilbrigði
manna og dýra,
c)

lšgb¾rt yfirvald framkv¾mi reglulegar skoðanir, þ.m.t. skoðanir ‡ skr‡m sem rekstraraðilar halda, ’ fyrirt¾kjunum eða ‡
stšðvunum þar sem efnunum er safnað, til að sj‡ til þess að farið sŽ að ‡kv¾ðum þessa þ‡ttar.

Aðildarr’kin geta ‡kveðið að auka magnið, sem um getur ’ a-lið, ’ 50 kg að h‡marki ‡ viku, að þv’ tilskildu að þau leggi fyrir
framkv¾mdastj—rnina og hin aðildarr’kin n‡kv¾man rškstuðning, ’ gegnum fastanefndina um matv¾laferlið og heilbrigði
dýra sem um getur ’ 1. mgr. 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þar sem tilgreint er eðli þeirrar starfsemi sem auka ‡
magnið fyrir, upprunategund viðkomandi aukaafurða œr dýrum og œtskýringu ‡ þv’ af hverju nauðsynlegt er að auka magnið
þegar litið er til hins viðunandi kerfis til meðferðar og fšrgunar aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða ‡ yfirr‡ðasv¾ði
þeirra, eins og um getur ’ 4. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar.
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VII. VIÐAUKI

STAÐLAÐ SNIÐ FYRIR UMSîKNIR UM LEYFI FYRIR STAÐG…NGUAÐFERÐUM

I. KAFLI
Fyrirkomulag varðandi tungum‡l
1.

Ums—knir um leyfi fyrir annarri notkunar- eða fšrgunaraðferð fyrir aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir eins og
um getur ’ 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 (ums—knir) skulu lagðar fram ‡ einu opinberra tungum‡la
Evr—pusambandsins eins og um getur ’ 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 1 fr‡ 1958.

2.

Hagsmunaaðilar sem leggja fram sl’kar ums—knir ‡ šðru tungum‡li en ensku skulu fullgilda opinbera þýðingu ums—knar
sinnar, sem Matv¾lašryggisstofnunin skal annast, fyrir matið.
T’mabilið sem um getur ’ 5. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skal hefjast þegar hagsmunaaðilinn hefur
fullgilt opinbera þýðingu ‡ ums—kninni.

II. KAFLI
Innihald ums—kna
1.

Til að Matv¾lašryggisstofnunin geti metið šruggi staðgšnguaðferðanna sem s—tt er um skulu ums—knir innihalda allar
nauðsynlegar upplýsingar um eftirfarandi atriði:
a)

flokka aukaafurða œr dýrum sem ¾tlunin er að nota staðgšnguaðferðina fyrir, með v’sun ’ flokkana sem um getur ’
8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

b) auðkenningu og lýsingu ‡ eiginleikum ‡h¾ttuefna samkv¾mt eftirfarandi meginreglum:
çh¾ttuefni sem skapa umtalsverða ‡h¾ttu skulu auðkennd hvert fyrir sig. Meta skal l’kurnar ‡ v‡hrifum hvers efnis
‡ menn og dýr við eðlileg notkunarskilyrði og ’ neyðar‡standi eða við afbrigðileg notkunarskilyrði. Ef um er að r¾ða
umtalsverð v‡hrif skal meta hugsanlega ‡h¾ttu,
c)

minnkun ‡h¾ttu af ‡hrifavaldinum samkv¾mt eftirfarandi meginreglum:
Minnkun ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra, sem h¾gt er að n‡ fram með ferlinu, skal metin ‡ grunni beinna
m¾linga.
Ef engar beinar m¾lingar liggja fyrir m‡ einnig nota l’kšn eða draga ‡lyktanir œt fr‡ šðrum ferlum. Til að sýna fram
‡ skilvirka minnkun ‡h¾ttu þarf að magnbinda sanngreinda h¾ttu (svo sem salmonellu) b¾ði ’ ’lags(hr‡-)efninu og ’
fr‡lagsefninu sem til verður. Að þv’ er varðar þennan kafla telst fr‡lagsefni vera allar lokaafurðir œr ferlinu og
aukaafurðir sem falla til við það.
Mati skulu fylgja sannanir. Þar ‡ meðal teljast, að þv’ er varðar m¾lingar, upplýsingar um aðferðafr¾ðina sem er
beitt (n¾mi og ‡reiðanleika aðferðanna sem er beitt), eðli sýna sem hafa verið greind og sannanir fyrir þv’ að sýni
sŽu d¾migerð (viðeigandi raunsýni, fjšldi pr—fana sem gerðar voru).
Ef notaðir eru staðgenglar fyrir pr’onpr—fanir skal gefa skýringu ‡ þv’ hversu miklu m‡li þeir skipta. Mat ‡
markt¾kninni skal lagt fram ‡samt upplýsingum um —vissuþ¾tti,

d) afmšrkun ‡h¾ttu samkv¾mt eftirfarandi meginreglum:
Greina skal sennilega skilvirkni t¾knilegu r‡ðstafananna sem gerðar eru til að tryggja að ‡h¾ttan sŽ afmšrkuð.
Sœ greining verður að endurspegla eðlileg notkunarskilyrði og neyðar‡stand eða afbrigðileg notkunarskilyrði, þ.m.t.
sundurliðun ‡ ferlinu.
Tilgreina skal všktunar- og eftirlitsverklagsreglur til að sýna fram ‡ afmšrkun.
Ef ekki er h¾gt að n‡ algerri afmšrkun er þess krafist að šll hugsanleg ‡h¾tta sŽ metin,
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sanngreiningu ‡ v’xltengdum ferlum samkv¾mt eftirfarandi meginreglum:
Meta skal hugsanleg —bein ‡hrif sem geta haft ‡hrif ‡ getu tiltekins ferlis til að minnka ‡h¾ttu.
îbein ‡hrif geta skapast við flutning, geymslu og šrugga fšrgun lokaafurða œr ferli og aukaafurða sem falla til við
það,

f)

fyrirhugaða notkun lokaafurða og aukaafurða samkv¾mt eftirfarandi meginreglum:
Fyrirhuguð notkun lokaafurða og aukaafurða œr ferli skal tilgreind.
Reikna skal l’klega ‡h¾ttu, sem skapast getur fyrir heilbrigði manna og dýra, œt fr‡ þeirri minnkun ‡h¾ttu sem metin
var ’ samr¾mi við c-lið.

2.

Ums—knir skulu lagðar fram ‡samt skjalfestum sšnnunum, einkum fl¾ðiriti sem sýnir hvernig ferlið virkar, sšnnunum
sem taldar eru upp ’ c-lið 1. liðar, sem og šðrum sšnnunum sem ¾tlað er að styðja við skýringuna sem gefin er innan
rammans sem settur er fram ’ 1. lið.

3.

ê ums—knum skal koma fram heimilisfang tengiliðar fyrir hagsmunaaðilann, þar sem fram skal koma heiti hans og fullt
heimilisfang, s’manœmer og/eða brŽfas’manœmer og/eða tšlvup—stfang tiltekins tengiliðar sem ber ‡byrgð sem
hagsmunaaðili eða fyrir hšnd hans.

Nr.Nr.
674
63/254

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlí
2017
15.10.2015

VIII. VIÐAUKI

S…FNUN, FLUTNINGUR OG REKJANLEIKI

I. KAFLI
S…FNUN OG FLUTNINGUR
1. þ‡ttur
…kut¾ki og ’l‡t
1.

Fr‡ og með upphafspunkti framleiðsluferlisins, sem um getur ’ 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal safna
saman aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum og flytja þ¾r ’ innsigluðum nýjum umbœðum eða lokuðum
lekaþŽttum ’l‡tum eða škut¾kjum.

2.

…kut¾kjum og endurnotanlegum ’l‡tum og šllum endurnotanlegum hlutum bœnaðar eða t¾kja sem komast ’ snertingu
við aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir, aðrar en afleiddar afurðir sem eru settar ‡ markað ’ samr¾mi við
reglugerð (EB) nr. 767/2009 og sem eru geymdar og fluttar ’ samr¾mi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 183/2005,
skal haldið hreinum.
Ef þau eru ekki ¾tluð til flutninga ‡ tilteknum aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum með aðferð sem œtilokar
v’xlmengun skulu þau vera:
a)

hrein og þurr fyrir notkun og

b) hreinsuð, skoluð og/eða s—tthreinsuð eftir hverja notkun eftir þv’ sem þurfa þykir til að forðast v’xlmengun.
3.

Endurnotanleg ’l‡t skulu eingšngu notuð til að flytja tiltekna aukaafurð œr dýrum eða afleidda afurð ef það er
nauðsynlegt til að forðast v’xlmengun.
Hins vegar m‡ nota endurnotanleg ’l‡t, að þv’ tilskildu að lšgb¾rt yfirvald hafi leyft sl’ka notkun, til:
a)

flutnings ‡ mismunandi aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum að þv’ tilskildu að þau sŽu hreinsuð og
s—tthreinsuð ‡ milli mismunandi notkunar ‡ þann h‡tt að v’xlmengun sŽ fyrirbyggð.

b) flutnings ‡ aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum, sem um getur ’ f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, eftir að þau hafa verið notuð undir afurðir sem eru ¾tlaðar til manneldis, samkv¾mt skilyrðum sem
fyrirbyggja v’xlmengun.
4.

Umbœðaefni skal fargað með brennslu eða með šðrum aðferðum ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins.
2. þ‡ttur
Hitaskilyrði

1.

Flutningur aukaafurða œr dýrum, sem ¾tlaðar eru til framleiðslu ‡ f—ðurefni eða hr‡u g¾ludýraf—ðri, skal fara fram við
viðeigandi hitastig, við 7 ¡C h‡markshita þegar um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum sem koma œr kjšti og kjštafurðum
sem hafa verið ¾tlaðar til annars en manneldis, nema þ¾r sŽu ¾tlaðar til f—ðrunar ’ samr¾mi við I. kafla II. viðauka, til
að komast hj‡ allri ‡h¾ttu fyrir heilbrigði dýra eða manna.

2.

îunnið efni ’ 3. flokki sem ¾tlað er til framleiðslu ‡ f—ðurefni eða g¾ludýraf—ðri skal geymt og flutt k¾lt, fryst eða ’
s’l—i, nema ef:
a)

það er unnið innan 24 klukkustunda eftir sšfnun eða eftir að geymslu ’ frystu eða k¾ldu formi lýkur, ef flutningur að
þv’ loknu fer fram ’ flutningat¾ki þar sem geymsluhita er viðhaldið,

b) um er að r¾ða mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk eða afurðir œr mj—lk sem hafa ekki fengið neina af þeim
meðhšndlunum sem um getur ’ I. hluta 4. þ‡ttar II. kafla X. viðauka, þ‡ er það flutt k¾lt og ’ einangruðum tšnkum,
nema að h¾gt sŽ að draga œr ‡h¾ttu ‡ annan h‡tt, vegna sŽrkenna efnisins.
3.

…kut¾ki, sem eru notuð til k¾liflutnings, skulu þannig œr garði gerð að tryggt sŽ að h¾filegt hitastig haldist allan
flutningst’mann og h¾gt sŽ að fylgjast með hitastiginu.
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3. þ‡ttur
Undanþ‡ga vegna sšfnunar og flutnings efnis ’ 3. flokki sem samanstendur af mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr
mj—lk og afurðum œr mj—lk
çkv¾ði 1. þ‡ttar gilda ekki um sšfnun og flutning rekstraraðila mj—lkurvinnslustšðva, sem hafa verið samþykktar ’ samr¾mi
við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, ‡ efni ’ 3. flokki sem samanstendur af mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk
og afurðum œr mj—lk, þegar þeir taka við afurðum sem þeir hafa ‡ður afhent og sem er skilað til þeirra, einkum fr‡
viðskiptavinum þeirra.
4. þ‡ttur
Undanþ‡ga vegna sšfnunar og flutnings ‡ hœsdýra‡burði
Þr‡tt fyrir 1. þ‡tt getur lšgb¾ra yfirvaldið samþykkt flutning sšfnun og flutning ‡ hœsdýra‡burði ‡ milli tveggja staða ‡ sama
býli eða ‡ milli b¾nda og notenda ’ sama aðildarr’ki samkv¾mt šðrum skilyrðum þar sem kveðið er ‡ um að komið skuli ’
veg fyrir —viðunandi ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra.

II. KAFLI
AUÐKENNING
1.

Gera verður allar nauðsynlegar r‡ðstafanir til að sj‡ til þess að:
a)

sendingar ‡ aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum sŽu auðkennanlegar og þeim sŽ haldið aðskildum og
auðkennanlegum ‡ meðan ‡ sšfnun stendur þar sem aukaafurðirnar œr dýrum eru upprunnar og ‡ meðan ‡ flutningi
stendur,

b) að markefni til að auðkenna aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir ’ tilteknum flokki sŽ einungis notað fyrir
þann flokk sem notkunar þess er krafist fyrir samkv¾mt þessari reglugerð, eða sem kveðið er ‡ um eða m¾lt fyrir
um ’ 4. lið,
c)

sendingar aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða sŽu sendar fr‡ einu aðildarr’ki til annars ’ umbœðum, ’l‡tum eða
škut¾kjum sem eru ‡berandi og, a.m.k. ‡ meðan ‡ flutningi stendur, —afm‡anlega merkt með litak—ða til að sýna
upplýsingar, eins og kveðið er ‡ um ’ þessari reglugerð, ‡ yfirborði eða hluta yfirborðs umbœða, ’l‡ts eða škut¾kis,
eða ‡ merkimiða eða t‡kni sem sett er ‡ þ¾r ‡ eftirfarandi h‡tt:
i.

ef um er að r¾ða efni ’ 1. flokki, með svšrtum lit,

ii. ef um er að r¾ða efni ’ 2. flokki (þ— ekki hœsdýra‡burð og innihald meltingarvegar), með gulum lit,
iii. ef um er að r¾ða efni ’ 3. flokki, með gr¾num lit sem inniheldur mikinn bl‡an lit til að tryggja að hann sŽ skýrt
aðgreindur fr‡ šðrum litum,
iv. ef um er að r¾ða innfluttar sendingar, með litnum sem um getur fyrir viðkomandi efni skv. i., ii. og iii. lið, fr‡
og með þeim t’ma þegar sendingin fer fr‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum þar sem hœn kemur fyrst inn ’
Sambandið.
2.

ç meðan ‡ flutningi og geymslu stendur skal merkimiði vera festur ‡ umbœðir, ’l‡t eða škut¾ki þar sem:
a)

skýrt kemur fram hvaða flokki aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir tilheyra og

b) eftirfarandi orðalag kemur fram skýrt og greinilega ‡ umbœðum, ’l‡ti eða škut¾ki, eftir þv’ sem við ‡:
i.

ef um er að r¾ða efni ’ 3. flokki: ãîh¾ft til manneldis Ò,

ii.

ef um er að r¾ða efni ’ 2. flokki (þ— ekki hœsdýra‡burð og innihald meltingarvegar) og afleiddar afurðir:
ãîh¾ft ’ f—ðurÒ; þ— skal þess ’ stað tilgreina ‡ merkimiðanum ã®tlað sem f—ður fyrir ...Ò ‡samt heiti þeirra(r)
dýrategunda(r), sem efnið er ¾tlað til f—ðrunar fyrir, þegar efni ’ 2. flokki er ¾tlað til f—ðrunar dýra sem um
getur ’ 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 samkv¾mt skilyrðunum sem kveðið er ‡ um eða m¾lt
fyrir um ’ samr¾mi við þ‡ grein,

iii.

ef um er að r¾ða efni ’ 1. flokki og afleiddar afurðir œr efni ’ 1. flokki þegar þ¾r eru ¾tlaðar til
Ñ fšrgunar: ãEingšngu til fšrgunarÒ,

Nr.Nr.
674
63/256

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlí
2017
15.10.2015

Ñ framleiðslu g¾ludýraf—ðurs: ãEingšngu til framleiðslu g¾ludýraf—ðursÒ,
Ñ framleiðslu afleiddrar afurðar sem um getur ’ 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009: ãEinungis til
framleiðslu afleiddra afurða. îh¾ft til manneldis, ’ dýraf—ður og til ‡burðar ‡ landÒ,
iv.

ef um er að r¾ða mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk eða afurðir œr mj—lk, brodd og afurðir œr broddi:
ãîh¾ft til manneldisÒ,

v.

ef um er að r¾ða gelat’n framleitt œr efni ’ 3. flokki: ãGelat’n sem m‡ nota ’ f—ðurÒ,

vi.

ef um er að r¾ða kollagen framleitt œr efni ’ 3. flokki: ãKollagen sem m‡ nota ’ f—ðurÒ,

vii.

ef um er að r¾ða hr‡tt g¾ludýraf—ður: ãNotist eingšngu sem g¾ludýraf—ðurÒ,

viii. ef um er að r¾ða fisk og afleiddar afurðir œr fiski sem eru ¾tlaðar sem fiskaf—ður og eru meðhšndlaðar og
þeim pakkað fyrir dreifingu: heiti og heimilisfang f—ðurframleiðslustšðvarinnar þar sem það er upprunnið,
greinilega og l¾silega merkt og
Ñ ef um er að r¾ða fiskimjšl œr villtum fiski: ãInniheldur fiskimjšl eingšngu œr villtum fiski Ð m‡ nota til
f—ðrunar ‡ šllum tegundum eldisfisksÒ,
Ñ ef um er að r¾ða fiskimjšl œr eldisfiski: ãInniheldur fiskimjšl eingšngu œr eldisfiski af tegundinni [É] Ð
m‡ einungis nota til f—ðrunar ‡ šðrum tegundum eldisfisksÒ,
Ñ ef um er að r¾ða fiskimjšl œr villtum fiski og eldisfiski: ãInniheldur fiskimjšl œr villtum fiski og eldisfiski
af tegundinni [É] Ð m‡ einungis nota til f—ðrunar ‡ šðrum tegundum eldisfisksÒ,
ix.

ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr dýrum af hesta¾tt ¾tlaðar til annarrar notkunar en ’ f—ður, ãBl—ð og
bl—ðafurðir œr dýrum af hesta¾tt. îh¾ft til manneldis og ’ dýraf—ðurÒ,

x.

ef um er að r¾ða horn, h—fa og klaufir og annað efni til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum sem
um getur ’ 12. þ¾tti II. kafla XIV. viðauka: ãîh¾ft til manneldis og ’ dýraf—ðurÒ,

xi.

ef um er að r¾ða l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ta: ãL’fr¾nn ‡burður eða jarðvegsb¾tir/Hvorki m‡ beita
alidýrum nŽ f—ðra þau ‡ uppskeru af landinu ’ a.m.k. 21 dag eftir ‡burðÒ,

xii.

ef um er að r¾ða efni sem er notað til f—ðrunar ’ samr¾mi við 1. þ‡tt II. kafla VI. viðauka: heiti og
heimilisfang sšfnunarstšðvarinnar og merkingin ãîh¾ft til manneldisÒ,

xiii. ef um er að r¾ða hœsdýra‡burð og innihald meltingarvegar: ãHœsdýra‡burðurÒ,
xiv. ef um er að r¾ða millistigsafurðir, ‡ ytri pakkningum: ãEingšngu ¾tlað ’ lyf/dýralyf/l¾kningat¾ki/virk,
’gr¾ðanleg l¾kningat¾ki/l¾kningat¾ki til greiningar ’ glasi/pr—fefni til notkunar ‡ ranns—knarstofumÒ,
xv.

ef um er að r¾ða ranns—knar- og greiningarsýni: ãTil notkunar við ranns—knir og greiningarÒ, ’ staðinn fyrir
textann ‡ merkimiðanum sem m¾lt er fyrir um ’ a-lið,

xvi. ef um er að r¾ða všrusýnishorn: ãVšrusýnishorn, —h¾ft til manneldisÒ, ’ staðinn fyrir textann ‡
merkimiðanum sem m¾lt er fyrir um ’ a-lið,
xvii. ef um er að r¾ða sýningargripi: ãSýningargripur, —h¾ft til manneldisÒ, ’ staðinn fyrir textann ‡ merkimiðanum
sem m¾lt er fyrir um ’ a-lið.
c)

Hins vegar skal ekki vera skylda að nota merkimiðann sem um getur ’ xi. lið b-liðar fyrir eftirfarandi l’fr¾nan ‡burð og
jarðvegsb¾ta:
i.

’ 50 kg sšluumbœðum eða lŽttari, til notkunar fyrir lokaneytendur eða
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ii. ’ st—rum pokum, 1000 kg eða lŽttari, að þv’ tilskildu að:
Ñ lšgb¾ra yfirvaldið ’ aðildarr’kinu, þar sem bera ‡ l’fr¾na ‡burðinn eða jarðvegsb¾tinn ‡ land, hafi gefið leyfi
fyrir þeim,
Ñ tilgreint sŽ ‡ þessum pokum að innihaldið sŽ ekki ¾tlað til ‡burðar ‡ land sem alidýr hafa aðgang að.
3.

Aðildarr’ki mega koma ‡ f—t kerfum eða m¾la fyrir um reglur varðandi litak—ðun ‡ umbœðum, ’l‡tum eða škut¾kjum
sem notuð eru við flutninga ‡ aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum sem eru upprunnar ‡ og verða ‡fram ‡ þeirra
yfirr‡ðasv¾ði, að þv’ tilskildu að þessi kerfi eða reglur valdi ekki ruglingi ’ tengslum við litak—ðunarkerfið sem kveðið er
‡ um ’ c-lið 1. liðar.

4.

Aðildarr’kin mega koma ‡ f—t kerfum eða m¾la fyrir um reglur um merkingar ‡ aukaafurðum œr dýrum sem eru
upprunnar ‡ og verða ‡fram ‡ yfirr‡ðasv¾ði þeirra, að þv’ tilskildu að þessi kerfi eða reglur str’ði ekki gegn kršfum um
merkingar fyrir afleiddar afurðir sem m¾lt er fyrir um ’ V. kafla þessa viðauka.

5.

Þr‡tt fyrir 3. og 4. lið mega aðildarr’kin nota kerfin eða reglurnar sem um getur ’ þessum liðum fyrir aukaafurðir œr
dýrum, sem eru upprunnar ‡ yfirr‡ðasv¾ði þeirra en er ekki ¾tlað að vera þar ‡fram, ef aðildarr’kið eða þriðja landið sem
er viðtškuland hefur veitt samþykki sitt.

6.

Eigi að s’ður:
a)

gilda 1. og 2. liður þessa kafla ekki um auðkenningu rekstraraðila mj—lkurvinnslustšðva, sem hafa verið samþykktar
’ samr¾mi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, ‡ efni ’ 3. flokki sem samanstendur af mj—lk, afurðum sem eru
að stofni til œr mj—lk og afurðum œr mj—lk, þegar þeir taka við afurðum sem þeir hafa ‡ður afhent og sem er skilað til
þeirra, einkum fr‡ viðskiptavinum þeirra,

b) m‡ lšgb¾ra yfirvaldið samþykkja auðkenningu ‡ hœsdýra‡burði sem er fluttur ‡ milli tveggja staða ‡ sama býli eða ‡
milli býla og notenda ’ sama aðildarr’ki eftir šðrum leiðum, sbr. þ— 1. og 2. lið,
c)

þarf ekki að auðkenna f—ðurblšndur, eins og þ¾r eru skilgreindar ’ h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
767/2009, sem eru framleiddar œr aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum og sem er pakkað og þ¾r settar ‡
markað sem f—ður ’ samr¾mi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, ’ samr¾mi við 1. lið og ekki þarf að merkja
þ¾r ’ samr¾mi við 2. lið.

III. KAFLI
VIÐSKIPTASKJ…L OG HEILBRIGÐISVOTTORÐ
1.

ê flutningum skal aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum fylgja viðskiptaskjal ’ samr¾mi við fyrirmyndina sem
sett er fram ’ þessum kafla eða, ef þess er krafist samkv¾mt þessari reglugerð, heilbrigðisvottorð.
Hins vegar er sl’kt skjal eða vottorð ekki nauðsynlegt ef:
a)

afleiddar afurðir œr efni ’ 3. flokki og l’fr¾nn ‡burður og jarðvegsb¾tar koma fr‡ sm‡sšlum til endanlegra notenda,
annarra en rekstraraðila, innan sama aðildarr’kis,

b) mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðum œr mj—lk sem eru efni ’ 3. flokki er safnað og skilað til
rekstraraðila mj—lkurvinnslustšðva, sem hafa verið samþykktar ’ samr¾mi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004,
ef þeir rekstraraðilar taka við afurðum sem þeir hafa ‡ður afhent, einkum fr‡ viðskiptavinum s’num,
c)

2.

f—ðurblšndur, eins og þ¾r eru skilgreindar ’ h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem eru framleiddar
œr aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum, eru settar ‡ markað innpakkaðar og merktar ’ samr¾mi við 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 767/2009.

Viðskiptaskjalið skal gert a.m.k. ’ þr’riti (eitt frumrit og tvš afrit). Frumritið skal fylgja sendingunni til
lokaviðtškustaðar. Viðtakandi skal halda þv’ eftir. Framleiðandinn skal halda eftir šðru afritinu og flutningsaðilinn hinu.
Aðildarr’ki geta krafist þess að sannanir fyrir komu sendinga sinna sŽu lagðar fram ’ gegnum Traces-kerfið eða með
fj—rða afritinu af viðskiptaskjalinu sem viðtakandinn sendir til baka til framleiðandans.
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3.

Lšgb¾rt yfirvald skal gefa œt og undirrita heilbrigðisvottorð.

4.

Viðskiptaskjal, sem samr¾mist fyrirmyndinni sem sett er fram ’ 6. lið, skal fylgja aukaafurðum œr dýrum og afleiddum
afurðum fr‡ og með upphafspunkti framleiðsluferlisins sem um getur ’ 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ‡
meðan ‡ flutningi innan Sambandsins stendur.
Hins vegar getur lšgb¾ra yfirvaldið, auk leyfis til að flytja upplýsingar um staðgšngukerfi eins og um getur ’ annarri
undirgrein 3. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, veitt leyfi fyrir þv’ að aukaafurðum œr dýrum og afleiddum
afurðum, sem eru fluttar um yfirr‡ðasv¾ði þess, fylgi:
a)

annars konar viðskiptaskjal, ’ papp’rsformi eða ‡ rafr¾nu formi, að þv’ tilskildu að sl’kt viðskiptaskjal innihaldi þ¾r
upplýsingar sem um getur ’ f-lið athugasemdanna við 6. lið þessa kafla,

b) viðskiptaskjal þar sem magn efnisins er sett fram sem þyngd eða rœmm‡l efnisins eða sem fjšldi pakkninga.
5.

Skr‡r og tengd viðskiptaskjšl eða heilbrigðisvottorð skulu geymd ’ a.m.k. tvš ‡r til að h¾gt sŽ að leggja þau fyrir
lšgb¾ra yfirvaldið.

6.

Fyrirmynd að viðskiptaskjali
Athugasemdir
a)

Viðskiptaskjšl skulu gerð ’ samr¾mi við uppsetningu fyrirmyndarinnar sem birt er ’ þessum kafla.
Þar skulu koma fram, ’ sšmu tšlusettu ršð og ’ fyrirmyndinni, nauðsynlegar staðfestingar sem krafist er fyrir
flutning aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða.

b) Skjalið skal vera ‡ einu af opinberum tungum‡lum upprunaaðildarr’kisins eða viðtškuaðildarr’kisins, eftir þv’ sem
við ‡.
Þ— m‡ skjalið vera ‡ šðru opinberu tungum‡li Sambandsins ef þv’ fylgir opinber þýðing eða ef lšgb¾rt yfirvald
viðtškuaðildarr’kisins hefur ‡ður samþykkt það.
c)

Frumrit hvers viðskiptaskjals skal vera ‡ einu blaði, ‡prentað b‡ðum megin eða, ef þšrf er ‡ meiri texta, form þess
skal vera þannig að allar s’ðurnar sŽu greinilega samfelld og —rjœfanleg heild.

d) Ef viðb—tarblšð eru fest við viðskiptaskjalið vegna auðkenningar hluta ’ sendingunni skulu þau teljast hluti af
frumriti skjalsins ef undirskrift ‡byrgðaraðila sendingarinnar kemur fram ‡ hverri s’ðu fyrir sig.
e)

Ef viðskiptaskjalið, þ.m.t. viðb—tarblšðin sem um getur ’ d-lið, samanstendur af fleiri en einni s’ðu skal hver s’ða
nœmeruð Ñ (blaðs’ðunœmer) af (heildars’ðufjšlda) Ñ neðst og efst skal vera k—ðanœmer skjalsins sem
‡byrgðaraðilinn hefur tilgreint.

f)

çbyrgðaraðili skal fylla œt frumrit viðskiptaskjalsins og undirrita það.
ê viðskiptaskjalinu skal koma fram:
i.

dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasv¾ðinu,

ii. lýsing ‡ efninu, þ.m.t.
Ñ auðkenni efnisins samkv¾mt einum þeirra flokka sem um getur ’ 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,
Ñ dýrategundin og sŽrstšk tilv’sun ’ viðeigandi lið ’ 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að r¾ða
efni ’ 3. flokki og afleiddar afurðir œr þeim sem ¾tlaðar eru ’ f—ður og
Ñ ef við ‡, eyrnamerkisnœmer dýrsins,

Nr.15.10.2015
674

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlíNr.2017
63/259

iii. magn efnisins, ’ rœmm‡li, þyngd eða fjšlda pakkninga,
iv. upprunastaður efnisins, þaðan sem efnið er sent,
v.

heiti og heimilisfang flutningsaðila efnisins,

vi. heiti og heimilisfang viðtakandans og, ef við ‡, samþykkis- eða skr‡ningarnœmer hans, sem gefið er œt
samkv¾mt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 eða reglugerðum (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 eða (EB) nr.
183/2005, eftir þv’ sem við ‡,
vii. ef við ‡, samþykkis- eða skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða upprunastšðvarinnar, sem gefið er œt samkv¾mt
reglugerð (EB) nr. 1069/2009 eða reglugerðum (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 eða (EB) nr. 183/2005,
eftir þv’ sem við ‡, og eðli og aðferðir við meðhšndlun.
g) Undirskrift ‡byrgðaraðila skal vera ’ šðrum lit en prentaði textinn.
h) Tilv’sunarnœmer skjalsins og tilv’sunarnœmer staðarins skulu einungis gefin œt einu sinni fyrir eina og sšmu
sendinguna.
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
Viðskiptaskjal
Fyrir flutninga innan Evr—pusambandsins ‡ aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum, sem ekki eru ¾tlaðar til
manneldis, ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 1069/2002

EVRîPUSAMBANDIÐ
I.1.

Viðskiptaskjal

Sendandi

I.2.

Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.3.

Lšgb¾rt stj—rnvald

I.4.

Lšgb¾rt staðaryfirvald

I.2.a. Tilv’sunarnœmer staðar

Heiti
Heimilisfang

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

P—stnœmer

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
I.7.

P—stnœmer
S’mi
I.8.

I.12.

Upprunaland

ISO-k—ði

ISOk—ði

I.11.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.13. çkvšrðunarstaður
Starfsstšð
Samþykkisnœmer

I.15.

Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

Skip

□

Annað

□

Annað

Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer

Fermingarstaður

FlugvŽl

J‡rnbrautarvagn

□

□

□

Samþykkisnœmer

Brottfarardagur

I.17.
Flutningsaðili
Heiti
Samþykkisnœmer
Heimilisfang
P—stnœmer

Auðkenning

I.18.

I.10. Viðtškuland

□

Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer

I I.16.

K—ði

Upprunastaður
Starfsstšð

I.14.

I.9. Upprunasv¾ði

Lýsing ‡ všru

Aðildarr’ki

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjšldi pakkninga

Hitastig afurða
Við umhverfishita

□

I.23.

Nr. innsiglis/g‡ms

I.25.

Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

I.26.

I.28.

K¾ldar

□

Frystar

□
I.24. Tegund umbœða

□

Til t¾knilegra nota

□

I.27.

□

I.29.

Umflutningur gegnum þriðja land
Þriðja land
Brottfararstaður
Komustaður

ISO-k—ði
K—ði
Nr. skoðunarstšðvar:

òtflutningur
Þriðja land
Brottfararstaður

ISO-k—ði
K—ði

□

Umflutningur um aðildarr’ki
Aðildarr’ki
Aðildarr’ki
Aðildarr’ki

□

ISO-k—ði
ISO-k—ði
ISO-k—ði

I.30.
I.31.

Auðkenning varanna
Samþykkisnœmer starfsstšðva
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Flokkur

Tegund
meðhšndlunar

Framleiðslustšð

Nœmer framleiðslulotu
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Aukaafurðir œr dýrum/afleiddar afurðir sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Yfirlýsing sendanda:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirrituð/undirritaður lýsi þv’ yfir að:
II.1.1.

upplýsingarnar ’ I. hluta eru rŽttar,

II.1.2.

Allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir og
einnig til að komast hj‡ v’xlmengun milli mismunandi flokka.

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.9 og I.11: ef við ‡

⎯

Reitur I.12, I.13 og I.17: samþykkisnœmer eða skr‡ningarnœmer

⎯

Reitur I.14: fyllið œt ef annað en ’ reit ãI.1. SendandiÒ.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitur I.31:
Dýrategundir:

Fyrir efni ’ 3. flokki og afleiddar afurðir þess sem eru ¾tlaðar til notkunar sem f—ðurefni.

Tegund všru:

Setjið inn všru af eftirfarandi lista: ãaukaafurðir œr býr¾ktÒ, ãbl—ðafurðirÒ, ãbl—ðÒ, ãbl—ðmjšlÒ, ãafleiddar
afurðirÒ (nema komið sŽ fram yfir endapunktinn en þ‡ þarf ekki viðskiptaskjal), ãmeltunarleifarÒ, ãinnihald
meltingarvegarÒ, ãnagbeinÒ (nema komið sŽ fram yfir endapunktinn en þ‡ þarf ekki viðskiptaskjal), ãfiskimjšlÒ,
ãbragðb¾tandi innyflaafurðirÒ, ãgelat’nÒ, ãhamsarÒ, ãhœðir og skinnÒ (nema komið sŽ fram yfir endapunktinn
en þ‡ þarf ekki viðskiptaskjal), ãvatnsrofin pr—t’nÒ, ãl’fr¾nn ‡burðurÒ, ãg¾ludýraf—ðurÒ, ãunnið dýrapr—t’nÒ,
ãunnið g¾ludýraf—ðurÒ (nema komið sŽ fram yfir endapunktinn en þ‡ þarf ekki viðskiptaskjal), ãhr‡tt
g¾ludýraf—ðurÒ, ãbr¾dd fitaÒ, ãmoltaÒ, ãunninn hœsdýra‡burðurÒ, ãfisklýsiÒ, ãmj—lkurafurðirÒ, ãseyra œr
skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnsluÒ; ãtv’kals’umfosfatÒ, ãþr’kals’umfosfatÒ, ãkollagenÒ, ãeggjaafurðirÒ,
ãsermi œr dýrum af hesta¾ttÒ, ãveiðiminjagripirÒ, ãullÒ (nema komið sŽ fram yfir endapunktinn en þ‡ þarf ekki
viðskiptaskjal), ãh‡rÒ, ãsv’nsburstirÒ, ãfjaðrirÒ, ãaukaafurðir œr dýrum, ¾tlaðar til vinnsluÒ.

Flokkur:

1., 2. eða 3. flokkur. Ef um er að r¾ða efni ’ 3. flokki skal taka fram hvaða b—kstaf er um að r¾ða ‡ bilinu a
til p (eins og m¾lt er fyrir um ’ 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009):
Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum til notkunar ’ hr‡tt g¾ludýraf—ður, gefið upp 3a eða 3b (i. eða
ii. liður), þ.e. hvort getið er um aukaafurðirnar œr dýrum ’ 10. gr. (a-liður eða i. eða ii. liður b-liðar)
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Ef um er að r¾ða hœðir og skinn og afurðir sem f‡st œr þeim, gefið upp 3b (iii. liður) eða 3n, þ.e. hvort getið
er um aukaafurðirnar œr dýrum eða afleiddar afurðir ’ 10. gr. (iii. liður b-liðar eða n-liður) reglugerðar (EB) nr.
1069/2009.
Tilgreinið, ef fleiri en einn flokkur er ’ všrusendingunni, magn og, eftir þv’ sem við ‡, fjšlda ’l‡ta fyrir hvern
flokk efnis.

Tegund meðhšndlunar:

Að þv’ er varðar verkaðar hœðir og skinn sem a) uppfylla ekki kršfur reglugerðar Evr—puþingsins og r‡ðsins
(EB) nr. 853/2004 fr‡ 29. apr’l 2004 um sŽrstakar reglur um hollustuh¾tti sem varða matv¾li œr dýrar’kinu
eða b) hafa ekki verið fullsœtuð eða c) eru ekki kr—msœtuð (e. wet blue), eða d) eru ekki piklaðar hœðir eða e)
hafa ekki verið kšlkuð (meðhšndluð með kalki og ’ saltp¾kli við pH-gildið 12 til 13 ’ a.m.k. ‡tta
klukkustundir): gefið upp eina meðhšndlun af eftirfarandi: a) þurrkað; b) þurrsaltað eða blautsaltað ’ a.m.k.
14 daga fyrir sendingu; c) saltað ’ sjš daga með sj‡varsalti með viðb¾ttu 2% natr’umkarb—nati.
Fyrir efni ’ 3. flokki og afleiddar afurðir œr efni ’ 3. flokki sem ¾tlaðar eru til notkunar ’ f—ður: ef við ‡ skal lýsa
eðli þeirra og meðhšndlunaraðferð.

Nœmer framleiðslulotu:

Setjið inn nœmer framleiðslulotu eða eyrnamerkisnœmer, ef við ‡.

Undirskrift skal vera ’ šðrum lit en prentaði textinn.
Undirskrift
Gjšrt ’ .......................................................................... hinn .........................................................................................................................
(staður)

(dagsetning)

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..........................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
(undirskrift ‡byrgðaraðila/sendanda)
(nafn með h‡stšfum)
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IV. KAFLI
SKRçR
1. þ‡ttur
Almenn ‡kv¾ði
1.

Skr‡rnar fyrir aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir, sem um getur ’ 22. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
aðrar en f—ðurblšndur eins og þ¾r eru skilgreindar ’ 3. gr. (h-liður 2. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem eru
framleiddar œr aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum afurðum og sem eru settar ‡ markað ’ samr¾mi við 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 767/2009, skulu innihalda:
a)

lýsingu ‡:
i.

dýrategundinni sem efni ’ 3. flokki og afleiddar afurðir, sem ¾tlunin er að nota sem f—ðurefni, koma œr og, ef
við ‡, þegar um er að r¾ða heila skrokka og hausa, eyrnamerkisnœmerinu,

ii. magni efnisins,
b) eftirfarandi upplýsingar ef um er að r¾ða skr‡r sem aðili, sem sendir fr‡ sŽr aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar
afurðir, heldur:
i.

dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasv¾ðinu,

ii. heiti og heimilisfang flutningsaðilans og viðtakandans og, ef við ‡, samþykkis- eða skr‡ningarnœmer þeirra,
c)

eftirfarandi upplýsingar ef um er að r¾ða skr‡r sem aðili, sem flytur aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir,
heldur:
i.

dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasv¾ðinu,

ii. upprunastaður efnisins, þaðan sem efnið er sent,
iii. heiti og heimilisfang viðtakanda og, ef við ‡, samþykkis- eða skr‡ningarnœmer hans,
d) eftirfarandi upplýsingar ef um er að r¾ða skr‡r sem aðili, sem tekur við aukaafurðum œr dýrum eða afleiddum
afurðum, heldur:
i.

viðtškudagsetning efnisins,

ii. upprunastaður efnisins, þaðan sem efnið er sent,
iii. heiti og heimilisfang flutningsaðilans.
2.

Þr‡tt fyrir 1. lið þessa þ‡ttar þurfa rekstraraðilar ekki að halda upplýsingunum, sem um getur ’ 1. lið (a-liður, i. liður bliðar, i. og iii. liður c-liðar og ii. og iii. liður d-liðar), aðskildum ef þeir geyma afrit af viðskiptaskjalinu, sem m¾lt er
fyrir um ’ III. kafla, fyrir hverja všrusendingu og gera sl’kar upplýsingar aðgengilegar ‡samt šðrum upplýsingum sem
krafist er skv. 1. lið þessa þ‡ttar.

3.

Rekstraraðilar brennslustšðva og sambrennslustšðva skulu halda skr‡r yfir magn og flokk aukaafurða œr dýrum og
afleiddra afurða sem þar eru brenndar eða sambrenndar, eftir þv’ sem við ‡, og dagsetninguna sem þessar aðgerðir voru
framkv¾mdar.
2. þ‡ttur
Viðb—tarkršfur þegar um er að r¾ða notkun til sŽrstakrar f—ðrunar

Auk skr‡nna sem krafist er ’ samr¾mi við 1. þ‡tt skulu rekstraraðilar halda eftirfarandi skr‡r ’ tengslum við viðeigandi efni ef
aukaafurðir œr dýrum eru notaðar til sŽrstakrar f—ðrunar ’ samr¾mi við II. kafla VI. viðauka:
1.

skr‡r yfir magnið sem er notað, dýrin sem ‡ að f—ðra ‡ efninu og dagsetning notkunar, ef um er að r¾ða endanlega
notendur,
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ef um er að r¾ða sšfnunarstšðvar:
i.

skr‡r yfir magnið sem f¾r meðferð eða meðhšndlun ’ samr¾mi við 4.lið 1. þ‡ttar I. kafla VI. viðauka,

ii. heiti og heimilisfang hvers endanlegs notanda sem notar efnið,
iii. athafnasv¾ði þangað sem efnið er flutt til notkunar,
iv. magnið, sem er sent, og
v.

hvaða dag efnið var sent.
3. þ‡ttur
Kršfur sem varða tiltekin loðdýr

Rekstraraðili býlisins sem um getur ’ I. kafla II. viðauka skal a.m.k. halda skr‡r yfir:
a)

fjšlda loðfelda og skrokka af dýrum sem eru f—ðruð ‡ efni œr sšmu dýrategund og

b) hverja všrusendingu til þess að tryggja rekjanleika efnisins.
4. þ‡ttur
Kršfur sem varða ‡burð tiltekins l’fr¾ns ‡burðar og jarðvegsb¾ta ‡ land
Aðili, sem ber ‡byrgð ‡ landi sem l’fr¾nn ‡burður og jarðvegsb¾tar, aðrir en efnin sem um getur annarri m‡lsgrein II. kafla
II. viðauka, hafa verið bornir ‡ og sem alidýr hafa aðgang að eða sem beitarjurtir eru slegnar ‡ til f—ðrunar alidýra, skal
geyma skr‡r um eftirfarandi ’ a.m.k. 2 ‡r:
1.

það magn af l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum sem borið er ‡,

2.

dagsetninguna þegar l’fr¾ni ‡burðurinn og jarðvegsb¾tarnir voru bornir ‡ land og hvar sl’kt var borið ‡,

3.

dagsetningarnar eftir ‡burð l’fr¾ns ‡burðar eða jarðvegsb¾tis þegar bœfŽ er beitt ‡ landið eða beitarjurtir eru slegnar ‡
þv’ til notkunar sem f—ður.
5. þ‡ttur
Kršfur sem varða aukaafurðir œr dýrum sem eru fengnar œr lagardýrum og vegna f—ðrunar fisks

Vinnslustšðvar sem framleiða fiskimjšl eða annað f—ður œr lagardýrum skulu halda skr‡r yfir eftirfarandi.
a)

það magn sem er framleitt hvern dag,

b) upprunategundina, þ.m.t. skal tilgreina hvort lagardýrin voru veidd œti ’ n‡ttœrunni eða alin ’ lagareldi,
c)

v’sindaheiti upprunategundarinnar ef um er að r¾ða fiskimjšl œr eldisfiski sem ¾tlað er til f—ðrunar eldisfiska af annarri
tegund.
6. þ‡ttur
Kršfur sem varða brennslu og urðun aukaafurða œr dýrum

Ef um er að r¾ða brennslu eða urðun aukaafurða œr dýrum, eins og kveðið er ‡ um ’ 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal s‡ aðili sem ber ‡byrgð ‡ sl’kri brennslu eða urðun halda skr‡r yfir eftirfarandi:
a)

magn, flokka og tegundir þeirra aukaafurða œr dýrum sem eru brenndar eða urðaðar,

b) dagsetningu og stað brennslu og urðunar.
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7. þ‡ttur
Kršfur sem varða lj—smyndunargelat’n
Rekstraraðilar samþykktra lj—smyndavšruverksmiðja, sem um getur ’ 11. þ¾tti II. kafla XIV. viðauka, skulu halda skr‡r yfir
kaup og notkun ‡ lj—smyndunargelat’ni, sem og yfir fšrgun ‡ leifum og afgangsefni.

V. KAFLI
MERKINGAR TILTEKINNA AFLEIDDRA AFURÐA
1.

ê vinnslustšðvum þar sem efni ’ 1. eða 2. flokki eru unnin skulu afleiddar afurðir merktar ‡ —afm‡anlegan h‡tt með
glýser—ltr’heptan—ati þannig að:
a)

glýser—ltr’heptan—ati er b¾tt við afleiddar afurðir sem hafa verið s—tthreinsaðar með hitameðhšndlun með a.m.k.
80¡C kjarnahita og eru eftir það varðar gegn þv’ að mengast aftur,

b) allar afleiddar afurðir innihaldi glýser—ltr’heptan—at, sem er einsleitt ’ šllu efninu, ’ styrkleika sem er að l‡gmarki
250 mg ‡ hvert k’l—gramm fitu.
2.

Rekstraraðilar vinnslustšðva sem um getur ’ 1. lið skulu hafa til staðar všktunar- og skr‡ningarkerfi fyrir vinnslubreytur
sem henta til að sýna lšgb¾ra yfirvaldinu fram ‡ að þeim einsleita l‡gmarksstyrkleika glýser—ltr’heptan—ats sem krafist
er sŽ n‡ð.
Liður ’ všktunar- og skr‡ningarkerfinu skal m.a. vera ‡kvšrðun ‡ —skertu innihaldi glýser—ltr’heptan—ats sem þr’glýser’ð
’ glýser—ltr’heptan—atœtdr¾tti sem hefur verið dreginn œt með hreinsuðum jarðol’ueter 40Ð70 œr sýnum sem hafa verið
tekin með jšfnu millibili.

3.

Merkingar með glýser—ltr’heptan—ati er ekki krafist fyrir:
a)

flj—tandi afleiddar afurðir sem ¾tlaðar eru til vinnslu ’ l’fgas- eða myltingarstšðvum,

b) afleiddar afurðir sem eru notaðar til að f—ðra loðdýr ’ samr¾mi við I. kafla II. viðauka,
c)

l’fd’silol’u sem er framleidd ’ samr¾mi við D. lið 2. þ‡ttar IV. kafla IV. viðauka,

d) afleiddar afurðir sem eru fengnar ’ samr¾mi við 12. gr. (ii. liður a-liðar og ii. liður b-liðar), 13. gr. (ii. liður a-liðar
og ii. liður b-liðar) og 16. gr. (e-liður) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 þegar sl’kar afurðir eru:
i.

fluttar með lokuðu f¾ribandakerfi, sem ekki er h¾gt að sniðganga, að þv’ tilskildu að lšgb¾rt yfirvald hafi
heimilað sl’k kerfi, fr‡ vinnslustšðinni til:
Ñ beinnar og tafarlausrar brennslu- eða sambrennslu,
Ñ tafarlausrar notkunar ’ samr¾mi við aðferð sem er samþykkt fyrir aukaafurðir œr dýrum ’ 1. og 2. flokki ’
samr¾mi við IV. kafla IV. viðauka eða

ii. ¾tlaðar til ranns—kna og ’ šðrum sŽrt¾kum tilgangi, eins og um getur ’ 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
sem lšgb¾ra yfirvaldið hefur leyft.
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IX. VIÐAUKI

KR…FUR SEM GILDA UM TILTEKIN SAMÞYKKT OG SKRçÐ FYRIRT®KI OG ST…ÐVAR

I. KAFLI
FRAMLEIÐSLA ç G®LUDÝRAFîÐRI
Fyrirt¾ki eða stšðvar, sem framleiða g¾ludýraf—ður eins og um getur ’ e-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
skulu hafa viðunandi aðstšðu til:
a)

algerlega šruggrar geymslu og meðhšndlunar ‡ efni sem kemur þar inn og

b) fšrgunar ‡ —notuðum aukaafurðum œr dýrum, sem verða eftir þegar framleiðslu ‡ afurðunum ’ samr¾mi við þessa
reglugerð lýkur, eða skal senda sl’kt efni til brennslustšðvar, sambrennslustšðvar, vinnslustšðvar eða, ef um er að r¾ða
efni ’ 3. flokki, til l’fgas- eða myltingarstšðvar ’ samr¾mi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og þessa
reglugerð.

II. KAFLI
MEÐFERÐ ç AUKAAFURÐUM òR DÝRUM EFTIR S…FNUN
Kršfurnar ’ þessum kafla gilda um geymslu aukaafurða œr dýrum, eins og um getur ’ i-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, og um eftirfarandi starfsemi sem felur ’ sŽr meðferð aukaafurða œr dýrum eftir sšfnun, eins og um getur ’ h-lið 1.
mgr. 24. gr. sšmu reglugerðar:
a)

flokkun,

b) stykkjun,
c)

k¾lingu,

d) frystingu,
e)

sšltun eða šnnur ferli til varðveislu,

f)

fjarl¾gingu hœða og skinna,

g) fjarl¾gingu sŽrstaks ‡h¾ttuefnis,
h) starfsemi sem felur ’ sŽr meðferð aukaafurða œr dýrum sem fer fram ’ samr¾mi við skuldbindingar samkv¾mt
heilbrigðislšggjšf Sambandsins um dýr og dýraafurðir, s.s. skoðun eftir dauða eða sýnatšku,
i)

s—tthreinsun/gerilsneyðingu aukaafurða œr dýrum sem ummynda ‡ ’ l’fgas eða mylta, ‡ður en sl’k ummyndun eða
mylting fer fram ’ šðru fyrirt¾ki eða stšð, ’ samr¾mi við V. viðauka við þessa reglugerð,

j)

sigtun.
1. þ‡ttur
Almennar kršfur

1.

Athafnasv¾ði og starfsstšðvar þar sem millistigsstarfsemi fer fram skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kršfur:
a)

Þau skulu vera aðskilin ‡ viðunandi h‡tt fr‡ umferðar¾ðum þaðan sem mengun getur breiðst œt og fr‡ šðrum
athafnasv¾ðum, s.s. sl‡turhœsum. Stšðvar skulu þannig skipulagðar að tryggður sŽ alger aðskilnaður efnis ’ 1. og 2.
flokki fr‡ efni ’ 3. flokki, eftir þv’ sem við ‡, allt fr‡ þv’ að tekið er ‡ m—ti þv’ og þar til það er sent, nema sl’kt fari
fram ’ algerlega aðskilinni byggingu.

b) ç stšðinni skal vera yfirbyggt rými til að taka við og senda aukaafurðir œr dýrum, nema ef aukaafurðirnar eru sendar
um lagnir sem fyrirbyggja yfirf¾rslu ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra, s.s. um lokaðar leiðslur fyrir flj—tandi
aukaafurðir œr dýrum.
c)

Stšðin skal byggð þannig að auðvelt sŽ að gera hana hreina og s—tthreinsa. G—lfin skulu þannig lšgð að vškvi renni
auðveldlega af þeim.
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d) ç stšðinni skal vera viðunandi aðstaða, þ.m.t. salerni, bœningsklefar, handlaugar fyrir starfsf—lk og, ef við ‡,
skrifstofurými sem h¾gt er að veita starfsf—lki, sem annast opinbert eftirlit, afnot af.

2.

e)

Stšðin skal vera þannig œr garði gerð að n¾gar varnir sŽu gegn skaðvšldum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum.

f)

Ef það er nauðsynlegt til að n‡ markmiðum þessarar reglugerðar skulu stšðvar hafa yfir að r‡ða n¾gilega st—rri
geymsluaðstšðu með hitastýringu til að unnt sŽ að halda aukaafurðum œr dýrum við h¾filegt hitastig og vera þannig
hannaðar að unnt sŽ að vakta hitastigið og skr‡ það.

ê stšðinni skal vera n¾gilega g—ð aðstaða til að þr’fa og s—tthreinsa ’l‡tin eða geymana, sem aukaafurðirnar œr dýrunum
komu ’, og farart¾kin, šnnur en skip, sem notuð eru við flutninginn. Viðunandi aðstaða skal vera fyrir hendi til að
s—tthreinsa hj—l škut¾kja.
2. þ‡ttur
Kršfur um hollustuh¾tti

1.

Flokkun ‡ aukaafurðum œr dýrum skal fara þannig fram að ekki sŽ nein h¾tta ‡ œtbreiðslu dýrasjœkd—ma.

2.

Við geymslu aukaafurða œr dýrum skulu þ¾r ‡vallt handleiknar og geymdar þannig að þ¾r sŽu aðskildar fr‡ šðrum
všrum og þannig að komið sŽ ’ veg fyrir œtbreiðslu sjœkd—msvalda.

3.

Geyma skal aukaafurðir œr dýrum ‡ tilhlýðilegan h‡tt fram að endursendingu, þ.m.t. við viðeigandi hitastig.
3. þ‡ttur
Vinnslustaðlar fyrir s—tthreinsun/gerilsneyðingu

S—tthreinsun/gerilsneyðing, sem um getur ’ i-lið upphafsm‡lsgreinar þessa kafla, skal beitt ’ samr¾mi við vinnslustaðlana
sem um getur ’ 1. lið 1. þ‡ttar I. kafla V. viðauka eða ’ samr¾mi við aðrar ummyndunarvinnslubreytur sem hafa verið leyfðar
’ samr¾mi við 1. lið 2. þ‡ttar III. kafla sama viðauka.

III. KAFLI
KR…FUR SEM VARÐA GEYMSLU AFLEIDDRA AFURÐA
1. þ‡ttur
Almennar kršfur
Athafnasv¾ði og starfsstšðvar þar sem afleiddar afurðir eru geymdar skulu a.m.k. uppfylla eftirfarandi kršfur:
1.

Athafnasv¾ði og starfsstšðvar, þar sem afleiddar afurðir œr efni ’ 3. flokki eru geymdar, mega ekki vera ‡ sama stað og
athafnasv¾ði þar sem geymdar eru afleiddar afurðir œr efni ’ 1. eða 2. flokki, nema að komið sŽ ’ veg fyrir v’xlmengun
með skipulagningu og stj—rnun athafnasv¾ðisins, s.s. með geymslu ’ algerlega aðskildum byggingum.

2.

Stšðin skal:
a)

bœa yfir yfirbyggðu sv¾ði til að taka við og senda afleiddar afurðir, nema ef afleiddu afurðirnar:
i)

eru sendar um lagnir sem fyrirbyggja œtbreiðslu ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra, s.s. um lokaðar leiðslur
fyrir flj—tandi afurðir eða

ii. koma ’ pakkningum, s.s. st—rum pokum, eða ’ yfirbreiddum lekaþŽttum ’l‡tum eða flutningat¾kjum,
b) byggð þannig að auðvelt sŽ að gera hana hreina og s—tthreinsa hana. G—lfin skulu þannig lšgð að vškvi renni
auðveldlega af þeim;
c)

hafa n¾gan fjšlda salerna, bœningsklefa og handlauga fyrir starfsf—lk,

d) bœa yfir viðeigandi fyrirkomulagi til að n¾gar varnir sŽu gegn skaðvšldum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum.
3.

ê stšðinni skal vera n¾gilega g—ð aðstaða til að þr’fa og s—tthreinsa ’l‡tin eða geymana, sem afleiddu afurðirnar koma ’,
og farart¾kin, šnnur en skip, sem notuð eru við flutninginn.

4.

Afleiddar afurðir skulu geymdar ‡ viðunandi h‡tt þar til þ¾r eru sendar af stað ‡ ný.
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2. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða geymslu ‡ tiltekinni mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðum œr mj—lk
1.

Afurðirnar, sem um getur ’ II. hluta 4. þ‡ttar II. kafla X. viðauka, skulu geymdar við viðeigandi hitastig til að komast hj‡
‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra hj‡ sŽrstaklega til þess ¾tluðum samþykktum eða skr‡ðum geymslufyrirt¾kjum
eða -stšðvum eða ‡ sŽrstaklega til þess ¾tluðu aðskildu geymslusv¾ði innan samþykkts eða skr‡ðs geymslufyrirt¾kis
eða -stšðvar.

2.

Sýni, sem tekin eru œr lokaafurðum meðan þ¾r eru ’ geymslu eða þegar þ¾r eru teknar œr geymslu, skulu a.m.k. uppfylla
þ‡ šrverufr¾ðilegu staðla sem settir eru fram ’ I. kafla X. viðauka.

IV. KAFLI
SKRçÐIR REKSTRARAÐILAR
1.

Rekstraraðilar skr‡ðra stšðva eða fyrirt¾kja eða aðrir skr‡ðir rekstraraðilar skulu fara með aukaafurðir œr dýrum og
afleiddar afurðir samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

hœsn¾ði skal vera þannig byggt að auðvelt sŽ að hreinsa það og s—tthreinsa, eftir þv’ sem við ‡,

b) ’ hœsn¾ðinu skal vera viðeigandi fyrirkomulag ‡ všrnum gegn meindýrum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum,
c)

bœnaði og t¾kjum skal haldið við hollustusamleg skilyrði, ef nauðsyn krefur,

d) aukaafurðir œr dýrum og afleiddar afurðir skulu geymdar við skilyrði sem fyrirbyggja mengun.
2.

Rekstraraðilar skulu halda skr‡r ‡ formi sem er lšgb¾ra yfirvaldinu aðgengilegt.

3.

Skr‡ðir rekstraraðilar sem flytja aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir, þ— ekki ‡ milli athafnasv¾ða sama
rekstraraðila, skulu einkum:
a)

hafa við hendina upplýsingar um auðkenningu škut¾kja sinna sem gera kleift að sannpr—fa að škut¾kin sŽu notuð
til að flytja aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir,

b) hreinsa og s—tthreinsa škut¾ki s’n eins og við ‡,
c)

gera allar aðrar nauðsynlegar r‡ðstafanir til að koma ’ veg fyrir mengun og œtbreiðslu sjœkd—ma sem geta smitast ’
menn eða dýr.
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X. VIÐAUKI

FîÐUREFNI

I. KAFLI
ALMENNAR KR…FUR SEM VARÐA VINNSLU OG SETNINGU ç MARKAÐ
…rverufr¾ðilegir staðlar fyrir afleiddar afurðir
Eftirfarandi šrverufr¾ðilegir staðlar gilda fyrir afleiddar afurðir:
Sýni, sem tekin eru œr fullunnum afurðum meðan þ¾r eru ’ geymslu eða þegar þ¾r eru teknar œr geymslu ’ vinnslustšðinni,
skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Salmonella: finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Iðrabakter’ur: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,
þar sem:
n =

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m =

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki
yfir m,

M =

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M
eða meira og

c

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a
’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

=

Hins vegar skulu þeir šrverufr¾ðilegu staðlar, sem settir eru fram ’ þessum kafla, ekki gilda um br¾dda fitu og fisklýsi œr
vinnslu ‡ aukaafurðum œr dýrum þegar unna dýrapr—t’nið, sem f¾st œr sšmu vinnslu, fellur undir sýnatšku til að tryggja að
farið sŽ að þessum stšðlum.

II. KAFLI

SƒRT®KAR KR…FUR SEM VARÐA UNNIN DÝRAPRîTêN OG AÐRAR AFLEIDDAR AFURÐIR

1. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða unnið dýrapr—t’n
A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota aukaafurðir œr dýrum sem eru efni ’ 3. flokki eða afurðir sem koma œr sl’kum aukaafurðum œr dýrum,
aðrar en efni ’ 3. flokki sem um getur ’ n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu ‡ unnu
dýrapr—t’ni.
B. Vinnslustaðlar
1.

Unnið dýrapr—t’n sem kemur œr spendýrum skal hafa farið ’ gegnum vinnsluaðferð 1 (þrýstis¾fingu) sem sett er
fram ’ III. kafla IV. viðauka.
Hins vegar,
a)

m‡ bl—ð eða bl—ðþ¾tti œr sv’num þess ’ stað vinna með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7,
sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka, að þv’ tilskildu að ef um er að r¾ða vinnsluaðferð 7 hafi
hitameðhšndlun verið beitt þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C,

b) m‡ unnið dýrapr—t’n œr spendýrum
i.

hafa farið ’ gegnum einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram ’ III. kafla
IV. viðauka, að þv’ tilskildu að þv’ sŽ s’ðan fargað eða það notað sem eldsneyti til brennslu,
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ii. hafa, þegar það er eingšngu ¾tlað til notkunar ’ g¾ludýraf—ður, farið ’ gegnum einhverja af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka, að þv’ tilskildu að
það sŽ:
Ñ flutt ’ sŽrstaklega til þess ¾tluðum ’l‡tum sem eru ekki notuð til flutnings ‡ aukaafurðum œr dýrum eða
f—ðri fyrir alidýr og
Ñ sent beint fr‡ vinnslustšð fyrir efni ’ 3. flokki til g¾ludýraf—ðurstšðvarinnar eða til samþykktrar
geymslustšðvar þaðan sem það er sent beint til g¾ludýraf—ðurstšðvar.
2.

Unnið pr—t’n, sem er ekki œr spendýrum, að undanskildu fiskimjšli, skal hafa verið unnið með einhverri af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka.

3.

Fiskimjšl skal hafa verið unnið:
a)

með einhverri af vinnsluaðferðunum sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka eða

b) með annarri aðferð sem tryggir að afurðin uppfylli šrverufr¾ðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru
fram ’ I. kafla þessa viðauka.
C. Geymsla
1.

Unnu dýrapr—t’ni skal pakkað og það geymt ’ nýjum eða dauðhreinsuðum pokum eða geymt ’ til þess gerðum s’l—um
eða geymsluskýlum.
Viðeigandi r‡ðstafanir skulu gerðar til að halda rakaþŽttingu ’ s’l—um, flutningsbœnaði eða lyftum ’ l‡gmarki.

2.

Afurðir ’ flutningsbœnaði, lyftum og s’l—um skulu varðar gegn mengun af slysni.

3.

Halda skal bœnaði, sem er notaður til meðferðar ‡ unnu dýrapr—t’ni, hreinum og þurrum og skulu viðeigandi
skoðunarstaðir vera fyrir hendi þannig að ganga megi œr skugga um hreinleika bœnaðarins.
T¾ma skal alla geymsluaðstšðu og hreinsa hana með reglulegu millibili eftir þv’ sem þurfa þykir til að koma ’ veg
fyrir mengun.

4.

Halda skal unnu dýrapr—t’ni þurru.
Koma skal ’ veg fyrir leka og þŽttingu raka ‡ geymslusv¾ðinu.
2. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða bl—ðafurðir

A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota bl—ð, sem um getur ’ a-lið og i. lið b-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu
bl—ðafurða.
B. Vinnslustaðlar
Bl—ðafurðir skulu hafa verið unnar með:
a)

einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka, eða

b) annarri aðferð sem tryggir að bl—ðafurðin uppfylli šrverufr¾ðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru
fram ’ I. kafla þessa viðauka.
3. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða br¾dda fitu, fisklýsi og fituafleiður œr efni ’ 3. flokki
A. Hr‡efni
1.

Br¾dd fita
Einungis m‡ nota efni ’ 3. flokki, þ— ekki efni ’ 3. flokki sem um getur ’ i-, j-, n-, o- og p-lið reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, til framleiðslu ‡ br¾ddri fitu.
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Fisklýsi
Einungis m‡ nota efni ’ 3. flokki sem um getur ’ i- og j-lið 10 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni ’ 3. flokki
sem kemur œr lagardýrum sem um getur ’ e- og f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar til framleiðslu ‡ fisklýsi.

B. Vinnslustaðlar
Ef fisklýsi eða br¾dd fita hefur ekki verið framleidd ’ samr¾mi við VIII. eða XII. þ‡tt III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004, ’ þeirri ršð, skal br¾dd fita framleidd með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 og fisklýsi
m‡ framleiða:
a)

með vinnsluaðferð 1 til 7, sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka, eða

b) með annarri aðferð sem tryggir að afurðin uppfylli šrverufr¾ðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru
fram ’ I. kafla þessa viðauka.
Br¾dd fita, sem er unnin œr j—rturdýrum, skal hreinsuð þannig að h‡marksmagn —leysanlegra —hreininda sem eftir verða
sŽ ekki meira en 0,15% miðað við þyngd.
Fituafleiður œr br¾ddri fitu eða fisklýsi ’ 3. flokki skulu framleiddar með einni af vinnsluaðferðunum sem um getur ’ III.
kafla IV. viðauka.
C. Kršfur um hollustuh¾tti
Ef br¾ddri fitu eða fisklýsi er pakkað ’ umbœðir skulu ’l‡tin vera ný eða hreinsuð og s—tthreinsuð, ef nauðsyn krefur, til
að koma ’ veg fyrir mengun og gera skal allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir til að koma ’ veg fyrir endurmengun.
Ef ¾tlunin er að flytja afurðirnar ’ lausu skulu leiðslur, d¾lur og tankar undir lausa efnið og šnnur ’l‡t eða tankbifreiðar,
sem eru notuð undir það við flutninga fr‡ framleiðslufyrirt¾ki, annaðhvort beint til skips eða ’ tanka ’ hšfnum eða beint
til stšðva, vera hrein fyrir notkun.
4. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða mj—lk, brodd og tilteknar aðrar afurðir fengnar œt mj—lk eða broddi
I. hluti
Almennar kršfur
A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota mj—lk sem um getur ’ e-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, aðra en seyru œr skilvindum eða
skiljum, og mj—lk sem um getur ’ f- og h-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 til framleiðslu ‡ mj—lk, afurðum sem
eru að stofni til œr mj—lk og afurðum œr mj—lk.
Einungis m‡ nota brodd að þv’ tilskildu að hann komi œr lifandi dýrum sem ekki sýndu nein einkenni sjœkd—ma sem geta
smitast ’ menn eða dýr með broddi.
B. Vinnslustaðlar
1.

Mj—lk skal meðhšndluð með einni af eftirtšldum aðferðum:

1.1. dauðhreinsun við F0 (*)-gildið þr’r eða meira,
1.2. leifturhitun (**) ‡samt einu af eftirfarandi:
a)

s’ðari eðlisfr¾ðilegri meðhšndlun:
i.

þurrkun sem, ef um er að r¾ða mj—lk sem ¾tluð er sem f—ður, fer fram ‡samt viðb—tarhitun ’ 72 ¡C eða
meira, eða

ii. með þv’ að l¾kka pH-gildið niður fyrir 6 ’ a.m.k. eina klukkustund,
b) með þv’ skilyrði að mj—lk, afurð sem er að stofni til œr mj—lk eða afurð œr mj—lk hafi verið framleiddar a.m.k.
21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’ upprunaaðildarr’kinu,

(*) F0 er sœ virkni sem reiknað hefur verið œt að drepi bakter’ugr—. F0-gildið 3,00 þýðir að kaldasti partur afurðarinnar hafi hitnað n¾gilega til
að dr‡psvirkni sŽ eins og við 121 ℃ (250 ℉ ) ‡ þremur m’nœtum með snšggri hitun og k¾lingu.
(**) Leifturhitun = Meðhšndlun við 132¡C ’ minnst eina sekœndu.
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1.3. h‡hitagerilsneyðingu (*) (HTST) beitt tvisvar,
1.4. h‡hitagerilsneyðingu ‡samt einu af eftirfarandi:
a)

s’ðari eðlisfr¾ðilegri meðhšndlun:
i.

þurrkun sem, ef um er að r¾ða mj—lk sem ¾tluð er sem f—ður, fer fram ‡samt viðb—tarhitun ’ 72 ¡C eða
meira, eða

ii. með þv’ að l¾kka pH-gildið niður fyrir 6,0 ’ a.m.k. eina klukkustund,
b) með þv’ skilyrði að mj—lk, afurð sem er að stofni til œr mj—lk eða afurð œr mj—lk hafi verið framleiddar a.m.k.
21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’ upprunaaðildarr’kinu.
2.

Afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk skulu annaðhvort meðhšndlaðar með a.m.k. einni þeirra
aðferða sem kveðið er ‡ um ’ 1. lið eða vera framleiddar œr mj—lk sem er meðhšndluð ’ samr¾mi við 1. lið.

3.

Mysu, sem ‡ að nota til f—ðrunar dýra af tegundum sem eru n¾mar fyrir gin- og klaufaveiki og sem er framleidd œr
mj—lk sem er meðhšndluð ’ samr¾mi við 1. lið, skal:
a)

annaðhvort safnað a.m.k. 16 klukkustundum eftir að mj—lkin hefur hlaupið og pH-gildi hennar skal vera skr‡ð
sem minna en 6,0 ‡ður en hœn er flutt ‡ dýrabœjarðir eða

b) hœn skal hafa verið framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og
klaufaveiki ’ upprunaaðildarr’kinu.
4.

Auk krafnanna, sem settar eru fram 1., 2. og 3. lið, skulu mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr
mj—lk uppfylla eftirfarandi kršfur:

4.1. að vinnslu lokinni skal gera allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir til að koma ’ veg fyrir mengun afurðanna,
4.2. lokaafurðin skal merkt til að gefa til kynna að hœn innihaldi efni œr 3. flokki og sŽ ekki ¾tluð til manneldis og skal:
a)

vera pakkað ’ nýjar umbœðir eða

b) flutt ’ lausu ’ geymum eða šðru flutningat¾ki sem ‡ður hefur verið vandlega hreinsað og s—tthreinsað.
5.

Hr‡mj—lk skal framleidd við skilyrði sem veita fulln¾gjandi ‡byrgðir að þv’ er varðar heilbrigði dýra.

6.

Broddur og afurðir œr broddi skulu:

6.1. koma œr nautgripum sem eru haldnir ‡ bœjšrð þar sem allar nautgripahjarðir teljast opinberlega lausar við berkla,
šldus—tt og smitandi hv’tbl¾ði, eins og skilgreint er ’ d-, f- og j-lið 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 64/432/EBE,
6.2. hafa verið framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’
upprunaaðildarr’kinu.
6.3. hafa verið h‡hitagerilsneyddar einu sinni (*),
6.4. uppfylla kršfurnar sem settar eru fram ’ 4. lið þessa hluta.

(*) H‡hitagerilsneyðing = gerilsneyðing ’ skamman t’ma við 72 ℃ ’ a.m.k. 15 sekœndur eða jafngild gerilsneyðing sem gefur neikv¾ða
svšrun við fosfatasapr—fun.
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II. hluti
Undanþ‡ga vegna setningar mj—lkur, sem unnin er ’ samr¾mi við landsstaðla, ‡ markað
1.

Kršfurnar, sem m¾lt er fyrir um ’ 2. og 3. lið þessa hluta, gilda um vinnslu, notkun og geymslu mj—lkur, afurða sem eru
að stofni til œr mj—lk og afurða œr mj—lk sem eru efni ’ 3. flokki eins og um getur ’ e-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, að undantekinni seyru œr skilvindum eða skiljum, og mj—lkur, sem um getur ’ f- og h-lið 10. gr. þeirrar
reglugerðar, sem hafa ekki verið unnar ’ samr¾mi við I. hluta þessa þ‡ttar.

2.

Lšgb¾ra yfirvaldið skal veita leyfi fyrir mj—lkurvinnslustšðvum, sem eru samþykktar eða skr‡ðar ’ samr¾mi við 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 853/2004, til framleiðslu ‡ mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk eða afurðum œr mj—lk, ’
þeim tilgangi sem um getur ’ 3. lið þessa hluta, að þv’ tilskildu að viðkomandi fyrirt¾ki sj‡i til þess að afurðirnar sŽu
rekjanlegar.

3.

Afhenda m‡ og nota mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk sem f—ðurefni:
a)

’ hlutaðeigandi aðildarr’ki og ‡ landam¾rasv¾ðum þar sem hlutaðeigandi aðildarr’ki hafa gert með sŽr gagnkv¾man
samning þess efnis, ef um er að r¾ða afleiddar afurðir, þ.m.t. hv’tvatn, sem hafa komist ’ snertingu við hr‡mj—lk
og/eða mj—lk sem er gerilsneydd ’ samr¾mi við kršfurnar um hitameðhšndlun, sem settar eru fram ’ a- eða b-lið
liðar II.1 ’ II. kafla IX. þ‡ttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, ef viðkomandi afleiddar afurðir hafa
fengið einhverja eftirfarandi meðhšndlun:
i.

leifturhitun,

ii. dauðhreinsun, þar sem annaðhvort n¾st Fc-gildið 3 eða h¾rra, eða sem var framkv¾md við a.m.k. 115 ¡C
hitastig ’ 15 m’nœtur, eða jafngild samsetning hitastigs og t’ma,
iii. gerilsneyðingu eða dauðhreinsun, aðra en þ‡ sem um getur ’ ii. lið og s’ðan:
Ñ þurrkun, ef um er að r¾ða þurrmj—lk eða þurrkaðar afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk eða þurrkaðar
afurðir œr mj—lk,
Ñ vinnsluferli þar sem pH-gildið er l¾kkað og haldið undir 6 ’ a.m.k. eina klukkustund ef um er að r¾ða
sýrðar mj—lkurafurðir,
b) ’ hlutaðeigandi aðildarr’ki,
i.

ef um er að r¾ða afleiddar afurðir, þ.m.t. hv’tvatn, sem hafa komist ’ snertingu við mj—lk sem hefur einungis
verið gerilsneydd ’ samr¾mi við kršfurnar um hitameðhšndlun, sem settar eru fram ’ a-lið liðar II.1 ’ II. kafla
IX. þ‡ttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, og mysu sem er framleidd œr afurðum sem eru að stofni
til œr mj—lk sem hafa ekki fengið hitameðhšndlun, sem var safnað a.m.k. 16 klukkustundum eftir að mj—lkin
hafði hlaupið og þar sem pH-gildi hennar hafði m¾lst < 6,0 ‡ður en mysan var afhent til f—ðrunar, að þv’
tilskildu að þ¾r sŽu sendar til takmarkaðs fjšlda dýrabœjarða, sem hafa fengið leyfi, sem er fastsettur ‡ grunni
‡h¾ttumats um bestu og verstu hugsanlegar sviðsmyndir sem hlutaðeigandi aðildarr’ki framkv¾mir til
undirbœnings fyrir viðbragðs‡¾tlanir vegna dýrafars—tta, einkum gin- og klaufaveiki,

ii. ef um er að r¾ða —unnar afurðir, þ.m.t. hv’tvatn sem hefur komist ’ snertingu við hr‡mj—lk og aðrar afurðir sem
ekki er h¾gt að tryggja að hafi fengið þ‡ meðhšndlun sem um getur ’ a-lið og i-lið b-liðar, að þv’ tilskildu að
þ¾r sŽu sendar til takmarkaðs fjšlda dýrabœjarða, sem hafa fengið leyfi, sem er fastsettur ‡ grunni ‡h¾ttumats
um bestu og verstu hugsanlegar sviðsmyndir sem hlutaðeigandi aðildarr’ki framkv¾mir til undirbœnings fyrir
viðbragðs‡¾tlanir vegna dýrafars—tta, einkum gin- og klaufaveiki, og að þv’ tilskildu að einungis megi flytja
dýrin ‡ dýrabœjšrðunum, sem hafa fengið leyfi,
Ñ annaðhvort beint ’ sl‡turhœs sem er ’ sama aðildarr’ki eða
Ñ ‡ aðra bœjšrð ’ sama aðildarr’ki, þar sem lšgb¾rt yfirvald ‡byrgist að dýr sem eru n¾m fyrir gin- og
klaufaveiki megi einungis annaðhvort fara beint œt af bœjšrðinni ’ sl‡turhœs sem er staðsett ’ sama
aðildarr’ki, eða ef dýrin hafa verið send ‡ bœjšrð þar sem dýr eru ekki f—ðruð ‡ þeim afurðum, sem um
getur ’ þessum ii. lið, eftir að 21 dags stšðvunart’mabil er liðið fr‡ þv’ að komið var með dýrin þangað.
4.

Lšgb¾rt yfirvald getur leyft sendingar ‡ broddi, sem uppfyllir ekki skilyrðin sem sett eru fram ’ lið B.6 ’ I. hluta, fr‡
einum b—nda til annars innan sama aðildarr’kis, til f—ðrunar, að uppfylltum skilyrðum sem fyrirbyggja œtbreiðslu ‡
heilbrigðis‡h¾ttu.
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III. hluti
SŽrkršfur sem varða seyru œr skilvindum eða skiljum
Efni ’ 3. flokki, sem samanstendur af seyru œr skilvindum eða skiljum, skal hafa fengið hitameðhšndlun við a.m.k. 70 ¡C ’ 60
m’nœtur eða við 80 ¡C ’ 30 m’nœtur ‡ður en leyfilegt er að setja það ‡ markað til f—ðrunar alidýra.
5. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða gelat’n og vatnsrofið pr—t’n
A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota aukaafurðir œr dýrum sem eru efni ’ 3. flokki eða afurðir sem koma œr sl’kum aukaafurðum œr dýrum,
aðrar en efni ’ 3. flokki sem um getur ’ m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu ‡
gelat’ni og vatnsrofnu pr—t’ni.
B. Vinnslustaðlar fyrir gelat’n
1.

Ef gelat’n hefur ekki verið framleitt ’ samr¾mi við XIV. þ‡tt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 skal það
vera framleitt með vinnsluferli sem tryggir að efni ’ 3. flokki f‡i meðhšndlun með sýru eða basa og sŽ s’ðan skolað
einu sinni eða oftar.
Þv’ n¾st skal stilla sýrustigið. Gelat’n skal dregið œt með upphitun ’ eitt eða fleiri skipti ’ ršð og þv’ n¾st hreinsun
með s’un og dauðhreinsun.

2.

Þegar gelat’nið hefur verið unnið eins og um getur ’ 1. lið m‡ þurrka það og, ef við ‡, bœa til œr þv’ duft eða plštur.

3.

Bannað er að nota šnnur rotvarnarefni en brennisteinstv’ox’ð og vetnisperox’ð.

C. Aðrar kršfur sem varða gelat’n
Gelat’n skal sett ’ umbœðir og pakkningar, geymt og flutt við fulln¾gjandi hreinl¾tisskilyrði.
Einkum skal taka tillit til eftirfarandi atriða:
a)

að fyrir hendi sŽ til þess ¾tlað herbergi eða rými til að geyma umbœða- og pakkningaefni,

b) að pškkun ’ umbœðir og pakkningar eigi sŽr stað ’ herbergi eða rými sem er sŽrstaklega ¾tlað til þess.
D. Vinnslustaðlar fyrir vatnsrofið pr—t’n
Við framleiðslu vatnsrofins pr—t’ns skal nota framleiðsluferli sem felur ’ sŽr viðeigandi r‡ðstafanir til að l‡gmarka
mengun. Vatnsrofið pr—t’n sem kemur œr j—rturdýrum skal hafa m—lþyngd undir 10 000 daltonum.
Auk krafnanna ’ fyrstu m‡lsgrein skal framleiða vatnsrofin pr—t’n, sem eru alveg eða að hluta til unnin œr hœðum og
skinnum j—rturdýra, ’ vinnslustšð sem eingšngu er ¾tluð til framleiðslu ‡ vatnsrofnum pr—t’num, með ferli sem felur ’
sŽr tilreiðslu hr‡efna ’ 3. flokki með sšltun, kšlkun og vandlegri skolun og þv’ n¾st skal:
a)

l‡ta efnið vera við pH-gildi yfir 11 lengur en ’ þrj‡r klukkustundir við hita yfir 80 ¡C og s’ðan skal það hitað ’ yfir
140 ¡C ’ 30 m’nœtur við meira en 3,6 bšr eða

b) pH-gildi 1 til 2, s’ðan við h¾rra pH en 11 og loks hitað ’ 140 ¡C ’ 30 m’nœtur við 3 bšr.
6. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða tv’kals’umfosfat
A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota aukaafurðir œr dýrum sem eru efni ’ 3. flokki eða afurðir sem koma œr sl’kum aukaafurðum œr dýrum,
aðrar en efni sem um getur ’ m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu ‡ tv’kals’umfosfati.
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B. Vinnslustaðlar
1.

Tv’kals’umfosfat skal framleitt með vinnsluferli sem felst ’ eftirfarandi þremur ‡fšngum:
a)

’ fyrsta lagi skal tryggt að šll bein sem eru efni ’ 3. flokki sŽu mulin sm‡tt, fituhreinsuð með heitu vatni og
meðhšndluð með þynntri saltsýru (með 4% l‡gmarksstyrkleika og pH-gildi < 1,5) ’ minnst tvo daga,

b) ’ šðru lagi, ‡ eftir þeim hluta vinnslunnar sem um getur ’ a-lið, skal fosf—rr’ki vškvinn, sem f¾st œr þeim ‡fanga,
meðhšndlaður með kalki, þannig að œr f‡ist tv’kals’umfosfatsbotnfall með pH-gildi ‡ bilinu 4 til 7,
c)

2.

loks skal tv’kals’umfosfatsbotnfallið loftþurrkað við inntakshitastig ‡ bilinu 65 ¡C til 325 ¡C og endanlegt
hitastig ‡ bilinu 30 ¡C til 65 ¡C.

Þegar tv’kals’umfosfat er fengið œr fitusneyddum beinum skal það koma œr beinum sem um getur ’ a-lið 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
7. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða þr’kals’umfosfat

A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota aukaafurðir œr dýrum sem eru efni ’ 3. flokki eða afurðir sem koma œr sl’kum aukaafurðum œr dýrum,
aðrar en efni sem um getur ’ m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu ‡
þr’kals’umfosfati.
B. Vinnslustaðlar
Þr’kals’umfosfat skal framleitt ’ vinnsluferli sem tryggir:
a)

að šll bein sem eru efni ’ 3. flokki sŽu mulin sm‡tt og fituhreinsuð ’ gagnstreymi með heitu vatni (beinfl’sar skulu
vera minni en 14 mm),

b) samfellda gufusuðu við 145 ¡C ’ 30 m’nœtur við 4-bara þrýsting,
c)

að pr—t’nseyðið sŽ aðskilið fr‡ hýdroxýapat’tinu (þr’kals’umfosfatinu) með skiljun,

d) að kyrning ‡ þr’kals’umfosfatinu eigi sŽr stað að lokinni þurrkun ‡ svifbeði við 200 ¡C lofthita.
8. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða kollagen
A.

Hr‡efni
Einungis m‡ nota aukaafurðir œr dýrum sem eru efni ’ 3. flokki eða afurðir sem koma œr sl’kum aukaafurðum œr dýrum,
aðrar en efni sem um getur ’ m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu ‡ kollageni.

B. Vinnslustaðlar
1.

Ef kollagen hefur ekki verið framleitt ’ samr¾mi við kršfurnar um kollagen, sem settar eru fram XV. þ¾tti III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, skal það framleitt með vinnsluferli sem tryggir að —unnið efni ’ 3. flokki
f‡i meðhšndlun sem felst ’ skolun, sýrustigsstillingu með sýru eða basa og s’ðan einni eða fleiri skolunum, s’un og
œtpressun.
Eftir þ‡ meðhšndlun m‡ þurrka kollagenið.

2.

Bannað er að nota šnnur rotvarnarefni en þau sem leyfð eru samkv¾mt lšggjšf Sambandsins.

C. Aðrar kršfur
Kollagenið skal sett ’ umbœðir og pakkningar, geymt og flutt við fulln¾gjandi hreinl¾tisskilyrði. Einkum skal taka tillit
til eftirfarandi atriða:
a)

að fyrir hendi sŽ til þess ¾tlað herbergi eða rými til að geyma umbœða- og pakkningaefni,

b) að pškkun ’ umbœðir og pakkningar eigi sŽr stað ’ herbergi eða rými sem er sŽrstaklega ¾tlað til þess.
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9. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða eggjaafurðir
A. Hr‡efni
Einungis m‡ nota aukaafurðir œr dýrum, sem um getur ’ e- og f-lið 10. gr. og ii. lið k-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, til framleiðslu eggjaafurða.
B. Vinnslustaðlar
Eggjaafurðir skulu hafa verið:
a)

unnar með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, eins og segir ’ III. kafla IV. viðauka,

b) unnar með annarri aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðirnar samrýmist þeim šrverufr¾ðilegu stšðlum
fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram ’ I. kafla eða
c)

meðhšndlaðar ’ samr¾mi við kršfurnar um egg og eggjaafurðir sem settar eru fram ’ I., II. og. III. kafla X. þ‡ttar III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.
10. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur sem varða tiltekin efni ’ 3. flokki

Setja m‡ ‡ markað efni ’ 3. flokki sem samanstanda af afurðum œr dýrar’kinu eða matv¾lum sem innihalda afurðir œr
dýrar’kinu sem ekki eru lengur ¾tluð til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vandam‡la sem upp hafa komið
vegna framleiðslu- eða pškkunargalla eða annarra ‡galla sem ekki skapa ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra, eins og um
getur ’ f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem f—ður fyrir alidýr, að þv’ tilskildu að:
a)

efnið samanstandi ekki af og hafi ekki komist ’ snertingu við efni œr dýrar’kinu sem hefur ekki verið unnið:
i.

’ samr¾mi við þessa reglugerð,

ii. eins og skilgreint er ’ m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,
b) allar nauðsynlegar r‡ðstafanir hafi verið gerðar til að fyrirbyggja mengun efnisins.

III. KAFLI
KR…FUR SEM VARÐA FISKAFîÐUR OG BEITU
1.

Aukaafurðir œr dýrum sem koma œr fiski eða vatnahryggleysingjum og afleiddar afurðir œr þeim sem eru ¾tlaðar sem
f—ður fyrir eldisfiska eða fyrir aðrar lagareldistegundir skulu:
a)

f‡ meðferð og vera unnar aðskilið fr‡ efni sem ekki m‡ nota ’ þessu skyni,

b) koma œr
i.

villtum fiski eða šðrum lagardýrum, að sj‡varspendýrum undanskildum, sem landað er ’ viðskiptalegum
tilgangi, eða œr aukaafurðum œr dýrum sem koma œr villtum fiski og eru upprunnar ’ stšðvum sem framleiða
fiskafurðir til manneldis eða

ii. eldisfiski, að þv’ tilskildu að þ¾r sŽu gefnar eldisfiski af annarri tegund,
c)
2.

vera unnar ’ vinnslustšð með aðferð sem tryggir að afurðin verði šrverufr¾ðilega šrugg, þ.m.t. með tilliti til
sjœkd—msvalda ’ fiskum.

Lšgb¾rt yfirvald getur m¾lt fyrir um skilyrði, sem beinast að þv’ að koma ’ veg fyrir —viðunandi ‡h¾ttu ‡ œtbreiðslu
sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr, er varða notkun lagardýra og vatna- og landhryggleysingja:
a)

sem f—ðurs fyrir eldisfiska eða vatnahryggleysingja þegar aukaafurðir œr dýrum hafa ekki verið unnar ’ samr¾mi við
c-lið 1. liðar,

b) sem beitu, þ.m.t. beitu fyrir vatnahryggleysingja.
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XI. VIÐAUKI

LêFR®NN çBURÐUR OG JARÐVEGSB®TAR

I. KAFLI
KR…FUR SEM VARÐA îUNNINN HòSDÝRAçBURÐ, UNNINN HòSDÝRAçBURÐ OG AFLEIDDAR
AFURÐIR òR UNNUM HòSDÝRAçBURÐI

1. þ‡ttur
îunninn hœsdýra‡burður

1.

Viðskipti með —unninn hœsdýra‡burð fr‡ tegundum šðrum en alifuglum eða dýrum af hesta¾tt ‡ milli aðildarr’kja skulu
h‡ð eftirfarandi skilyrðum, auk samþykkis viðtškuaðildarr’kisins sem um getur ’ 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009:
a)

Viðskipti með —unninn hœsdýra‡burð fr‡ šðrum tegundum en alifuglum eða dýrum af hesta¾tt eru bšnnuð nema
‡burðurinn:
i.

komi fr‡ sv¾ði þar sem engar takmarkanir eru ’ gildi vegna alvarlegs, smitandi sjœkd—ms og

ii. sŽ ¾tlaður til notkunar, undir eftirliti lšgb¾rra yfirvalda, ‡ land sem er hluti einnar bœjarðar sem liggur beggja
vegna landam¾ra tveggja aðildarr’kja.
b) Hins vegar getur lšgb¾rt yfirvald viðtškuaðildarr’kisins, með hliðsj—n af uppruna hœsdýra‡burðarins,
‡kvšrðunarstað hans og heilbrigðissj—narmiðum, veitt sŽrstakt leyfi fyrir þv’ að komið sŽ með eftirfarandi inn ‡
yfirr‡ðasv¾ði þess:
i.

hœsdýra‡burð sem er ¾tlaður til:
Ñ vinnslu ’ stšð til að framleiða afleiddar afurðir sem eru ¾tlaðar til notkunar utan f—ðurferlisins eða
Ñ ummyndunar ’ l’fgas eða til myltingar ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og V. viðauka við þessa
reglugerð með það fyrir augum að framleiða afurðirnar sem um getur ’ 2. þ¾tti þessa kafla.
ê sl’kum tilvikum skal lšgb¾rt yfirvald hafa hliðsj—n af uppruna hœsdýra‡burðarins þegar það leyfir að komið sŽ
með hann inn ‡ sl’kar stšðvar eða

ii. hœsdýra‡burð sem ¾tlaður er til ‡burðar ‡ land ‡ bœjšrð, að þv’ tilskildu að lšgb¾rt yfirvald
upprunaaðildarr’kisins hafi tilkynnt um samþykki sitt fyrir sl’kum viðskiptum.
c)

2.

Ef um er að r¾ða þau tilvik, sem um getur ’ b-lið, skal heilbrigðisvottun ’ samr¾mi við fyrirmyndina sem sett er
fram ’ 3. lið b¾tt við viðskiptaskjalið sem fylgir sendingunni af hœsdýra‡burði.

Viðskipti með —unninn alifugla‡burð ‡ milli aðildarr’kja skulu h‡ð eftirfarandi skilyrðum, auk samþykkis
viðtškuaðildarr’kisins sem um getur ’ 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a)

‡burðurinn skal vera upprunnin ‡ sv¾ði þar sem engar takmarkanir eru ’ gildi vegna Newcastle-veiki eða
fuglainflœensu,

b) auk þess m‡ ekki senda —unninn ‡burð fr‡ alifuglah—pum, sem hafa verið b—lusettir gegn Newcastle-veiki, til sv¾ðis
sem hefur verið lýst sv¾ði þar sem ekki er b—lusett gegn Newcastle-veiki ’ samr¾mi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
2009/158/EB og
c)

heilbrigðisvottun ’ samr¾mi við fyrirmyndina sem sett er fram ’ 3. lið skal b¾tt við viðskiptaskjalið sem fylgir
sendingu af alifugla‡burði.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottun sem b¾ta skal við viðskiptaskjalið:

EVRîPUSAMBANDIÐ

Viðskiptaskjal

I.1. Sendandi

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a. Tilv’sunarnœmer staðar

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
Heimilisfang
P—stnœmer

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang

I.7.

P—stnœmer
S’mi
I.8.

I.12.

Upprunaland

ISO-k—ði

I.10. Viðtškuland

I.13.

□
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Flutningat¾ki
Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.15.

Brottfarardagur

I.17.

Flutningsaðili

□

Heiti

□

K—ði

□

Samþykkisnœmer

P—stnœmer
Fermingarstaður

Viðtškusv¾ði

Annað

Heiti
Heimilisfang

□
…kut¾ki □

I.11.

□

Heimilisfang

FlugvŽl

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

Auðkenning

I.18.

ISO-k—ði

çkvšrðunarstaður
Starfsstšð

Heiti

I.16.

K—ði

Upprunastaður
Starfsstšð

I.14.

I.9. Upprunasv¾ði

P—stnœmer

Lýsing ‡ všru

Aðildarr’ki

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21.

Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23.

Nr. innsiglis/g‡ms

I.25.

Všrur sem eru vottaðar:

Frystar

□

□

Umflutningur gegnum þriðja land
Þriðja land

I.28.

□

I.24. Tegund umbœða

Til t¾knilegra nota
I.26.

K¾ldar

□

I.27.

ISO-k—ði

Umflutningur um aðildarr’ki
Aðildarr’ki

□
ISO-k—ði

Brottfararstaður

K—ði

Aðildarr’ki

ISO-k—ði

Komustaður

Nr. landam¾raskoðunarst.:

Aðildarr’ki

ISO-k—ði

òtflutningur

□

I.29.

Þriðja land

ISO-k—ði

Brottfararstaður

K—ði

I.30.
I.31. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Tegund všru

Flokkur

Tegund
meðhšndlunar

Framleiðslustšð

Nœmer framleiðslulotu
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Land

Aukaafurðir œr dýrum/afleiddar afurðir sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis
Upplýsingar um heilbrigði

II.
III.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Heilbrigðisvottun
Žg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg skil að lšgb¾rt yfirvald ‡ ‡kvšrðunarstaðnum hefur veitt samþykki sitt fyrir þv’ að
—unninn hœsdýra‡burður verðir fluttur inn ‡ yfirr‡ðasv¾ði þess og að —unni hœsdýra‡burðurinn sem getið er ’ reit I.18 uppfyllir
eftirfarandi skilyrði:
a)

að þv’ er varðar —unninn alifugla‡burð (1):
[çburðurinn er upprunninn ‡ sv¾ði þar sem engar takmarkanir eru ’ gildi vegna Newcastle-veiki eða fuglainflœensu.]
og

II. hluti: Vottorð

b)

[Ef um er að r¾ða —unninn ‡burð fr‡ alifuglah—pum sem hafa verið b—lusettir gegn Newcastle-veiki m‡ ekki senda
hann til sv¾ðis, sem hefur verið lýst sv¾ði þar sem ekki er b—lusett gegn Newcastle-veiki, ’ samr¾mi við 2. mgr. 15.
gr. tilskipunar 2009/158/EB.]

að þv’ er varðar —unninn hœsdýra‡burð fr‡ šðrum dýrategundum en alifuglum og dýrum af hesta¾tt (1):
[çburðurinn er upprunninn ‡ sv¾ði þar sem engar takmarkanir eru ’ gildi vegna alvarlegs smitsjœkd—ms.]
og
annaðh
vort

[Hœsdýra‡burðurinn er ¾tlaður til vinnslu ’ stšð til að framleiða afleiddar afurðir, sem eru ¾tlaðar til
notkunar utan f—ðurferlisins, eða er ¾tlaður til ummyndunar ’ l’fgas eða til myltingar, ’ samr¾mi við
reglugerð (EB) nr. 1069/2009, með það fyrir augum að framleiða unninn hœsdýra‡burð eða afurðir œr
unnum hœsdýra‡burði.]

eða

[çburðurinn er ¾tlaður til notkunar ‡ land ‡ bœjšrð].

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.9 og I.11: ef við ‡

⎯

Reitur I.12, I.13 og I.17: samþykkisnœmer eða skr‡ningarnœmer

⎯

Reitur I.14: fyllið œt ef annað en ’ reit ãI.1. SendandiÒ.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitur I.31:
Tegund všru: ãhœsdýra‡burðurÒ.

II. hluti:
(1) Strikið yfir það sem ‡ ekki við.
Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður

Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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4.

Stunda m‡ viðskipti ‡ milli aðildarr’kja með —unnið tað fr‡ dýrum af hesta¾tt að þv’ tilskildu að viðtškuaðildarr’kið hafi
samþykkt viðskiptin, eins og um getur ’ 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, og að þv’ tilskildu að það komi
ekki fr‡ bœjšrð þar sem takmarkanir er varða heilbrigði dýra eru ’ gildi varðandi sn’f, munnblšðrub—lgu, miltisbrand eða
hunda¾ði ’ samr¾mi við 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB.

5.

Lšgb¾rt yfirvald viðtškuaðildarr’kis getur, ’ samr¾mi við ii. lið c-liðar 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
krafist þess að rekstraraðilar sem senda —unninn hœsdýra‡burð fr‡ šðru aðildarr’ki:
a)

sendi n‡nari upplýsingar varðandi fyrirhugaða sendingu, s.s. n‡kv¾mar landfr¾ðilegar tilgreiningar varðandi staðinn
þar sem afferma ‡ hœsdýra‡burðinn og

b) geymi hœsdýra‡burðinn ‡ður en hann er borinn ‡ land.
6.

Lšgb¾rt yfirvald getur leyft sendingu ‡ hœsdýra‡burði, sem er fluttur ‡ milli tveggja staða innan sama býlis, samkv¾mt
skilyrðum er varða eftirlit með hugsanlegri heilbrigðis‡h¾ttu, s.s. skyldu hlutaðeigandi rekstraraðila að halda viðeigandi
skr‡r.
2. þ‡ttur
Leðurblškugœan—, unninn hœsdýra‡burður og afleiddar afurðir œr unnum hœsdýra‡burði

Setning unnins hœsdýra‡burðar, afleiddra afurða œr unnum hœsdýra‡burði og leðurblškugœan—s ‡ markað skal h‡ð eftirfarandi
skilyrðum, auk samþykkis viðtškuaðildarr’kisins sem um getur ’ 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a)

Þau skulu koma fr‡ stšð fyrir afleiddar afurðir til notkunar utan f—ðurferlisins eða fr‡ l’fgas- eða myltingarstšð eða stšð
sem framleiðir l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ta.

b) Þau skulu hafa verið hituð ’ a.m.k. 70 ¡C ’ a.m.k. 60 m’nœtur og meðhšndluð til að f¾kka gr—myndandi bakter’um og
minnka myndun eiturefna, ef þau eru talin til ‡h¾ttu sem þarf að taka tillit til.
c)

Lšgb¾ru yfirvaldi er þ— heimilt að leyfa notkun annarra staðlaðra vinnslubreyta en þeirra sem um getur ’ b-lið að þv’
tilskildu að ums¾kjandi sýni fram ‡ að sl’kar vinnslubreytur tryggi að l’ffr¾ðileg ‡h¾tta sŽ ’ l‡gmarki.
F¾ra skal sšnnur fyrir þv’ m.a. með fullgildingu sem skal fara fram ‡ eftirfarandi h‡tt:
i.

Með kortlagningu og greiningu ‡ hugsanlegri h¾ttu, þ.m.t. ‡hrifum fr‡ aðfšngum, byggt ‡ n‡kv¾mri skilgreiningu ‡
vinnsluskilyrðum, og ‡h¾ttumati til þess að meta hvernig sŽrt¾kum vinnsluskilyrðum er n‡ð ’ reynd við venjulegar
og —d¾migerðar aðst¾ður.

ii. Með fullgildingu ‡ fyrirhuguðu ferli
(ii.-1)

með þv’ að m¾la hve mikið dregið hefur œr l’fv¾nleika/smitvirkni hj‡ innr¾num v’sil’fverum meðan ‡
vinnslunni stendur svo fremi að v’sirinn sŽ:
Ñ ‡vallt fyrir hendi ’ hr‡efninu ’ miklum fjšlda,
Ñ ekki minna hitaþolinn gagnvart banv¾num þ‡ttum meðhšndlunarferlisins en sjœkd—msvaldarnir sem
hann er notaður til að vakta en heldur ekki markt¾kt þolnari,
Ñ tiltšlulega auðveldur ’ magngreiningu og tiltšlulega auðvelt að bera kennsl ‡ hann og staðfesta eða

(ii.-2)

með þv’ að m¾la skerðingu ‡ l’fv¾nleika/smitvirkni vel skilgreindrar pr—funarl’fveru eða -veiru sem er,
meðan v‡hrif vara, flutt með heppilegum bera inn ’ upphafsefnið.

iii. Með fullgildingunni, sem um getur ’ ii. lið, skal sýnt fram ‡ að með vinnslunni n‡ist að draga œr heildar‡h¾ttu ‡
eftirfarandi h‡tt:
Ñ við varmafr¾ðileg og efnafr¾ðileg ferli n‡ist fram f¾kkun ‡ Enterococcus faecalis sem nemur a.m.k. 5 log10einingum fyrir og skerðing ‡ smitn¾mu t’tri fyrir hitaþolnar veirur, t.d. parv—veirur, sem nemur a.m.k. 3 log10einingum þegar þ¾r teljast til ‡h¾ttu sem skiptir m‡li,
Ñ við efnafr¾ðileg ferli n‡ist einnig fram f¾kkun sem nemur a.m.k. 99,9% (3 log10-einingum) ‡ þolnum sn’klum,
t.d. eggjum Ascaris sp. (iðraþr‡ðorma) ‡ l’fv¾nlegum stigum.
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iv. Gerð fullfr‡genginnar eftirlits‡¾tlunar, þ.m.t. aðferðir til að vakta vinnsluferlið.
v.

Með r‡ðstšfunum til að tryggja stšðuga všktun og eftirlit með viðkomandi vinnslubreytum, sem eru ‡kveðnar ’
eftirlits‡¾tluninni, við rekstur stšðvarinnar.
Upplýsingar um viðkomandi vinnslubreytur, sem eru notaðar ’ stšð, ‡samt upplýsingum um aðra mikilv¾ga
stýristaði, skulu skr‡ðar og varðveittar þannig að eigandinn, rekstraraðilinn eða fulltrœi þeirra og lšgb¾rt yfirvald
geti vaktað starfsemi stšðvarinnar. Veita skal framkv¾mdastj—rninni upplýsingar ’ tengslum við ferli sem er
samþykkt samkv¾mt þessari reglugerð, sŽ þess —skað.

d) D¾migerð sýni, sem tekin eru œr hœsdýra‡burði til að vakta ferlið við vinnslu eða strax eftir vinnslu ‡ stšð, skulu
uppfylla eftirfarandi staðla:
Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 ’ 1 g,
eða
Saurkokkar: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 ’ 1 g,
og
D¾migerð sýni, sem tekin eru œr hœsdýra‡burði meðan hann er ’ geymslu eða þegar hann eru tekinn œr geymslu ‡
framleiðslustšðinni, l’fgas- eða myltingarstšðinni, skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Salmonella: finnst ekki ’ 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
þar sem:
n

=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m

=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer
ekki yfir m,

M

=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum
er M eða meira og

c

=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi
bakter’a ’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

Unninn hœsdýra‡burður eða unnar afurðir œr hœsdýra‡burði sem uppfylla ekki framangreinda staðla teljast —unnið efni.
e)

Það skal geymt þannig að eftir vinnslu sŽ œtilokað að það mengist eða verði fyrir fylgisýkingu og raki sŽ ’ l‡gmarki. Það
skal þv’ geymt ’:
i.

vel innsigluðum og einangruðum s’l—um eða rŽtt byggðum geymsluskœrum eða

ii. vel lokuðum pakkningum, s.s. plastpokum eða st—rsekkjum.

II. KAFLI
KR…FUR SEM VARÐA TILTEKINN LêFR®NAN çBURÐ OG JARÐVEGSB®TA
1. þ‡ttur
Skilyrði fyrir framleiðslunni
1.

L’fr¾nn ‡burður og jarðvegsb¾tar, aðrir en hœsdýra‡burður, innihald meltingarvegar, molta, mj—lk, afurðir sem eru að
stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk, broddur, afurðir œr broddi og meltunarleifar œr ummyndun aukaafurða œr dýrum
eða afleiddra afurða ’ l’fgas, skulu framleiddir:
a)

með vinnsluaðferð 1 (þrýstis¾fingu), þegar efni ’ 2. flokki er notað sem upphafsefni,
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b) með þv’ að nota unnið dýrapr—t’n, sem er framleitt œr efni ’ 3. flokki ’ samr¾mi við 1. þ‡tt II. kafla X. viðauka, eða
efni, sem hafa fengið aðra meðhšndlun, þegar leyfilegt er að nota sl’k efni sem l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ta ’
samr¾mi við þessa reglugerð eða
c)

með þv’ að nota einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 7, sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka, þegar efni ’ 3.
flokki, sem er ekki notað til að framleiða unnið dýrapr—t’n, er notað sem upphafsefni.

2.

Blanda skal, ’ skr‡ðu fyrirt¾ki eða stšð, l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ta, sem samanstanda af eða eru framleiddir œr kjštog beinamjšli unnu œr efni ’ 2. flokki eða œr unnu dýrapr—t’ni, með n¾gjanlegu l‡gmarkshlutfalli af efnisþ¾tti sem
lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kisins, þar sem bera ‡ afurðina ‡ land, hefur leyft, til að œtiloka að blandan verði s’ðar notuð ’
f—ður.

3.

Lšgb¾ra yfirvaldið skal leyfa efnisþ‡ttinn sem um getur ’ 2. lið samkv¾mt eftirfarandi skilyrðum:
a)

efnisþ‡tturinn skal samanstanda af kalki, hœsdýra‡burði, þvagi, moltu eða meltunarleifum œr ummyndun aukaafurða
œr dýrum ’ l’fgas, eða œr šðrum efnum, s.s. jarðefna‡burði, sem eru ekki notuð ’ f—ður og sem, samkv¾mt g—ðum
starfsvenjum ’ landbœnaði, œtiloka að blandan verði s’ðar notuð ’ f—ður,

b) efnisþ‡tturinn skal ‡kveðinn ‡ grunni mats ‡ loftslags- og jarðvegsskilyrðum ef nota ‡ blšnduna sem ‡burð, ‡
tilgreiningum um að efnisþ‡tturinn geri blšnduna bragðvonda fyrir dýr eða að hann komi ‡ annan h‡tt ’ veg fyrir
misnotkun ‡ blšndunni til f—ðrunar og ’ samr¾mi við kršfurnar sem m¾lt er fyrir um ’ lšggjšf Sambandsins eða,
eftir atvikum, landslšggjšf um verndun umhverfisins að þv’ er varðar verndun jarðvegs og grunnvatns.
Lšgb¾ra yfirvaldið skal gera skr‡na yfir leyfðu efnisþ¾ttina aðgengilega framkv¾mdastj—rninni og šðrum aðildarr’kjum
sŽ þess —skað.
4.

Hins vegar gilda kršfurnar sem um getur ’ 2. mgr. ekki um:
a)

l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ta ’ 50 kg sšluumbœðum eða lŽttari, til notkunar fyrir lokaneytendur eða

b) l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ta ’ 1000 kg st—rsekkjum eða lŽttari, þar sem fram kemur ‡ pakkningunum að l’fr¾ni
‡burðurinn sŽ ekki ¾tlaður fyrir land sem alidýr hafa aðgang að, að þv’ tilskildu að lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kisins
þar sem bera ‡ l’fr¾na ‡burðinn eða jarðvegsb¾tinn ‡ land hafi leyft notkun sl’kra st—rsekkja ‡ grunni mats ‡
l’kunum ‡ þv’ að efnið verði tekið til hliðar og flutt ‡ bœjarðir þar sem dýr eru haldin eða borið ‡ land sem alidýr
hafa aðgang að.
5.

Framleiðendur l’fr¾ns ‡burðar og jarðvegsb¾ta skulu sj‡ til þess að þeir sŽu afmengaðir til að fjarl¾gja sjœkd—msvalda
‡ður en þeir eru settir ‡ markað, ’ samr¾mi við:
Ñ ‡kv¾ði I. kafla X. viðauka, ef um er að r¾ða unnið dýrapr—t’n eða afleiddar afurðir œr efni ’ 2. flokki eða 3. flokki,
Ñ ‡kv¾ði 3. þ‡ttar III. kafla V. viðauka ef um er að r¾ða moltu og meltunarleifar œr ummyndun aukaafurða œr dýrum
eða afleiddra afurða ’ l’fgas.
2. þ‡ttur
Geymsla og flutningur

Eftir vinnslu eða ummyndun skal geyma og flytja l’fr¾nan ‡burð og jarðvegsb¾ta ‡ tilhlýðilegan h‡tt:
a)

’ lausri vigt, við viðeigandi skilyrði sem koma ’ veg fyrir mengun,

b) ’ pakkningum eða st—rsekkjum, ef um er að r¾ða l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ta sem ¾tlaðir eru til sšlu til endanlegra
notenda eða
c)

ef um er að r¾ða geymslu ‡ býli, ’ viðunandi geymslurými þar sem engin alidýr komast að þeim.
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XII. VIÐAUKI

MILLISTIGSAFURÐIR

ê samr¾mi við 2. mgr. 34. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skulu eftirfarandi skilyrði gilda um innflutning og umflutning
millistigsafurða um Sambandið:
1.

Innflutningur og umflutningur millistigsafurða skal leyfður að þv’ tilskildu:
a)

að þ¾r komi œr eftirfarandi efni:
i.

efni ’ 3. flokki, šðru en efni sem um getur ’ c-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

ii. afurðum sem eru myndaðar af þeim dýrum sem um getur ’ i-, l- og m-lið 10 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
eða
iii. blšndum af þeim efnum sem um getur ’ i. og ii. lið,
b) ef um er að r¾ða millistigsafurðir, sem ¾tlaðar eru til framleiðslu ‡ l¾kningat¾kjum, l¾kningat¾kjum til greiningar
’ glasi og pr—fefnum til notkunar ‡ ranns—knarstofum, komi þ¾r œr:
i.

efnum sem uppfylla viðmiðanirnar sem um getur ’ a-lið, nema þ¾r mega koma œr dýrum sem hafa fengið
—lšglega meðferð, eins og skilgreint er ’ d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar
96/23/EB,

ii. efni ’ 2. flokki sem um getur ’ f- og h-lið 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða
iii. blšndum af þeim efnum sem um getur ’ i. og ii. lið,
c)

ef um er að r¾ða millistigsafurðir, sem ¾tlaðar eru til framleiðslu ‡ virkum, ’gr¾ðanlegum l¾kningat¾kjum, mannaog dýralyfjum, komi þ¾r œr efnum sem um getur ’ b-lið, ef lšgb¾ra yfirvaldið telur að notkun sl’kra efna sŽ
rŽttl¾tanleg til að vernda heilbrigði manna eða dýra,

d) að þ¾r komi fr‡ þriðja landi sem tilgreint er sem aðili að Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnuninni (OIE) ’ frŽttabrŽfi
stofnunarinnar (OIE Bulletin),
e)

að þ¾r komi fr‡ fyrirt¾ki eða stšð sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands, sem um getur ’ d-lið, hefur skr‡ð eða samþykkt
’ samr¾mi við skilyrðin sem sett eru fram ’ 2. lið,

f)

að hverri sendingu fylgi yfirlýsing innflytjanda, ’ samr¾mi við fyrirmyndina sem sett er fram ’ 20. kafla XV.
viðauka, sem skal vera ‡ a.m.k. einu af opinberum tungum‡lum aðildarr’kisins, þar sem skoðun ‡ skoðunarstšð ‡
landam¾rum skal fara fram, og viðtškuaðildarr’kisins; þessi aðildarr’ki geta leyft notkun ‡ šðrum tungum‡lum og
krafist opinberra þýðinga ‡ yfirlýsingum ‡ sl’kum tungum‡lum,

g) ef um er að r¾ða efni sem um getur ’ b-lið, að innflytjandinn sýni lšgb¾ra yfirvaldinu fram ‡ að efnin:
i.

beri ekki með sŽr neina ‡h¾ttu ‡ œtbreiðslu sjœkd—ms sem getur smitast ’ menn eða dýr eða

ii. sŽu flutt við skilyrði sem fyrirbyggja œtbreiðslu sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr.
2.

Lšgb¾rt yfirvald þriðja lands getur skr‡ð eða samþykkt fyrirt¾ki eða stšð, eins og um getur ’ e-lið 1. mgr., að þv’
tilskildu að:
a)

rekstraraðili eða eigandi stšðvarinnar eða fulltrœi hans:
i.

sýni fram ‡ að stšðin bœi yfir viðunandi aðstšðu til að ummynda efnin sem um getur ’ a-, b- eða c-lið 1. liðar,
eftir þv’ sem við ‡, til að tryggja verklok ‡ nauðsynlegum þrepum m—tunar, ummyndunar og framleiðslu,

ii. innleiði og beiti aðferðum við všktun og eftirlit með mikilv¾gum stýristšðum sem byggjast ‡ þeirri
vinnsluaðferð sem notuð er,
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iii. haldi skr‡ yfir upplýsingar, sem aflað er samkv¾mt ii. lið, ’ a.m.k. tvš ‡r svo að hann geti lagt þ¾r fyrir lšgb¾rt
yfirvald,
iv. upplýsi lšgb¾ra yfirvaldið ef fyrirliggjandi upplýsingar leiða ’ lj—s alvarlega ‡h¾ttu fyrir heilbrigði dýra eða
manna,
b) lšgb¾rt yfirvald þriðja landsins framkv¾mir, með reglulegu millibili, skoðanir ’ fyrirt¾kinu eða ‡ stšðinni og hefur
eftirlit með stšðinni ’ samr¾mi við eftirfarandi skilyrði:
i.

t’ðni skoðana og eftirlits skal r‡ðast af st¾rð stšðvarinnar, tegundum afurða sem þar eru framleiddar,
‡h¾ttumati og ‡byrgðum, sem eru boðnar, ‡ grunni eftirlitskerfis sem hefur verið sett upp ’ samr¾mi við
meginreglurnar um greiningu ‡ h¾ttu og mikilv¾ga stýristaði (G‡HMSS)

ii. ef skoðun, sem lšgb¾rt yfirvald l¾tur fara fram, leiðir ’ lj—s að ekki er farið að ‡kv¾ðum þessarar reglugerðar
skal lšgb¾ra yfirvaldið gr’pa til viðeigandi aðgerða,
iii. lšgb¾ra yfirvaldið skal taka saman skr‡ yfir fyrirt¾ki eða stšðvar sem eru samþykktar eða skr‡ðar ’ samr¾mi
við þennan viðauka og skal það œthluta hverri stšð opinberu nœmeri sem auðkennir fyrirt¾kið eða stšðina að þv’
er varðar starfsemi sem þar fer fram; sœ skr‡, og s’ðari breytingar ‡ henni, skal lšgð fyrir viðtškuaðildarr’kið og
aðildarr’kið þar sem skoðun ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum skal fara fram.
3.

Yfirfara skal millistigsafurðirnar, sem fluttar eru inn ’ Sambandið, ‡ skoðunarstšðinni ‡ landam¾runum ’ samr¾mi við 4.
gr. tilskipunar 97/78/EB, og skulu þ¾r fluttar beint fr‡ skoðunarstšðinni annaðhvort:
a)

til skr‡ðs fyrirt¾kis eða stšðvar til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum sem um getur ’ 33. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, þar sem millistigsafurðunum skal blandað frekar, þ¾r notaðar til hœðunar, settar saman, þeim pakkað
eða þ¾r merktar ‡ður en þ¾r eru settar ‡ markað eða teknar ’ notkun ’ samr¾mi við þ‡ lšggjšf Sambandsins sem
gildir um þ‡ afleiddu afurð sem um r¾ðir, eða

b) til fyrirt¾kis eða stšðvar, sem hefur fengið samþykki til að geyma aukaafurðir œr dýrum ’ samr¾mi við i-lið. 1. mgr.
24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þaðan sem einungis er leyfilegt að senda þ¾r til fyrirt¾kis eða stšðvar sem
um getur ’ a-lið þessa liðar, til notkunar sem um getur ’ a-lið.
4.

Millistigsafurðir ’ umflutningi um Sambandið skulu fluttar ’ samr¾mi við 11. gr. tilskipunar 97/78/EB.

5.

Opinber dýral¾knir ‡ viðkomandi skoðunarstšð ‡ landam¾rum skal upplýsa yfirvaldið, sem ber ‡byrgð ‡ fyrirt¾kinu eða
stšðinni ‡ viðtškustað, um sendinguna ’ gegnum Traces-kerfið.

6.

Rekstraraðili eða eigandi fyrirt¾kisins eða viðtškustšðvarinnar, eða fulltrœi hans, skal halda skr‡r ’ samr¾mi við 22. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og leggja fyrir lšgb¾rt yfirvald, sŽ þess —skað, nauðsynlegar upplýsingar um kaup, sšlu,
notkun, birgðir og fšrgun millistigsafurða, sem ganga af, til að hafa eftirlit með þv’ að farið sŽ að þessari reglugerð.

7.

Lšgb¾rt yfirvald skal sj‡ til þess, ’ samr¾mi við tilskipun 97/78/EB, að millistigsafurðir sŽu sendar fr‡ þv’ aðildarr’ki,
þar sem skoðun ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum skal fara fram, til viðtškustšðvar eins og um getur ’ 3. lið eða, ef um er
að r¾ða umflutning, til skoðunarstšðvar ‡ landam¾rum þar sem afurðirnar fara œt œr Sambandinu.

8.

Lšgb¾rt yfirvald skal sj‡ um sannpr—fun skjala með reglulegu millibili, ’ þv’ skyni að stemma af það magn
millistigsafurða sem er flutt inn við það magn millistigsafurða sem er til sem birgðir, notað, afgreitt eða fargað, til að
kanna hvort farið sŽ að þessari reglugerð.

9.

Að þv’ er varðar sendingar millistigsafurða ’ umflutningi skulu lšgb¾r yfirvšld, sem bera ‡byrgð ‡ skoðunarstšðvum ‡
landam¾rum þar sem sendingarnar koma inn ’ Sambandið annars vegar og þar sem sendingarnar fara œt œr þv’ hins
vegar, starfa saman eins og nauðsyn krefur til að tryggja skilvirkt eftirlit og rekjanleika sl’kra sendinga.
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XIII. VIÐAUKI

G®LUDÝRAFîÐUR OG TILTEKNAR AÐRAR AFLEIDDAR AFURÐIR

I. KAFLI
Almennar kršfur
G¾ludýraf—ðursstšðvar og fyrirt¾ki eða stšðvar sem framleiða afleiddar afurðir sem um getur ’ þessum viðauka skulu bœa
yfir viðunandi aðstšðu til að:
a)

geyma og meðhšndla efni, sem kemur þar inn, við skilyrði sem fyrirbyggja aðflutning ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og
dýra,

b) farga —notuðum aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum sem liggja eftir að framleiðslu lokinni, nema —notaða
efnið sŽ sent til vinnslu eða fšrgunar hj‡ šðru fyrirt¾ki eða stšð ’ samr¾mi við þessa reglugerð.

II. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða g¾ludýraf—ður, þ.m.t. nagbein
1.

Hr‡tt g¾ludýraf—ður
Rekstraraðilar mega einungis framleiða hr‡tt g¾ludýraf—ður œr efni ’ 3. flokki sem um getur ’ a-lið og i. og ii. lið b-liðar
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Hr‡u g¾ludýraf—ðri skal pakkað ’ nýjar, lekaþŽttar umbœðir.
Gera skal markvissar r‡ðstafanir til að tryggja að afurðin mengist ekki ’ framleiðsluferlinu og allt þar til sala er
fr‡gengin.

2.

Hr‡efni fyrir unnið g¾ludýraf—ður og nagbein
Rekstraraðilar mega einungis framleitt unnið g¾ludýraf—ður og nagbein œr:
a)

efni ’ 3. flokki, šðru en efni sem um getur ’ n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b) ef um er að r¾ða innflutt g¾ludýraf—ður eða g¾ludýraf—ður framleitt œr innfluttu efni, efni œr 1. flokki sem
samanstendur af aukaafurðum œr dýrum fengnum œr dýrum sem hafa fengið —lšglega meðferð, eins og skilgreint er ’
d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB.
3.

Unnið g¾ludýraf—ður
a)

G¾ludýraf—ður ’ d—sum skal f‡ hitameðhšndlun þannig að Fc-gildið 3 n‡ist að l‡gmarki.

b) Um unnið g¾ludýraf—ður, þ— ekki g¾ludýraf—ður ’ d—sum, gildir eftirfarandi:
i.

það skal f‡ hitameðhšndlun þannig að allt efnið ’ lokaafurðinni hitni ’ a.m.k. 90 ℃,

ii. innihaldsefni œr dýrar’kinu skulu f‡ hitameðhšndlun ’ a.m.k. 90 ¡C eða
iii. ef um er að r¾ða f—ðurefni œr dýrar’kinu skal eingšngu nota við framleiðsluna:
Ñ aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir œr kjšti eða kjštafurðum sem hafa fengið hitameðhšndlun
þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 90 ¡C,
Ñ eftirfarandi afleiddar afurðir sem hafa verið framleiddar ’ samr¾mi við kršfurnar ’ þessari reglugerð: mj—lk
og afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, gelat’n, vatnsrofið pr—t’n, eggjaafurðir, kollagen, bl—ðafurðir sem
um getur ’ 2. þ¾tti II. kafla X. viðauka, unnið dýrapr—t’n, þ.m.t. fiskimjšl, br¾dda fitu, fisklýsi,
tv’kals’umfosfat, þr’kals’umfosfat eða bragðb¾tandi innyflaafurðir,
iv. f‡, ef lšgb¾rt yfirvald leyfir, meðhšndlum, s.s. þurrkun eða gerjun, sem tryggir að g¾ludýraf—ðrið skapi enga
—viðunandi ‡h¾ttu fyrir heilbrigði manna og dýra,
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f‡, ef lšgb¾rt yfirvald leyfir, meðhšndlun sem tryggir að g¾ludýraf—ðrið skapi enga —viðunandi ‡h¾ttu fyrir
heilbrigði manna og dýra, ef um er að r¾ða auðaafurðir œr dýrum sem um getur ’ l- og m-lið 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009 og aukaafurðir œr dýrum sem eru myndaðar af lagardýrum, vatna- og landhryggleysingjum.

Að framleiðslu lokinni skal gera allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir til að tryggja að unna g¾ludýraf—ðrið mengist
ekki.
Unna g¾ludýraf—ðrinu skal pakkað ’ nýjar umbœðir.
4.

Við meðhšndlun ‡ nagbeinum skulu þau hituð n¾gilega til að eyða sjœkd—msvaldandi l’fverum, þ.m.t. salmonellu.
Að þeirri meðhšndlun lokinni skal gera allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir til að tryggja að nagbeinin mengist ekki.
Nagbeinunum skal pakkað ’ nýjar umbœðir.

5.

Taka skal slembisýni œr nagbeinum og unnu g¾ludýraf—ðri, šðru en g¾ludýraf—ðri ’ d—sum og unnu g¾ludýraf—ðri sem
hefur verið meðhšndlað ’ samr¾mi við v. lið b-liðar 3. liðar, ‡ meðan ‡ framleiðslu og/eða geymslu stendur (fyrir
afgreiðslu) til að sannpr—fa að eftirfarandi staðlar sŽu uppfylltir:
Salmonella: finnst ekki ’ 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Iðrabakter’ur: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,
Þar sem:

6.

n

= fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m

= viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar skulu teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum
sýnunum fer ekki yfir m,

M

= h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar skulu teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu sýni eða
fleirum er M eða meira og

c

= fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið skal engu að s’ður teljast fulln¾gjandi ef
fjšldi bakter’a ’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

Slembisýni skulu tekin œr hr‡u g¾ludýraf—ðri ‡ meðan ‡ framleiðslu og/eða geymslu stendur (fyrir afgreiðslu) til að
sannpr—fa að eftirfarandi staðlar sŽu uppfylltir:
Salmonella: finnst ekki ’ 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Iðrabakter’ur: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 ’ 1 g
Þar sem:

7.

n

=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m

=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar skulu teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum
sýnunum fer ekki yfir m,

M

=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar skulu teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu sýni eða
fleirum er M eða meira og

c

=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið skal engu að s’ður teljast fulln¾gjandi ef
fjšldi bakter’a ’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

Endapunktur fyrir unnið g¾ludýraf—ður og nagbein
Eftirfarandi afurðir m‡ setja ‡ markað ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð:
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unnið g¾ludýraf—ður
i.

sem hefur verið framleitt og pakkað innan Sambandsins ’ samr¾mi við 3. lið og hefur verið pr—fað ’ samr¾mi
við 5. lið eða

ii. sem hefur farið ’ gegnum heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum, ’
samr¾mi við tilskipun 97/78/EB.
b) nagbein
i.

sem hafa verið framleidd og pakkað innan Sambandsins ’ samr¾mi við 4. lið og hafa verið pr—fuð ’ samr¾mi
við 5. lið eða

ii. sem hafa farið ’ gegnum heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum, ’
samr¾mi við tilskipun 97/78/EB.

III. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða bragðb¾tandi innyflaafurðir til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri
1.

Rekstraraðilar mega einungis nota aukaafurðir œr dýrum, sem leyfilegt er að nota sem hr‡efni fyrir unnið g¾ludýraf—ður
og nagbein ’ samr¾mi við 2. lið II. kafla, til framleiðslu ‡ flj—tandi eða þurrkuðum afleiddum afurðum sem eru notaðar
til að auka bragðg¾ði g¾ludýraf—ðurs.

2.

Bragðb¾tandi innyflaafurðir skulu hafa verið meðhšndlaðar með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin
samrýmist þeim šrverufr¾ðilegu stšðlum sem settir eru fram ’ 5. lið ’ II. kafla þessa viðauka. Að meðhšndlun lokinni
skal gera allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir til að tryggja að afurðin mengist ekki.

3.

Lokaafurðin skal:
a)

sett ’ nýjar eða dauðhreinsaðar umbœðir eða

b) flutt ’ lausu ’ geymum eða šðru flutningat¾ki sem ‡ður hefur verið vandlega hreinsað og s—tthreinsað.

IV. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða bl—ð og bl—ðafurðir œr dýrum af hesta¾tt
Setning bl—ðs og bl—ðafurða œr dýrum af hesta¾tt ‡ markað ’ šðrum tilgangi en notkunar ’ f—ður skal h‡ð eftirfarandi
skilyrðum:
1.

Setja m‡ ‡ markað bl—ð ’ sl’kum tilgangi að þv’ tilskildu að þv’ hafi verið safnað:
a)

œr dýrum af hesta¾tt sem:
i.

við eftirlit ‡ þeim degi sem bl—ðinu er safnað sýna ekki kl’n’sk einkenni um neinn þeirra tilkynningarskyldu
sjœkd—ma, sem eru tilgreindir ’ I. viðauka við tilskipun 2009/156/EB og engin einkenni hestainflœensu,
p’r—plasm—su (e. equine piroplasmosis), smitandi h‡ls- og lungnakvefs og smitandi slag¾ðab—lgu, sem eru
tilgreindir ’ 4. lið gr. 1.2.3. ’ heilbrigðisreglum Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, œtg‡funni fr‡
2010,

ii. hafa verið haldin, ’ a.m.k. 30 daga fyrir þann dag sem bl—ðsšfnunin f—r fram og ‡ meðan ‡ henni st—ð, ‡
bœjšrðum sem eru undir eftirliti dýral¾kna og sem ekki s¾ttu banni skv. 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB
eða takmšrkunum skv. 5. gr. hennar,
iii. ‡ þeim t’ma sem m¾lt er fyrir um ’ 5. mgr. 4. gr. ’ tilskipun 2009/156/EB komust ekki ’ snertingu við dýr af
hesta¾tt fr‡ bœjšrðum sem s¾ttu banni af ‡st¾ðum sem varða heilbrigði dýra samkv¾mt þeirri grein og sem, ’
a.m.k. 40 daga fyrir dagsetningu bl—ðsšfnunarinnar og ‡ meðan ‡ henni st—ð, komust ekki ’ snertingu við dýr af
hesta¾tt fr‡ aðildarr’ki eða þriðja landi sem ekki er talið laust við afr’kuhrossapest ’ samr¾mi við a- og b-lið
fyrstu undirgreinar 2. mgr. 5. gr. ’ þeirri tilskipun,
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b) undir eftirliti dýral¾kna:
i.

’ sl‡turhœsum, sem hafa verið skr‡ð eða samþykkt ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða

ii. ‡ starfsstšðvum sem eru samþykktar, hafa fengið samþykkisnœmer heilbrigðisyfirvalda ‡ sviði dýra og
dýraafurða og eru undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ þeim tilgangi að safna bl—ði œr dýrum af hesta¾tt til
framleiðslu ‡ bl—ðafurðum ’ šðrum tilgangi en til notkunar ’ f—ður.
2.

Setja m‡ bl—ðafurðir ‡ markað ’ sl’kum tilgangi að þv’ tilskildu að:
a)

allar varœðarr‡ðstafanir hafi verið gerðar til að forðast að sjœkd—msvaldar mengi bl—ðafurðirnar ‡ meðan ‡
framleiðslu, meðferð og pškkun stendur,

b) bl—ðafurðirnar hafi verið framleiddar œr bl—ði sem:
i.

annaðhvort uppfyllir skilyrðin, sem sett eru fram ’ a-lið 1. liðar, eða

ii. hefur verið meðhšndlað með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum til að —virkja hugsanlega sjœkd—msvalda
afr’kuhrossapestar, allra tegunda heila- og m¾nub—lgu, þ.m.t. venesœelaheila- og m¾nub—lgu, smitandi
bl—ðleysi, munnblšðrub—lgu og sn’f (Burkholderia mallei) og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri
meðhšndlunarinnar:
Ñ hitameðhšndlun við 65 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir,
Ñ geislun með gammageislum við 25 kGy,
Ñ breytingu ‡ sýrustigi ’ pH-gildið 5 ’ tv¾r klukkustundir,
Ñ hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C.
3.

Bl—ði og bl—ðafurðum œr dýrum af hesta¾tt skal pakka ’ innsigluð —gegndr¾p ’l‡t þar sem, þegar um er að r¾ða bl—ð œr
dýrum af hesta¾tt, fram kemur samþykkisnœmer sl‡turhœssins eða starfsstšðvarinnar, þar sem sšfnunin f—r fram, sem um
getur ’ b-lið 1. liðar.

V. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða hœðir og skinn h—f- og klaufdýra og afurðir leiddar af þeim
A. Fyrirt¾ki og stšðvar
Lšgb¾rt yfirvald getur leyft að stšðvar, þar sem hœðir og skinn, þ.m.t. kalkaðar hœðir, f‡ meðferð, afgreiði afskurð og
þynnur, sem eru klofnar fr‡ þessum hœðum og skinnum, til framleiðslu gelat’ns ’ dýraf—ður, l’fr¾nan ‡burð eða
jarðvegsb¾ta, að þv’ tilskildu að:
a)

’ stšðinni sŽu geymslurými með hšrðum g—lfum og slŽttum veggjum sem er auðvelt að þr’fa og s—tthreinsa og, ef
við ‡, aðstšðu til k¾lingar,

b) geymslurýmunum sŽ haldið hreinum og ’ g—ðu ‡standi svo við megi una, þannig að þau valdi þv’ ekki að hr‡efnin
mengist,
c)

ef hr‡efni, sem er ekki ’ samr¾mi við ‡kv¾ði þessa kafla, er geymt og/eða unnið ’ þessu hœsn¾ði sŽ það aðskilið fr‡
hr‡efni, sem er ’ samr¾mi við ‡kv¾ði þessa kafla, ‡ m—ttšku-, geymslu-, vinnslu- og afgreiðslut’manum,

d) efnið, ef um er að r¾ða afskurð og þynnur af kšlkuðum hœðum, f‡i meðhšndlun sem tryggir að engin ‡h¾tta sŽ eftir
’ þv’ fyrir heilbrigði manna og dýra ‡ður en það er notað til framleiðslu ‡:
i.

gelat’ni ’ dýraf—ður eða

ii. l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum.
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B. Setning aukaafurða œr dýrum og afleiddra afurða ‡ markað
1.

Setja m‡ —verkaðar hœðir og skinn ‡ markað samkv¾mt heilbrigðisskilyrðum, sem gilda um nýtt kjšt, samkv¾mt
tilskipun 2002/99/EB.

2.

Setja m‡ verkaðar hœðir og skinn ‡ markað að þv’ tilskildu að:
a)

þau hafi ekki komist ’ snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem g¾ti skapað h¾ttu ‡ œtbreiðslu
alvarlegs smitsjœkd—ms,

b) viðskiptaskjalið, sem m¾lt er fyrir um ’ III. kafla VIII. viðauka, innihaldi yfirlýsingu um að allar
varœðarr‡ðstafanir hafi verið gerðar til að forðast mengun fr‡ sjœkd—msvšldum.
C. Endapunktur fyrir hœðir og skinn
1.

Setja m‡ hœðir og skinn h—f- og klaufdýra, sem rekstraraðili ‡kveður að nota eigi til annars en til manneldis og sem
uppfylla kršfurnar ’ reglugerð (EB) nr. 853/2004 sem varða hr‡efni fyrir gelat’n eða kollagen ¾tlað ’ matv¾li, ‡
markað ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð.

2.

Eftirfarandi verkaðar hœðir og skinn m‡ setja ‡ markað ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð:
a)

hœðir og skinn sem eru fullsœtuð,

b) kr—msœtaðar hœðir (e. wet blue),
c)

piklaðar hœðir,

d) kalkaðar hœðir (meðhšndlaðar með kalki og ’ saltp¾kli við pH-gildi 12 til 13 ’ a.m.k. ‡tta klukkustundir).
3.

Þr‡tt fyrir lið C.2 getur lšgb¾ra yfirvaldið krafist þess að sendingum af verkuðum hœðum og skinnum, sem um getur ’ cog d-lið 2. liðar, fylgi viðskiptaskjal ’ samr¾mi við fyrirmyndina sem sett er fram ’ 6. lið III. kafla VIII. viðauka þegar
þau eru send til fyrirt¾kja eða stšðva sem framleiða g¾ludýraf—ður, l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ta eða sem ummynda
þessi efni ’ l’fgas.

VI. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða veiðiminjagripi og annað sem bœið er til œr dýrum
A. çkv¾ði þessa kafla eru með fyrirvara um r‡ðstafanir til verndunar villtra dýra sem samþykktar voru samkv¾mt
reglugerð (EB) nr. 338/97.
B. …ruggur uppruni
Setja m‡ ‡ markað veiðiminjagripi og annað sem er bœið til œr dýrum ef aukaafurðir œr dýrum, sem eru notaðar, hafa
verið meðhšndlaðar eða eru settar fram ‡ formi sem skapar ekki heilbrigðis‡h¾ttu, að þv’ tilskildu að þ¾r komi af:
a)

tegundum šðrum en h—f- og klaufdýrum, fuglum og dýrum af flokki skordýra (Insecta) eða ‡ttf¾tlna (Arachnida) og

b) dýrum sem eru fr‡ sv¾ði sem s¾tir ekki neinum takmšrkunum sem rekja m‡ til þess að alvarlegir smitsjœkd—mar,
sem dýr af viðkomandi tegundum eru n¾m fyrir, hafi komið upp.
C. …rugg meðhšndlun
1.

Setja m‡ ‡ markað veiðiminjagripi eða annað sem er bœið til œr dýrum ef aukaafurðir œr dýrum, sem eru notaðar,
hafa verið meðhšndlaðar eða eru settar fram ‡ formi sem skapar ekki heilbrigðis‡h¾ttu, að þv’ tilskildu að:
a)

það sem um r¾ðir komi af h—f- eða klaufdýrum eða fuglum sem hafa verið uppstoppuð til fulls þannig að tryggt
sŽ að það varðveitist við stofuhita,

b) um sŽ að r¾ða uppstoppuð h—f- eða klaufdýr eða fugla eða uppstoppaða hluta sl’kra dýra,
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það sem um r¾ðir hafi verið tilreitt ‡ l’ff¾rafr¾ðilegan h‡tt, s.s. með plastgervingu eða

d) um sŽ að r¾ða dýr af flokki skordýra (Insecta) eða ‡ttf¾tlna (Arachnida) sem hafa verið meðhšndluð, t.d. með
þurrkun, til að koma ’ veg fyrir œtbreiðslu sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr.
2.

Setja m‡ ‡ markað veiðiminjagripi eða annað sem er bœið til œr dýrum, þ— ekki það sem um getur ’ liðum B og C.1,
sem kemur af dýrum sem eru upprunnin ‡ sv¾ði sem s¾tir takmšrkunum vegna alvarlegra smitsjœkd—ma sem dýr af
viðkomandi tegund eru n¾m fyrir, að þv’ tilskildu að:
a)

ef um er að r¾ða veiðiminjagripi eða annað sem er eingšngu œr beini, hornum, h—fum eða klaufum, kl—m,
hjartarhornum eða tšnnum,
i.

þv’ hafi verið dýft ‡ kaf ’ sj—ðandi vatn n—gu lengi til að tryggt sŽ að allt annað efni en bein, horn, h—far eða
klaufir, kl¾r, hjartarhorn eða tennur hafi verið fjarl¾gt,

ii. það hafi verið s—tthreinsað með efni sem lšgb¾rt yfirvald hefur samþykkt, helst með vetnisperox’ði ef um
er að r¾ða hluta œr beini,
iii. það hafi verið sett ’ umbœðir, þegar að lokinni meðhšndlun, ‡n þess að hafa komist ’ snertingu við aðrar
afurðir œr dýrar’kinu, sem l’klegt er að g¾tu mengað þ¾r, og hver um sig er ’ gagns¾jum og lokuðum
umbœðum til að koma ’ veg fyrir mengun s’ðar, og
iv. þv’ fylgi heilbrigðisvottorð þar sem vottað er að skilyrðin sem sett eru fram ’ i., ii. og iii. lið sŽu uppfyllt,
b) ef um er að r¾ða veiðiminjagripi eða annað sem er eingšngu œr hœðum eða skinnum:
i.

það hafi verið:
Ñ þurrkað,
Ñ þurr- eða votsaltað ’ a.m.k. 14 daga fyrir sendingu eða
Ñ rotvarið ‡ annan h‡tt en með sœtun,

ii. það hafi verið sett ’ umbœðir, þegar að lokinni meðhšndlun, ‡n þess að hafa komist ’ snertingu við aðrar
afurðir œr dýrar’kinu, sem l’klegt er að g¾tu mengað þ¾r, og hver um sig er ’ gagns¾jum og lokuðum
umbœðum til að koma ’ veg fyrir mengun s’ðar, og
iii. þv’ fylgi viðskiptaskjal eða heilbrigðisvottorð þar sem vottað er að skilyrðin sem sett eru fram ’ i. og ii. lið
sŽu uppfyllt.

VII. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða ull, h‡r, sv’nsburstir, fjaðrir, fjaðrahluta og dœn
A. Hr‡efni
1.

îmeðhšndluð ull, —meðhšndlað h‡r, —meðhšndlaðar sv’nsburstir og —meðhšndlaðar fjaðrir, fjaðrahlutar og dœnn
verða að vera efni ’ 3. flokki sem um getur ’ iii., iv. og v. lið b-liðar og h- og n-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009.
Hr‡efnið skal vera þurrt og ’ tryggilega lokuðum umbœðum.
Hins vegar getur lšgb¾rt yfirvald leyft undanþ‡gu fr‡ kršfunni um að efni sem er flutt ‡ yfirr‡ðasv¾ði þess sŽ þurrt
ef um er að r¾ða —meðhšndlaðar fjaðrir, fjaðrahluta og dœn sem eru send beint fr‡ sl‡turhœsi til vinnslustšðvar, að
þv’ tilskildu að:
a)

allar nauðsynlegar r‡ðstafanir sŽu gerðar til að forðast hugsanlega œtbreiðslu sjœkd—ma,

b) flutningurinn eigi sŽr stað ’ vatnsþŽttum ’l‡tum og/eða škut¾kjum sem skulu hreinsuð og s—tthreinsuð strax eftir
hverja notkun.

Nr.Nr.
674
63/290

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
2.

20. júlí
2017
15.10.2015

Flutningur ‡ sv’nsburstum fr‡ sv¾ðum þar sem afr’kusv’napest er landl¾g er bannaður nema um sŽ að r¾ða burstir sem
hafa verið:
a)

soðnar, litaðar eða bleiktar eða

b) meðhšndlaðar ‡ einhvern annan h‡tt sem tryggir að sjœkd—msvaldar eyðist, að þv’ tilskildu að staðfesting þess efnis
sŽ lšgð fram með vottorði fr‡ dýral¾kninum sem ber ‡byrgð ‡ upprunastað. Þvottur ’ verksmiðju telst ekki
meðhšndlun ’ skilningi þessa ‡kv¾ðis.
3.

çkv¾ði 1. liðar gilda ekki um skrautfjaðrir eða fjaðrir:
a)

sem ferðamenn taka með sŽr til eigin nota eða

b) sem eru sendar til einstaklinga og ‡ ekki að nota ’ iðnaði.
B. Endapunktur fyrir ull og h‡r
Setja m‡ ‡ markað verksmiðjuþvegna ull og h‡r, ‡samt ull og h‡r sem hafa verið meðhšndluð með annarri aðferð sem
tryggir að engin —viðunandi ‡h¾tta sŽ eftir, ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð.
Aðildarr’kin geta leyft setningu —meðhšndlaðar ullar og h‡rs fr‡ býlum eða verksmiðjum eða vinnslustšðvum, sem eru
skr‡ðar ’ samr¾mi við 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða samþykktar ’ samr¾mi við i. lið 1. mgr. 24. gr. sšmu
reglugerðar, ‡ markað ‡ eigin yfirr‡ðasv¾ði ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð ef þau eru þess fullviss að
engin —viðunandi ‡h¾tta stafi af ullinni og h‡rinu fyrir heilbrigði manna og dýra.
C. Endapunktur fyrir fjaðrir og dœn
Setja m‡ ‡ markað fjaðrir, fjaðrahluta og dœn, sem hafa verið verksmiðjuþvegin og meðhšndluð með heitri gufu við 100 ¡C ’
a.m.k. 30 m’nœtur, ‡n takmarkana ’ samr¾mi við þessa reglugerð.

VIII. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða loðskinn
Endapunktur
Setja m‡ ‡ markað loðskinn, sem hafa verið þurrkuð við 18 ¡C umhverfishita ’ tvo daga við 55% raka, ‡n takmarkana ’
samr¾mi við þessa reglugerð.

IX. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða aukaafurðir œr býr¾kt
Aukafurðir œr býr¾kt, sem eru ¾tlaðar eingšngu til notkunar ’ býflugnar¾kt, skulu:
1.

ekki vera fr‡ sv¾ði sem s¾tir banni sem tengist uppkomu:
a)

býflugnapestar (Paenibacillus larvae larvae), nema þar sem lšgb¾rt yfirvald hefur metið ‡h¾ttuna sem —verulega,
gefið œt sŽrstakt leyfi sem gildir aðeins ’ þv’ aðildarr’ki, og gert allar aðrar nauðsynlegar r‡ðstafanir til að tryggja að
s‡ sjœkd—mur breiðist ekki œt,

b) maurakvilla (Acarapis woodi (Rennie)), nema þar sem sv¾ðið ‡ viðtškustað hefur fengið frekari ‡byrgðir ’ samr¾mi
við 2. mgr. 14. gr. tilskipunar 92/65/EBE,
c)

litlu býkœpubjšllu (Aethina tumida) eða

d) sn’kjum’tils (Tropilaelaps spp.) og
2.

uppfylla kršfurnar sem settar eru fram ’ a-lið 8. gr. tilskipunar 92/65/EBE.
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X. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða br¾dda fitu œr efni ’ 1. eða 2. flokki til notkunar ’ l’ffituefni
1.

Br¾dd fita œr efni ’ 1. eða 2. flokki, sem ¾tluð er til notkunar ’ l’ffituefni, skal vera framleidd með einni af
vinnsluaðferðum 1 til 5 sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka.

2.

Br¾dd fita, sem er unnin œr j—rturdýrum, skal hreinsuð þannig að h‡marksmagn —leysanlegra —hreininda sem eftir verða
sŽ ekki meira en 0,15% miðað við þyngd.

XI. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða fituafleiður
1.

Leyfilegt er að nota eftirfarandi vinnsluferli til að framleiða fituafleiður œr br¾ddri fitu sem er fengin œr efni ’ 1. og 2.
flokki:
a)

transestrun eða vatnsrof við a.m.k. 200 ¡C og við samsvarandi, viðeigandi þrýsting ’ 20 m’nœtur (glýser—l, fitusýrur
og esterar),

b) s‡pumyndun með 12M NaOH (glýser—l og s‡pa):
i.

’ framleiðslulotuferli við 95 ¡C ’ þrj‡r klukkustundir eða

ii. ’ —rofnu ferli við 140 ¡C og 2 bšr (2000 hPa) ’ ‡tta m’nœtur eða
c)
2.

vetnun við 160 ¡C og 12 bšr (12 000 hPa) ’ 20 m’nœtur.

Einungis m‡ setja fituafleiður, sem eru framleiddar ’ samr¾mi við þennan kafla, ‡ markað:
a)

til annarrar notkunar en ’ f—ður, snyrtivšrur og lyf,

b) til viðb—tar, ef um er að r¾ða fituafleiður œr efni ’ 1. flokki, til annarrar notkunar en ’ l’fr¾nan ‡burð og
jarðvegsb¾ta.

XII. KAFLI
SŽrt¾kar kršfur sem varða horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjšli, h—fa og klaufir og afurðir œr þeim, að
undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum, sem eru ¾tluð til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum
Setning horna og hornafurða, að undanskildu hornamjšli, h—fa og klaufa og afurða œr þeim, að undanskildu mjšli œr h—fum
og klaufum, sem eru ¾tluð til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum, ‡ markað skal h‡ð eftirfarandi skilyrðum:
a)

þau verða að vera af dýrum sem:
i.

hefur annaðhvort verið sl‡trað ’ sl‡turhœsum og hafa ‡ður gengist undir skoðun þar sem þau voru, ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, talin h¾f til sl‡trunar til manneldis að skoðun lokinni eða

ii. sýndu engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—m sem getur borist með þeirri afurð ’ menn eða dýr,
b) þau skulu hafa verið hitameðhšndluð ’ eina klukkustund þannig að kjarnahitinn varð a.m.k. 80 ¡C,
c)

horn skulu fjarl¾gð ‡n þess að opna kœpuholið,

d) allar varœðarr‡ðstafanir eru gerðar til að forðast v’xlmengun ‡ šllum stigum vinnslu, geymslu eða flutnings,
e)
f)

þeim skal pakkað, annaðhvort ’ nýjar umbœðir eða ’l‡t, eða þau flutt ’ farart¾kjum eða g‡mum undir efni ’ lausu sem
hafa verið s—tthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem lšgb¾rt yfirvald hefur samþykkt,
‡ umbœðunum eða ’l‡tunum skal:
i.

tilgreina tegund afurðar (horn, hornafurðir, h—far og klaufir eða afurðir œr h—fum og klaufum),

ii. vera merkt með heiti og heimilisfangi samþykkts eða skr‡ðs fyrirt¾kis eða viðtškustšðvar.
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XIV. VIÐAUKI
INNFLUTNINGUR, òTFLUTNINGUR OG UMFLUTNINGUR
I. KAFLI
SƒRT®KAR KR…FUR SEM VARÐA INNFLUTNING TIL SAMBANDSINS OG UMFLUTNING ê GEGNUM
ÞAÐ ç EFNI ê 3. FLOKKI OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR ê FîÐURFERLINU, ANNARRAR EN
ê G®LUDÝRAFîÐUR EÐA SEM FîÐUR FYRIR LOÐDÝR
1. þ‡ttur
Eins og um getur ’ a-lið 1. mgr. og 3. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skulu eftirfarandi kršfur gilda um
innfluttar sendingar af efni ’ 3. flokki og afleiddum afurðum þeirra til notkunar ’ f—ðurferlinu, annarrar en ’ g¾ludýraf—ður
eða sem f—ður fyrir loðdýr, og sendingar af sl’ku efni og afurðir ’ gegnumflutningi:
a)

þ¾r skulu samanstanda af eða vera framleiddar œr, eftir þv’ sem við ‡, efni ’ 3. flokki sem um getur ’ d‡lkinum ãhr‡efniÒ
’ tšflu 1,

b) þ¾r skulu uppfylla skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi sem sett eru fram ’ d‡lkinum ãskilyrði fyrir innflutningi og
umflutningiÒ ’ tšflu 1,
c)

þ¾r skulu koma fr‡ þriðja landi eða hluta þriðja lands sem tilgreint er ’ d‡lkinum ãþriðju lšndÒ ’ tšflu 1 og

d) þeim skal fylgja, ‡ meðan ‡ flutningi stendur til komustaðar inn ’ Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og
dýraafurðum fer fram, heilbrigðisvottorðið sem um getur ’ d‡lkinum ãvottorð/fyrirmyndir að skjšlumÒ ’ tšflu 1 eða
e)

þeim skal framv’sað ‡ komustað inn ’ Sambandið, þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer fram, ‡samt
skjali sem samsvarar fyrirmyndinni sem um getur ’ d‡lkinum ãvottorð/fyrirmyndir að skjšlumÒ ’ tšflu 1.

Afurð

Unnið
dýrapr—t’n

Bl—ðafurðir
fyrir f—ðurefni

Br¾dd fita og
fisklýsi

Nr.

1

2

3

Ef um er að r¾ða br¾dda fitu
aðra en fisklýsi: Efni ’ 3.
flokki sem um getur ’ a-, b-,
d-, e-, f-, g-, h-, i-, j- og k-lið
10. gr.

b) Ef um er að r¾ða fisklýsi:
Efni ’ 3. flokki sem um getur
’ e-, f-, i- og j-lið 10. gr.

a)

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ alið og i-lið b-liðar 10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ a-,
b-, d-, e-, f-, h-, i-, j-, k-, l- og mlið 10. mgr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009)

Unna dýrapr—t’nið skal hafa verið framleitt ’ samr¾mi
við 1. þ‡tt II. kafla X. viðauka og

Br¾dda fitan og fisklýsið skulu hafa verið framleidd ’
samr¾mi við 3. þ‡tt II. kafla X. viðauka og

b) Br¾dda fitan skal uppfylla viðb—tarkršfurnar sem settar
eru fram ’ 3. þ¾tti þessa kafla.

a)

Bl—ðafurðirnar skulu hafa verið framleiddar ’ samr¾mi við 2.
þ‡tt II. kafla X. viðauka.

b) Unna dýrapr—t’nið skal uppfylla viðb—tarkršfurnar sem
settar eru fram ’ 2. þ¾tti þessa kafla.

a)

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Tafla 1

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010.

Ef um er að r¾ða unnið dýrapr—t’n, að
undanskildu fiskimjšli:

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa, sem
eru tilgreindir ’ 1. hluta II. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan sem
innflutningur ‡ šllum flokkum nýs kjšts af
viðkomandi dýrategund er leyfður.

Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr h—f- og
klaufdýrum:

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010.

Ef um er að r¾ða br¾dda fitu aðra en
fisklýsi:

A-liður 10. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða br¾dda
fitu aðra en fisklýsi:

9. kafli XV. viðauka.

b) Ef um er að r¾ða fisklýsi:

a)

B-liður 4. kafla XV. viðauka.

1. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ II.
viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

b) Ef um er að r¾ða fisklýsi:

a)

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010.

b) Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr šðrum
tegundum:

a)

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ II.
viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

b) Ef um er að r¾ða fiskimjšl

a)

Skr‡r yfir þriðju lšnd
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Afurð

Mj—lk, afurðir
sem eru að
stofni til œr
mj—lk og
afurðir œr
mj—lk,
broddur,
afurðir œr
broddi

Gelat’n og
vatnsrofin
pr—t’n

Tv’kals’umfos
fat

Nr.

4

5

6

Efni ’ 3. flokki sem um getur
’ e-, f- og h-lið 10. gr.

Mj—lk, afurðir sem er að
stofni til œr mj—lk:

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ a-,
b-, d-, e-, f-, g-, h-, i-, j- og k-lið
10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ a-,
b-, e-, f-, g-, i- og j-lið 10. gr. og,
ef um er að r¾ða vatnsrofið
pr—t’n: Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ d-, h- og k-lið 10. gr.

Efni ’ 3. flokki œr lifandi
dýrum sem ekki sýndu nein
merki um sjœkd—ma sem
berast ’ menn eða dýr með
broddi.

b) Broddur, afurðir œr broddi:

a)

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009)

Tv’kals’umfosfatið skal hafa verið framleitt ’ samr¾mi við 6.
þ‡tt II. kafla X. viðauka.

Gelat’nið og vatnsrofna pr—t’nið skulu hafa verið framleidd ’
samr¾mi við 5. þ‡tt II. kafla X. viðauka.

Mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk, broddur og
afurðir œr broddi skulu uppfylla viðb—tarkršfurnar sem settar
eru fram ’ 4. þ¾tti þessa kafla.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lšnd sem hafa fengið leyfi og eru
tilgreind ’ I. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
605/2010.

Ef um er að r¾ða mj—lk og afurðir sem eru
að stofni til œr mj—lk:

A-liður 2. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða mj—lk,
afurðir sem eru að stofni
til œr mj—lk og afurðir œr
mj—lk:

(TW) Ta’van.

(PK) Pakistan

(MY) Malas’a

b) Ef um er að r¾ða
vatnsrofið pr—t’n:

(KR) Suður-K—rea

(TW) Ta’van.

12. kafli XV. viðauka.

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

(PK) Pakistan

(MY) Malas’a

(KR) Suður-K—rea

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lšnd:

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ II.
viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

12. kafli XV. viðauka.

11. kafli XV. viðauka.

Ef um er að r¾ða gelat’n:

a)

B-liður 2. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að r¾ða brodd og
afurðir œr broddi:

a)

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010 og eftirfarandi lšnd:

b) Ef um er að r¾ða gelat’n og vatnsrofið
pr—t’n œr fiski:

a)

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind sem lšnd
sem hafa fengið leyfi ’ A-d‡lki I. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 605/2010.

b) Ef um er að r¾ða brodd og afurðir œr
broddi:

a)

Skr‡r yfir þriðju lšnd
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Þr’kals’umfosfat

Kollagen

Eggjaafurðir

8

9

Afurð

7

Nr.

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ eog f-lið og ii. lið k-liðar 10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ a-,
b-, e-, f-, g-, i- og j-lið 10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um getur ’ a-,
b-, d-, e-, f-, g-, h-, i- og k-lið
10. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009)

Eggjaafurðirnar skulu hafa verið framleiddar ’ samr¾mi við
9. þ‡tt II. kafla X. viðauka.

Kollagenið skal hafa verið framleitt ’ samr¾mi við 8. þ‡tt II.
kafla X. viðauka.

Þr’kals’umfosfatið skal hafa verið framleitt ’ samr¾mi við 7.
þ‡tt II. kafla X. viðauka.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa, þaðan sem
aðildarr’kin geta heimilað innflutning ‡ nýju
alifuglakjšti, eggjum og eggjaafurðum, sem eru
tilgreindir ’ 1. hluta I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008.

(TW) Ta’van.

(PK) Pakistan

(MY) Malas’a

(KR) Suður-K—rea

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lšnd:

(TW) Ta’van.

(PK) Pakistan

(MY) Malas’a

(KR) Suður-K—rea

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lšnd:

Skr‡r yfir þriðju lšnd

15. kafli XV. viðauka.

11. kafli XV. viðauka.

12. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum
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2. þ‡ttur
Innflutningur ‡ unnu dýrapr—t’ni
Eftirtalin kršfur skulu gilda um innflutning ‡ unnu dýrapr—t’ni:
1.

çður en sendingar eru afgreiddar ’ frj‡lst fl¾ði ’ Sambandinu skal lšgb¾rt yfirvald taka sýni af unnu dýrapr—t’ni ’
innfluttum sendingum ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum til að ganga œr skugga um samr¾mi við almennu kršfurnar ’ I.
kafla X. viðauka.
Lšgb¾rt yfirvald skal:
a)

taka sýni œr šllum afurðasendingum sem eru fluttar ’ lausu,

b) taka slembisýni œr afurðasendingum sem er pakkað inn ’ upprunalegri framleiðslustšð.
2.

Hins vegar, þr‡tt fyrir 1. lið, reynist sex pr—fanir ’ ršð ‡ sendingum ’ lausu fr‡ tilteknu þriðja landi vera neikv¾ðar getur
lšgb¾rt yfirvald ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum tekið slembisýni œr n¾stu sendingum ’ lausu fr‡ viðkomandi þriðja landi.
Reynist eitt af þessum slembisýnum j‡kv¾tt skal lšgb¾ra yfirvaldið, sem tekur sýnin, gera lšgb¾ra yfirvaldinu ’ þriðja
landinu sem er upprunaland grein fyrir þv’ þannig að það geti gripið til viðeigandi r‡ðstafana til að r‡ða b—t ‡ ‡standinu.
Lšgb¾rt yfirvald ’ þriðja landinu sem er upprunaland skal vekja athygli lšgb¾rs yfirvalds, sem tekur sýnin, ‡ þessum
r‡ðstšfunum.
Reynist fleiri sýni fr‡ sama upprunastað vera j‡kv¾ð skal lšgb¾rt yfirvald ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum taka sýni œr
hverri sendingu fr‡ þeim stað þar til niðurstšður sex pr—fana ’ ršð reynast neikv¾ðar.

3.

Lšgb¾r yfirvšld skulu ’ a.m.k. þrjœ ‡r geyma skr‡r yfir niðurstšður pr—fana œr sýnum œr šllum sendingum sem sýni voru
tekin œr.

4.

Ef sending sem er flutt til Sambandsins reynist vera j‡kv¾ð fyrir salmonellu eða hœn uppfyllir ekki þ‡ šrverufr¾ðilegu
staðla fyrir iðrabakter’ur, sem settar eru fram ’ I. kafla X. viðauka, skal annaðhvort:
a)

fara með hana ’ samr¾mi við m‡lsmeðferðina, sem m¾lt er fyrir um ’ a-lið 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 97/78/EB, eða

b) endurvinna afurðirnar ’ sendingunni ’ vinnslustšð eða afmenga þ¾r með meðhšndlun sem lšgb¾rt yfirvald hefur
leyft. Sendingin m‡ ekki fara ’ dreifingu fyrr en hœn hefur verið meðhšndluð, pr—fuð með tilliti til salmonellu eða
iðrabakter’a, eftir þv’ hvað er nauðsynlegt, af h‡lfu lšgb¾rs yfirvalds, ’ samr¾mi við I. kafla X. viðauka, með
neikv¾ðum niðurstšðum.
3. þ‡ttur
Innflutningur ‡ br¾ddri fitu
Eftirtaldar kršfur skulu gilda um innflutning ‡ br¾ddri fitu:
Br¾dd fita skal:
a)

vera að šllu leyti eða að hluta til œr hr‡efnum œr sv’num og fr‡ þriðja landi eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis þriðja lands sem
hefur verið laust við gin- og klaufaveiki n¾stliðna 24 m‡nuði og laust við sv’napest og afr’kusv’napest n¾stliðna 12
m‡nuði,

b) vera að šllu leyti eða að hluta til œr hr‡efnum œr alifuglum og fr‡ þriðja landi eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis þriðja lands sem
hefur verið laust við Newcastle-veiki og fuglainflœensu n¾stliðna sex m‡nuði,
c)

vera šllu leyti eða að hluta til œr hr‡efnum œr j—rturdýrum og fr‡ þriðja landi eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis þriðja lands sem
hefur verið laust við gin- og klaufaveiki n¾stliðna 24 m‡nuði og laust við nautapest n¾stliðna 12 m‡nuði eða

Nr.15.10.2015
674

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlíNr.2017
63/297

d) hafa, ef einhver sjœkd—manna sem um getur ’ a-, b- og c-lið hefur komið upp ‡ viðkomandi t’mabili sem um getur ’
þessum liðum, fengið aðra af eftirfarandi hitameðhšndlunum:
i.

’ a.m.k. 70 ¡C ’ a.m.k. 30 m’nœtur eða

ii. ’ a.m.k. 90 ¡C ’ a.m.k. 15 m’nœtur.
Rekstraraðilarnir skulu skr‡ upplýsingar um mikilv¾gu stýristaðina og geyma þ¾r til að eigandinn, rekstraraðilinn eða
fulltrœi þeirra og, eins og við ‡, lšgb¾rt yfirvald geti vaktað rekstur stšðvarinnar en skr‡ðu upplýsingarnar skulu n‡ til
bitast¾rðar, markhita og, eftir þv’ sem við ‡, algilds t’ma, þrýstingssniðs, aðflutningshraða hr‡efna og
endurvinnsluhlutfalls fitu.
4. þ‡ttur
Innflutningur ‡ mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðum œr mj—lk, broddi og afurðum œr broddi
A. Eftirfarandi kršfur gilda um innflutning ‡ mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðum œr mj—lk, broddi og
afurðum œr broddi:
1.

Mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk skulu:
a)

hafa verið meðhšndlaðar með a.m.k. einni meðhšndlun sem kveðið er ‡ um ’ liðum 1.1, 1.2, 1.3 og a-lið liðar
B.1.4 ’ I. hluta 4. þ‡ttar II. kafla X. viðauka,

b) samrýmast lið B.2 og B.4 og, þegar um er að r¾ða mysu, lið B.3 ’ I. hluta 4. þ‡ttar II. kafla X. viðauka.
2.

Þr‡tt fyrir lið B.1.4 ’ I. hluta 4. þ‡ttar II. kafla X. viðauka m‡ flytja inn mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk
og afurðir œr mj—lk fr‡ þriðju lšndum ef sl’kt er leyft skv. A-d‡lki I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010, að
þv’ tilskildu að mj—lkin, afurðirnar sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðirnar œr mj—lk hafi verið
h‡hitagerilsneyddar einu sinni og:
a)

ekki verið sendar af stað fyrr en a.m.k. 21 dagur var liðinn fr‡ framleiðslu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki komið upp
neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’ þriðja landinu sem er œtflutningsland eða

b) verið framv’sað ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum, þar sem þ¾r koma inn ’ Sambandið, a.m.k. 21 degi eftir
framleiðslu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki komið upp neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’ þriðja landinu sem er
œtflutningsland.
B. Eftirtaldar kršfur skulu gilda um innflutning ‡ broddi og afurðum œr broddi:
1.

Efnið skal hafa verið h‡hitagerilsneytt einu sinni og:
a)

ekki verið sent af stað fyrr en a.m.k. 21 dagur var liðinn fr‡ framleiðslu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki komið upp
neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’ þriðja landinu sem er œtflutningsland eða

b) verið framv’sað ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum, þar sem það kemur inn ’ Sambandið, a.m.k. 21 degi eftir
framleiðslu og ‡ þv’ t’mabili hafi ekki komið upp neitt tilvik gin- og klaufaveiki ’ þriðja landinu sem er
œtflutningsland.
2.

Efnið skal hafa komið œr nautgripum sem falla undir reglubundna heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða til að
tryggja að það komi fr‡ bœjšrðum þar sem allar nautgripahjarðir eru:
a)

annaðhvort opinberlega viðurkenndar sem lausar við berkla og šldus—tt, eins og er skilgreint ’ d- og f-lið 2. mgr.
2. gr. tilskipunar 64/432/EBE, eða s¾ta ekki takmšrkunum samkv¾mt landslšggjšf þriðja landsins, sem er
upprunaland broddsins, að þv’ er varðar œtrýmingu berkla og šldus—ttar og

b) annaðhvort opinberlega viðurkenndar sem lausar við smitandi hv’tbl¾ði, eins og er skilgreint ’ j-lið 2. mgr. 2.
gr. tilskipunar 64/432/EBE, eða falla undir opinbert kerfi til varnar gegn smitandi hv’tbl¾ði og kl’n’skar
pr—fanir og ranns—knarstofupr—fanir hafa ekki leitt ’ lj—s nein merki um þann sjœkd—m ’ hjšrðinni n¾stliðin 2 ‡r.
3.

Að vinnslu lokinni skulu allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að koma ’ veg fyrir mengun
broddsins eða afurðanna œr broddinum.
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Lokaafurðin skal bera merkimiða sem gefur til kynna að hœn innihaldi efni œr 3. flokki og sŽ ekki ¾tluð til
manneldis og skal:
a)

vera pakkað ’ nýjar umbœðir eða

b) flutt ’ lausu ’ geymum eða šðru flutningat¾ki sem ‡ður hefur verið vandlega hreinsað og s—tthreinsað.

II. KAFLI
SƒRT®KAR KR…FUR SEM VARÐA INNFLUTNING TIL SAMBANDSINS OG UMFLUTNING ê GEGNUM
ÞAÐ ç AUKAAFURÐUM òR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR UTAN
FîÐURFERLISINS FYRIR ALIDÝR, …NNUR EN LOÐDÝR
1. þ‡ttur
SŽrt¾kar kršfur
Eins og um getur ’ a-lið 1. mgr., c-lið 2. mgr. og 3. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skulu eftirfarandi kršfur gilda
um innfluttar sendingar af aukaafurðum œr dýrum og afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlisins fyrir alidýr og um
sendingar af sl’ku efni ’ gegnumflutningi:
a)

þ¾r skulu samanstanda af eða vera framleiddar œr aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ d‡lkinum ãhr‡efniÒ ’ tšflu 2,

b) þ¾r skulu uppfylla skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi sem sett eru fram ’ d‡lkinum ãskilyrði fyrir innflutningi og
umflutningiÒ ’ tšflu 2,
c)

þ¾r skulu koma fr‡ þriðja landi eða hluta þriðja lands sem tilgreint er ’ d‡lkinum ãþriðju lšndÒ ’ tšflu 2 og

d) þeim skal fylgja ‡ meðan ‡ flutningi stendur til komustaðar inn ’ Sambandið, þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og
dýraafurðum fer fram, heilbrigðisvottorðið eða annað skjal, eftir þv’ sem við ‡, sem um getur ’ d‡lkinum
ãvottorð/fyrirmyndir að skjšlumÒ ’ tšflu 2 eða
e)

þeim skal framv’sað ‡ komustað inn ’ Sambandið, þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer fram, ‡samt
skjali sem samsvarar fyrirmyndinni sem um getur ’ d‡lkinum ãvottorð/fyrirmyndir að skjšlumÒ ’ tšflu 2.

Unninn
hœsdýra‡burður,
afleiddar afurðir
œr unnum
hœsdýra‡burði og
leðurblškugœan—

Bl—ðafurðir, aðrar
en œr dýrum af
hesta¾tt, til
framleiðslu ‡
afleiddum
afurðum til
notkunar utan
f—ðurferlis alidýra

2

Afurð

1

Nr.

Efni ’ 1. flokki sem um
getur ’ c- og d-lið 8. gr. og
efni ’ 3. flokki sem um getur
’ a-, b-, d- og h-lið 10. gr.

Efni ’ 2. flokki sem um
getur ’ a-lið 9. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Bl—ðafurðir skulu hafa verið framleiddar ’ samr¾mi við
2. þ‡tt.

Unninn hœsdýra‡burður, afleiddar afurðir œr unnum
hœsdýra‡burði og leðurblškugœan— skulu hafa verið
framleidd ’ samr¾mi við 2. þ‡tt I. kafla XI. viðauka.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Tafla 2

1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010,

1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

Japan.

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa, sem eru
tilgreindir ’ 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 206/2010 þaðan sem innflutningur ‡ nýju kjšti
af šllum tegundum h—f- og klaufdýra, sem eru
hœsdýr, er leyfður og einungis fyrir það t’mabil sem
tilgreint er ’ 7. og 8. d‡lki þess hluta.

ef um er að r¾ða —meðhšndlaðar bl—ðafurðir œr h—feða klaufdýrum:

c)

Japan.

C-liður 4. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða
—meðhšndlaðar
bl—ðafurðir:

D-liður 4. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að r¾ða
meðhšndlaðar
bl—ðafurðir:

a)

17. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind annaðhvort ’ 1.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
’ 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008
eða ’ 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
119/2009.

ef um er að r¾ða —meðhšndlaðar bl—ðafurðir œr
šðrum dýrum:

Japan.

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa sem eru
tilgreindir ’ 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 798/2008.

b) ef um er að r¾ða —meðhšndlaðar bl—ðafurðir œr
alifuglum og šðrum fuglategundum:

a)

Eftirfarandi þriðju lšnd:

c)

b) I. viðauka við ‡kvšrðun 2004/211/EB eða

a)

Þriðju lšnd tilgreind ’:

Skr‡r yfir þriðju lšnd
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Bl—ð og
bl—ðafurðir œr
dýrum af hesta¾tt

Nýjar eða k¾ldar
hœðir og skinn af
h—f- eða
klaufdýrum

4

Afurð

3

Nr.

Hœðirnar og skinnin skulu uppfylla kršfurnar sem settar
eru fram ’ 1. og 4. lið 4. þ‡ttar.

Bl—ð og bl—ðafurðir skulu uppfylla kršfurnar sem settar
eru fram ’ 3. þ¾tti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa, sem eru
tilgreindir ’ I. viðauka við ‡kvšrðun 2004/211/EB,
þaðan sem innflutningur ‡ dýrum af hesta¾tt til
undaneldis og framleiðslu er leyfður.

ef um er að r¾ða bl—ð sem hefur verið safnað ’
samr¾mi við 1. lið IV. kafla XIII. viðauka eða ef
bl—ðafurðir hafa verið framleiddar ’ samr¾mi við i.
lið b-liðar 2. liðar þess kafla:

Hœðirnar og skinnin komi fr‡ þriðja landi eða, ef um er
að r¾ða sv¾ðaskiptingu ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, hluta þriðja lands sem tilgreindur er ’ 1.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
þaðan sem aðildarr’kin heimila innflutning ‡ nýju kjšti
af sšmu tegundum.

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan
sem aðildarr’kin leyfa innflutning ‡ nýju kjšti af
hœsdýrum af hesta¾tt.

b) ef um er að r¾ða bl—ðafurðir sem hafa verið
meðhšndlaðar ’ samr¾mi við ii. lið b-liðar 2. liðar
IV. kafla XIII. viðauka:

a)

Eftirfarandi þriðju lšnd:

Japan.

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, ’ 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 eða ’ 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 119/2009.

d) ef um er að r¾ða meðhšndlaðar bl—ðafurðir œr
hvaða tegund sem er:

Skr‡r yfir þriðju lšnd

A-liður 5. kafla XV.
viðauka.

A-liður 4. kafla XV.
viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-lið og iii. lið b-liðar
10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-, b-, d- og h-lið 10.
gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Nr.Nr.674
63/300
15.10.2015

20. júlí26.2.2011
2017

5

Nr.

Verkaðar hœðir og
skinn af h—f- eða
klaufdýrum

Afurð

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-lið, i. og iii. lið bliðar og n-lið 10. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Hœðirnar og skinnin skulu uppfylla kršfurnar sem settar
eru fram ’ 2., 3. og 4. lið 4. þ‡ttar.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa sem eru
tilgreindir ’ 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 206/2010.

Ef um er að r¾ða verkaðar hœðir og skinn af h—f- og
klaufdýrum:

…ll þriðju lšnd.

B-liður 5. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða
verkaðar hœðir og skinn
af h—f- og klaufdýrum,
aðrar en þ¾r sem
uppfylla kršfurnar sem
settar eru fram ’ 2. lið 4.
þ‡ttar:

c)

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Ekki er þšrf fyrir
vottorð.

Ef um er að r¾ða
verkaðar hœðir og skinn
af h—f- eða klaufdýrum
sem uppfylla kršfurnar
sem settar eru fram ’ 2.
lið 4. þ‡ttar:

Opinbera yfirlýsingin
sem sett er fram ’ C-lið
5. kafla XV. viðauka.

b) Ef um er að r¾ða
verkaðar hœðir og skinn
af j—rturdýrum og dýrum
af hesta¾tt sem senda ‡
til Evr—pusambandsins
og þeim hefur verið
haldið aðskildum ’ 21
dag eða sem verða ’
flutningi ’ 21 dag
samfleytt fyrir
innflutning:

a)

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

15.10.

b) Ef um er að r¾ða verkaðar hœðir og skinn af
j—rturdýrum sem senda ‡ til Evr—pusambandsins og
hefur verið haldið aðskildum ’ 21 dag eða sem
verða ’ flutningi ’ 21 dag samfleytt fyrir innflutning:

a)

Skr‡r yfir þriðju lšnd

Nr.15.10.2015
674
20. júlíNr.2017
63/301

Veiðiminjagripir
og annað sem bœið
er til œr dýrum

Sv’nsburstir

7

Afurð

6

Nr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ iv. lið b-liðar 10. gr.

Efni ’ 2. flokki, sem um
getur ’ f-lið 9 gr., sem
kemur œr villtum dýrum
sem ekki leikur grunur ‡ að
sŽu smituð af sjœkd—mi sem
getur smitast ’ menn eða dýr
og efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-lið, i., iii. og v. lið
b-liðar og n-lið 10. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Sv’nsburstirnar skulu vera af dýrum sem var sl‡trað ’
sl‡turhœsi ’ þriðja landinu sem er upprunaland.

Veiðiminjagripir og annað sem bœið er til œr dýrum skal
uppfylla kršfurnar sem settar eru fram ’ 5. þ¾tti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

…ll þriðju lšnd.

Ef um er að r¾ða veiðiminjagripi og annað sem
bœið er til œr dýrum, sem um getur ’ 2. lið 5. þ‡ttar:

Þau þriðju lšnd eða, ef um er að r¾ða
sv¾ðaskiptingu, sv¾ði þeirra sem eru tilgreind ’ 1.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010
sem hafa verið laus við afr’kusv’napest n¾stliðna 12
m‡nuði fram að innflutningi.

Ef um er að r¾ða —meðhšndlaðar sv’nsburstir:

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ viðeigandi
d‡lkum fyrir nýtt kjšt af h—f- og klaufdýrum ’
1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010, þ.m.t. allar takmarkanir sem m¾lt er
fyrir um ’ d‡lkinum fyrir sŽrstakar
athugasemdir um nýtt kjšt.

A-liður 6. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða
veiðiminjagripi sem um
getur ’ 2. lið 5. þ‡ttar:

A-liður 7. kafla XV.
viðauka.

Ef engin tilvik
afr’kusv’napestar hafa
komið upp n¾stliðna 12
m‡nuði:

Ekki er þšrf fyrir
vottorð.

Ef um er að r¾ða
veiðiminjagripi sem um
getur ’ 1. lið 5. þ‡ttar:

B-liður 7. kafla XV.
viðauka.

b) Ef eitt eða fleiri tilvik
afr’kusv’napestar hafa
komið upp n¾stliðna 12
m‡nuði:

a)

c)

B-liður 6. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að r¾ða
veiðiminjagripi sem um
getur ’ 3. lið 5. þ‡ttar:

a)

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 sem hafa
hugsanlega ekki verið laus við afr’kusv’napest
n¾stliðna 12 m‡nuði fram að innflutningi.

b) Ef um er að r¾ða meðhšndlaðar sv’nsburstir:

a)

(TN) Tœnis.

(GL) Gr¾nland

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
þaðan sem aðildarr’kin heimila innflutning ‡
nýju alifuglakjšti, og eftirtalin lšnd:

Veiðiminjagripir œr fuglum:

ii. Veiðiminjagripir œr h—f- og klaufdýrum:

i.

b) Ef um er að r¾ða veiðiminjagripi og annað sem
bœið er til œr dýrum sem um getur ’ 3. lið 5. þ‡ttar:

a)

Skr‡r yfir þriðju lšnd

Nr.Nr.
674
63/302
20. júlí15.10.2015
2017

îmeðhšndluð ull
og h‡r

Meðhšndlaðar
fjaðrir og
fjaðrahlutar og
dœnn

Aukaafurðir œr
býr¾kt

9

10

Afurð

8

Nr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ e-lið 10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ v. lið b-liðar og h- og
n-lið 10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ h- og n-lið 10. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

þurr og ’ tryggilega lokuðum umbœðum og

Aukaafurðirnar œr býr¾kt hafa verið hafðar við
-12 ¡C eða l¾gra hitastig ’ a.m.k. 24 klst. eða

ii. Ef um er að r¾ða bývax skal efnið hafa verið
unnið ’ samr¾mi við einhverja af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7,
sem settar eru fram ’ III. kafla IV. viðauka, og
hreinsað fyrir innflutning.

i.

Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr býr¾kt sem ¾tlaðar
eru til notkunar ’ býr¾kt, aðrar en bývax ’ formi
vaxkakna:

b) Ef um er að r¾ða bývax, annað en bývax ’ formi
vaxkakna, sem ¾tlað er til annars en f—ðrunar
alidýra, skal bývaxið hafa verið hreinsað eða unnið ’
samr¾mi við einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 5
eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram ’ III. kafla
IV. viðauka, fyrir innflutning.

a)

Meðhšndluðu fjaðrirnar eða fjaðrahlutarnir skulu
uppfylla kršfurnar sem settar eru fram ’ 6. þ¾tti.

b) send beint til stšðvar sem framleiðir afleiddar
afurðir til notkunar utan f—ðurferlisins eða til
stšðvar þar sem fram fer millistigsstarfsemi, við
skilyrði sem koma ’ veg fyrir œtbreiðslu
sjœkd—msvalda.

a)

îmeðhšndlaða ullin og h‡rið skulu vera

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

(CM) Kamerœn.

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi land:

Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr býr¾kt ¾tlaðar til
notkunar ’ býr¾kt:

…ll þriðju lšnd.

b) Ef um er að r¾ða bývax ¾tlað til annars en f—ðrunar
alidýra:

a)

…ll þriðju lšnd.

…ll þriðju lšnd.

Skr‡r yfir þriðju lšnd

13. kafli XV. viðauka.

Ef um er að r¾ða
aukaafurðir œr býr¾kt
¾tlaðar til notkunar ’
býr¾kt:

Viðskiptaskjal þar sem
vottað er að hreinsun
eða vinnsla hafi ‡tt sŽr
stað.

b) Ef um er að r¾ða bývax
¾tlað til annars en
f—ðrunar alidýra:

a)

Ekki er gerð krafa um
heilbrigðisvottorð vegna
innflutnings ‡
meðhšndluðum fjšðrum,
fjaðrahlutum og dœni.

Ekki er gerð krafa um
heilbrigðisvottorð vegna
innflutnings ‡
—meðhšndlaðri ull og h‡ri.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

Nr.15.10.2015
674
EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

20. júlíNr.2017
63/303

Bein og
beinaafurðir (að
undanskildu
beinamjšli), horn
og hornafurðir (að
undanskildu
hornamjšli) og
h—far og klaufir og
afurðir œr h—fum
og klaufum (að
undanskildu mjšli
œr h—fum og
klaufum) sem eru
¾tluð til annarrar
notkunar en sem
f—ðurefni, l’fr¾nn
‡burður eða
jarðvegsb¾tir

G¾ludýraf—ður,
þ.m.t. nagbein

12

Afurð

11

Nr.

Efni sem um getur ’ i.
og ii. lið a-liðar 35. gr.

Ef um er að r¾ða unnið
g¾ludýraf—ður og
nagbein:

Efni sem um getur ’ iii.
lið a-liðar 35. gr.

b) Ef um er að r¾ða hr‡tt
g¾ludýraf—ður:

a)

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-lið, i. og iii. lið bliðar, e- og h-lið 10. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

G¾ludýraf—ðrið og nagbeinin skulu hafa verið framleidd
’ samr¾mi við II. kafla XIII. viðauka.

Afurðirnar skulu uppfylla kršfurnar sem settar eru fram
’ 7. þ¾tti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Ef um er að r¾ða efni œr fiski, þriðju lšnd sem eru
tilgreind ’ II. viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 eða ’ I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, þaðan
sem aðildarr’kin heimila innflutning ‡ nýju kjšti af
sšmu dýrategundum og þar sem eingšngu er
heimild fyrir kjšti með beini.

Ef um er að r¾ða hr‡tt g¾ludýraf—ður:

(TW) Ta’van

viðskiptaskjal eins og
sett er fram ’ 2. lið 7.
þ‡ttar og

A-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða
g¾ludýraf—ður ’ d—sum:

C-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða
nagbein:

D-liður 3. kafla XV.
viðauka.

d) Ef um er að r¾ða hr‡tt
g¾ludýraf—ður:

c)

B-liður 3. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að r¾ða unnið
g¾ludýraf—ður, þ— ekki
g¾ludýraf—ður ’ d—sum:

a)

b) yfirlýsing innflytjandans
’ samr¾mi við 16. kafla
XV. viðauka, sem skal
a.m.k. vera ‡ einu
opinberu tungum‡li þess
aðildarr’kis þar sem
sendingin kemur fyrst
inn ’ Sambandið og
a.m.k. ‡ einu opinberu
tungum‡li
viðtškuaðildarr’kisins.

a)

Afurðunum skal fylgja:

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

(LK) Sr’ Lanka

(EC) Ekvador

(JP) Japan

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lšnd:

b) Ef um er að r¾ða nagbein og g¾ludýraf—ður, þ—
ekki hr‡tt:

a)

…ll þriðju lšnd.

Skr‡r yfir þriðju lšnd

Nr.Nr.674
63/304
20. júlí15.10.2015
2017

Bragðb¾tandi
innyflaafurðir til
framleiðslu ‡
g¾ludýraf—ðri

Aukaafurðir œr
dýrum til
framleiðslu ‡
g¾ludýraf—ðri,
šðru en hr‡u, og ‡
afleiddum
afurðum til
notkunar utan
f—ðurferlisins

14

Afurð

13

Nr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a- til k-lið 10. gr.

c)

Ef um er að r¾ða
loðskinn til framleiðslu
‡ afleiddum afurðum,
efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ n-lið 10. gr.

b) Ef um er að r¾ða efni
til framleiðslu ‡
g¾ludýraf—ðri, efni ’ 1.
flokki sem um getur ’ clið 8. gr.

a)

Efni sem um getur ’ a-lið
35. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Afurðirnar skulu uppfylla kršfurnar sem settar eru fram
’ 8. þ¾tti.

Bragðb¾tandi innyflaafurðir skulu hafa verið
framleiddar ’ samr¾mi við III. kafla XIII. viðauka.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

a)

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa, sem eru
tilgreindir ’ 1. hluta II. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 206/2010, þaðan sem innflutningur ‡
nýju kjšti er leyfður til manneldis.

Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr nautgripum,
sauðfŽ, geitum, sv’num og dýrum af hesta¾tt,
þ.m.t. alin og villt dýr:

F-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að r¾ða
aukaafurðir œr dýrum til
framleiðslu ‡ unnu
g¾ludýraf—ðri:

8. kafli XV. viðauka.

b) Ef um er að r¾ða
aukaafurðir œr dýrum til
framleiðslu ‡ afurðum til
notkunar utan f—ðurferlis
alidýra:

a)

E-liður 3. kafla XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010
eða ’ 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008.

iv. Hr‡efni œr villtum landspendýrum og dýrum af
hŽra¾tt (Leporidae):

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ II. viðauka
við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

iii. Hr‡efni œr fiski:

Þau þriðju lšnd eða hlutar þriðju landa, sem
aðildarr’kin heimila innflutning fr‡ ‡ nýju
alifuglakjšti, sem eru tilgreindir ’ 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

ii. Hr‡efni œr alifuglum, þ.m.t. strœtfuglum:

i.

Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum til
framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri:

Ef um er að r¾ða bragðb¾tandi innyflaafurðir œr fiski,
þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ II. viðauka við ‡kvšrðun
2006/766/EB.

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta II. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan sem
aðildarr’kin heimila innflutning ‡ nýju kjšti af sšmu
dýrategundum og þar sem eingšngu er heimild fyrir
kjšti með beini.

Skr‡r yfir þriðju lšnd

Nr.15.10.2015
674
20. júlíNr.2017
63/305

Aukaafurðir œr
dýrum til notkunar
sem hr‡tt
g¾ludýraf—ður

Aukaafurðir œr
dýrum til notkunar
’ f—ður fyrir
loðdýr

16

Afurð

15

Nr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-lið og i. og ii. lið bliðar 10. gr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-lið og i. og ii. lið bliðar 10. gr.

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Afurðirnar skulu uppfylla kršfurnar sem settar eru fram
’ 8. þ¾tti.

Afurðirnar skulu uppfylla kršfurnar sem settar eru fram
’ 8. þ¾tti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan
sem innflutningur ‡ nýju kjšti af viðkomandi
tegundum er leyfður, ’ 1. hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008, ’ 1. hluta I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 119/2009 eða, ef um er að
r¾ða efni œr fiski, þriðju lšnd sem tilgreind eru ’ II.
viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum til
framleiðslu ‡ afurðum til notkunar utan f—ðurferlis
alidýra, šðrum en lyfjum:

D-liður 3. kafla XV.
viðauka.

D-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Ef um er að r¾ða efni œr fiski, þriðju lšnd sem eru
tilgreind ’ II. viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta II. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 eða ’ I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008, þaðan sem aðildarr’kin
heimila innflutning ‡ nýju kjšti af sšmu dýrategundum
og þar sem eingšngu er heimild fyrir kjšti með beini.

Ef um er að r¾ða efni œr fiski, þriðju lšnd sem eru
tilgreind ’ II. viðauka við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta II. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan sem
aðildarr’kin heimila innflutning ‡ nýju kjšti af sšmu
dýrategundum og þar sem eingšngu er heimild fyrir
kjšti með beini.

c)

(TW) Ta’van.

(PH) Filippseyjar

(JP) Japan

Þau þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, ’ 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 eða ’ 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 119/2009 og
eftirfarandi þriðju lšnd:

b) Ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum til
framleiðslu ‡ lyfjum:

Skr‡r yfir þriðju lšnd

Nr.Nr.674
63/306
20. júlí15.10.2015
2017

Br¾dd fita til
tiltekinnar
notkunar utan
f—ðurferlisins fyrir
alidýr

Fituafleiður

18

Afurð

17

Nr.

Efni ’ 1., 2. og 3. flokki
sem um getur ’ 8., 9. og
10. gr.

Ef um er að r¾ða efni
¾tluð til framleiðslu ‡
l’fd’silol’u:

a)

c)

Efni ’ 1. flokki sem um
getur ’ 8. gr. (c- og dliður), efni ’ 2. flokki
sem um getur ’ 9. gr. (cog d-liður og i. liður fliðar) og efni ’ 3. flokki
sem um getur ’ 10. gr.
(a-, b-, d-, e-, f-, g-, h-,
i-, j- og k-lið).

Ef um er að r¾ða
fituafleiður til notkunar
utan f—ðurferlis alidýra:

Efni ’ 1. flokki sem um
getur ’ 8. gr. (b-, c- og
d-liður), efni ’ 2. flokki
sem um getur ’ 9. gr. (cog d-liður og i. liður fliðar) og efni ’ 3. flokki
sem um getur ’ 10. gr.,
að undanskildum c- og
p-lið.

Ef um er að r¾ða efni
¾tluð til annars:

Efni ’ 2. flokki sem um
getur ’ c-lið, d-lið og i.
lið f-liðar 9. gr. og efni
’ 3. flokki sem um getur
’ 10. gr., að
undanskildum c- og plið.

b) Ef um er að r¾ða efni
¾tluð til framleiðslu ‡
l’fr¾num ‡burði og
jarðvegsb¾tum:

a)

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

…ll þriðju lšnd.

Þau þriðju lšnd, sem eru tilgreind ’ 1. hluta II. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og, ef um er að r¾ða
efni œr fiski, þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ II. viðauka
við ‡kvšrðun 2006/766/EB.

Br¾dda fitan skal uppfylla kršfurnar sem settar eru fram
’ 9. þ¾tti.

Fituafleiðurnar skulu uppfylla kršfurnar sem settar eru
fram ’ 10. þ¾tti.

Skr‡r yfir þriðju lšnd

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

b)

a)

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

B-liður 14. kafla
XV. viðauka.

Ef um er að r¾ða
fituafleiður til notkunar
sem f—ður eða notkunar
utan f—ðurferlis alidýra:

A-liður 14. kafla
XV. viðauka.

Ef um er að r¾ða
fituafleiður til notkunar
utan f—ðurferlis alidýra:

B-liður 10. kafla
XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

Nr.
674
15.10.2015
20. júlí
2017
Nr. 63/307

Lj—smyndunargelat’n

Horn og
hornafurðir, að
undanskildu
hornamjšli, h—far
og klaufir og
afurðir œr þeim, að
undanskildu mjšli
œr h—fum og
klaufum, til
framleiðslu ‡
l’fr¾num ‡burði
eða
jarðvegsb¾tum

20

Afurð

19

Nr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ a-, b-, h- og n-lið 10.
gr.

Efni ’ 1. flokki sem um
getur ’ b-lið 8. gr. og efni ’
3. flokki sem um getur ’ 10.
gr.

Efni ’ 3. flokki sem um
getur ’ 10. gr.

b) Ef um er að r¾ða
fituafleiður til notkunar
sem f—ður eða utan
f—ðurferlis:

Hr‡efni (tilv’sun ’ ‡kv¾ði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Afurðirnar skulu uppfylla kršfurnar sem settar eru fram
’ 12. þ¾tti.

Innflutt lj—smyndunargelat’n skal uppfylla kršfurnar
sem settar eru fram ’ 11. þ¾tti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

…ll þriðju lšnd.

Einungis m‡ flytja inn lj—smyndunargelat’n fr‡
fyrirt¾kjum, þar sem það er upprunnið, ’
Bandar’kjunum og Japan sem eru samþykkt ’ samr¾mi
við 11. þ‡tt.

Skr‡r yfir þriðju lšnd

18. kafli XV. viðauka.

19. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjšlum

Nr.
Nr.674
63/308
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2. þ‡ttur
Innflutningur ‡ bl—ði og bl—ðafurðum, šðru en œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar
utan f—ðurferlis alidýra
Eftirfarandi kršfur gilda um innflutning ‡ bl—ði og bl—ðafurðum, šðru en œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡ afleiddum
afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra:
1.

Bl—ðafurðirnar verða að koma fr‡ stšð, sem framleiðir afleiddar afurðir til notkunar utan f—ðurferlis alidýra og uppfyllir
þau sŽrt¾ku skilyrði sem m¾lt er fyrir um ’ þessari reglugerð, eða fr‡ fyrirt¾kinu þar sem þeim var safnað.

2.

Bl—ðinu, sem bl—ðafurðir til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra eru framleiddar œr,
skal hafa verið safnað:
a)

’ sl‡turhœsum sem hafa verið samþykkt ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,

b) ’ sl‡turhœsum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess, eða
c)

œr lifandi dýrum ‡ starfsstšðvum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess.

3.1. Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr dýrum sem tilheyra tegundah—punum h—f- og klaufdýr (Artiodactyla), stakt¾ð h—fdýr
(Perissodactyla) og ranadýr (Proboscidea), þ.m.t. kynblendingum þeirra, til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar
utan f—ðurferlis alidýra, skulu þ¾r annaðhvort uppfylla skilyrði a- eða b-liðar:
a)

afurðirnar skulu hafa verið meðhšndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að ’ þeim sŽu engir
sjœkd—msvaldar þeirra dýrasjœkd—ma sem um getur ’ b-lið:
i.

hitameðhšndlun við 65 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,

ii. geislun við 25 kGy með gammageislum og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,
iii. hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri
meðhšndlunarinnar,
iv. ef um er að r¾ða dýr šnnur en dýr af sv’na¾tt (Suidae) og naflasv’na¾tt (Tayassuidae): breyting ‡ pH-gildinu ’
pH 5 ’ tv¾r klukkustundir og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,
b) ef um er að r¾ða bl—ðafurðir sem ekki eru meðhšndlaðar ’ samr¾mi við a-lið þ‡ skulu þ¾r vera fr‡ þriðja landi eða
landsv¾ði:
i.

þar sem engin tilvik nautapestar, fj‡rpestar og sigdalss—ttar hafa verið skr‡ð ‡ 12 m‡nuðum og þar sem
b—lusetning gegn þessum sjœkd—mum hefur ekki farið fram ’ a.m.k. 12 m‡nuði,

ii. þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skr‡ð ’ a.m.k. 12 m‡nuði og
Ñ þar sem b—lusetning gegn þessum sjœkd—mi hefur ekki farið fram ’ a.m.k. 12 m‡nuði eða
Ñ þar sem hœsdýr ’ h—pi j—rturdýra eru b—lusett reglulega, gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti ’
a.m.k. 12 m‡nuði; ’ sl’ku tilviki, að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡
um ’ tilskipun 97/78/EB og ’ samr¾mi við skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar
tilskipunar, skulu afurðirnar fluttar beint til skr‡ða fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem er viðtškustaður
þeirra, og gera skal allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir, þ.m.t. er varða šrugga fšrgun œrgangs, —notaðs
efnis og afgangsefnis, til að komast hj‡ h¾ttu ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma til dýra eða manna.
3.2. Ef um er að r¾ða šnnur dýr en dýr af sv’na¾tt og naflasv’na¾tt skal, til viðb—tar við i- og ii- lið b-liðar liðar 3.1, uppfylla
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
a)

engin tilvik munnblšðrub—lgu og bl‡tungu, (þ.m.t. að sermij‡kv¾ð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skr‡ð ’ þriðja
landi sem er upprunaland eða ‡ upprunasv¾ði ’ þriðja landi ‡ 12 m‡nuðum og b—lusetning gegn þessum sjœkd—mum
hefur ekki ‡tt sŽr stað hj‡ smitn¾mum tegundum ’ a.m.k. 12 m‡nuði,

b) að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB og ’ samr¾mi við
þau skilyrði sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skulu afurðirnar fluttar beint til stšðvarinnar,
sem er viðtškustaður þeirra, og gera skal allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir, þ.m.t. er varða šrugga fšrgun
œrgangs, —notaðs efnis og afgangsefnis, til að komast hj‡ h¾ttu ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma til dýra eða manna.
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2017
15.10.2015

3.3. Til viðb—tar við i. og ii. lið b-liðar liðar 3.1, ef um er að r¾ða dýr af sv’na¾tt eða naflasv’na¾tt, hafi engin tilvik
sv’naf‡rs, sv’napestar og afr’kusv’napestar verið skr‡ð ’ a.m.k. 12 m‡nuði ’ þriðja landi sem er upprunaland eða ‡
upprunasv¾ði ’ þriðja landi, b—lusetning hafi ekki ‡tt sŽr stað gegn þessum sjœkd—mum ’ a.m.k. 12 m‡nuði og uppfylla
skal eitt af eftirfarandi skilyrðum:
a)

engin tilvik munnblšðrub—lgu, (þ.m.t. að sermij‡kv¾ð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skr‡ð ’ þriðja landi sem
er upprunaland eða ‡ upprunasv¾ði ’ þriðja landi ‡ 12 m‡nuðum og b—lusetning gegn þessum sjœkd—mum hefur ekki
‡tt sŽr stað hj‡ smitn¾mum tegundum ’ a.m.k. 12 m‡nuði,

b) að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB og ’ samr¾mi við
þau skilyrði sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skulu afurðirnar fluttar beint til skr‡ða
fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem er viðtškustaður þeirra, og gera skal allar nauðsynlegar varœðarr‡ðstafanir, þ.m.t.
er varða šrugga fšrgun œrgangs, —notaðs efnis og afgangsefnis, til að komast hj‡ h¾ttu ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma til
dýra eða manna.
4.

Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra, sem koma œr
šðrum tegundum en alifuglum eða šðrum fuglategundum, skulu þ¾r annaðhvort uppfylla skilyrði a- eða b-liðar:
a)

afurðirnar skulu hafa verið meðhšndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að ’ þeim sŽu engir
sjœkd—msvaldar þeirra dýrasjœkd—ma sem um getur ’ b-lið:
i.

hitameðhšndlun við 65 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,

ii. geislun við 25 kGy með gammageislum og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,
iii. hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 70 ¡C og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri
meðhšndlunarinnar,
b) ef um er að r¾ða bl—ðafurðir sem ekki eru meðhšndlaðar ’ samr¾mi við a-lið skulu þ¾r vera fr‡ þriðja landi eða
landsv¾ði:
i.

sem hefur verið laust við Newcastle-veiki og alvarlega fuglainflœensu, eins og þ¾r eru tilgreindar ’
heilbrigðisreglum Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, œtg‡funni fr‡ 2010,

ii. þar sem b—lusetning gegn fuglainflœensu hefur ekki ‡tt sŽr stað n¾stliðna 12 m‡nuði,
iii. þar sem alifuglar og aðrar fuglategundir, sem afurðirnar eru œr, hafa ekki verið b—lusett gegn Newcastle-veiki
með b—luefni sem unnið er œr grunnstofni Newcastle-veikinnar sem sýnir meiri smith¾fni en h¾gsmitandi
veirustofnar.
3. þ‡ttur
Innflutningur ‡ bl—ði og bl—ðafurðum œr dýrum af hesta¾tt
Eftirtaldar kršfur skulu gilda um innflutning ‡ bl—ði og bl—ðafurðum œr dýrum af hesta¾tt:
1.

Bl—ðið verður að uppfylla skilyrðin sem sett eru fram ’ a-lið 1. liðar IV. kafla XIII. viðauka og þv’ skal safnað undir
eftirliti dýral¾knis, annaðhvort:
a)

’ sl‡turhœsum
i.

sem hafa verið samþykkt ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða

ii. ’ sl‡turhœsum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess, eða
b) ‡ starfsstšðvum sem eru samþykktar, hafa fengið samþykkisnœmer heilbrigðisyfirvalda ‡ sviði dýra og dýraafurða
og eru undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ þriðja landinu ’ þeim tilgangi að safna bl—ði œr dýrum af hesta¾tt til
framleiðslu ‡ bl—ðafurðum ’ šðrum tilgangi en ’ f—ður.
2.

Bl—ðafurðirnar verða að uppfylla skilyrðin sem sett eru fram ’ 2. lið IV. kafla XIII. viðauka.
Að auki verða bl—ðafurðirnar, sem um getur ’ i. lið b-liðar 2. liðar IV. kafla XIII. viðauka, að hafa verið framleiddar œr
bl—ði sem safnað var œr dýrum af hesta¾tt sem hafa verið haldin ’ a.m.k. þrj‡ m‡nuði fram að sšfnun, eða fr‡ f¾ðingu ef
þau eru yngri en þriggja m‡naða, ‡ bœjšrðum sem eru undir eftirliti dýral¾kna ’ þriðja landinu þar sem sšfnun fer fram
og sem hafa, ‡ þv’ t’mabili og þegar bl—ðsšfnunin f—r fram, verið lausar við:
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afr’kuhrossapest ’ samr¾mi við a- og b-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2009/156/EB,

b) venesœelaheila- og m¾nub—lgu ’ hestum ’ a.m.k. 2 ‡r,
c)

sn’f:
i.

’ þrjœ ‡r eða

ii. ’ sex m‡nuði ef dýrin hafa ekki sýnt nein kl’n’sk einkenni um sn’f (Burkholderia mallei) við skoðun eftir sl‡trun
’ sl‡turhœsinu sem um getur ’ a-lið 1. liðar, þ.m.t. við n‡kv¾ma ranns—kn ‡ sl’mhœð barka, barkakýlis, nefhols
og afholum nefs eftir að haus hefur verið klofinn eftir miðl’nu og miðnesið fjarl¾gt,
d) ef um er að r¾ða bl—ðafurðir aðrar en sermi: munnblšðrub—lgu ’ a.m.k. 6 m‡nuði.
3.

Bl—ðafurðir skulu koma fr‡ fyrirt¾ki eða stšð sem hefur fengið samþykki eða skr‡ningu hj‡ lšgb¾ru yfirvaldi þriðja
landsins.

4.

Bl—ði og bl—ðafurðum skal pakkað og þau merkt ’ samr¾mi við 3. lið IV. kafla XIII. viðauka.
4. þ‡ttur
Innflutningur ‡ hœðum og skinnum af h—f- og klaufdýrum

Eftirtaldar kršfur skulu gilda um innflutning ‡ hœðum og skinnum af h—f- og klaufdýrum:
1.

Flytja m‡ inn nýjar eða k¾ldar hœðir og skinn ef:
a)

þau koma fr‡ þriðja landi, sem um getur ’ viðeigandi d‡lki ’ 4. l’nu tšflu 2 sem sett er fram ’ 1. þ¾tti, sem, eftir þv’
sem við ‡ fyrir viðkomandi tegund:
i.

hefur ’ a.m.k. 12 m‡nuði fyrir sendingu verið laust við alla eftirfarandi sjœkd—ma:
Ñ sv’napest,
Ñ afr’kusv’napest og
Ñ nautapest og

ii. hefur verið laust við gin- og klaufaveiki ’ a.m.k. 12 m‡nuði fyrir sendingardag og þar sem, ’ a.m.k. 12 m‡nuði
fyrir sendingardag, engin b—lusetning hefur farið fram gegn þeim sjœkd—mi,
b) þau eru af:
i.

dýrum sem hafa verið ‡ yfirr‡ðasv¾ði þriðja landsins, sem er upprunaland, ’ a.m.k. þrj‡ m‡nuði ‡ður en þeim
var sl‡trað eða fr‡ f¾ðingu ef um er að r¾ða dýr sem eru yngri en þriggja m‡naða,

ii. dýrum sem, ef um er að r¾ða hœðir og skinn af klaufdýrum, eru fr‡ bœjšrðum þar sem gin- og klaufaveiki hefur
ekki komið upp n¾stliðna 30 daga og gin- og klaufaveiki hefur heldur ekki komið upp ’ jafnlangan t’ma ‡ sv¾ði
’ 10 km rad’us umhverfis þau,
iii. dýrum sem, ef um er að r¾ða hœðir og skinn af sv’num, eru fr‡ bœjšrðum þar sem sv’naf‡r hefur ekki komið upp
n¾stliðna 30 daga eða afr’kusv’napest hefur ekki komið upp n¾stliðna 40 daga og gin- og klaufaveiki hefur
heldur ekki komið upp ’ 30 daga ‡ sv¾ði ’ 10 rad’us umhverfis þau eða
iv. dýrum sem hafa staðist heilbrigðisskoðun ’ sl‡turhœsi ‡ s’ðustu 24 klukkustundum fyrir sl‡trun og sýna engin
einkenni gin- og klaufaveiki, nautapestar, sv’napestar, afr’kusv’napestar eða sv’naf‡rs og
c)

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar endurmengi þ¾r.
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Flytja m‡ inn aðrar verkaðar hœðir og skinn ef:
a)
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þau eru annaðhvort:
i.

fr‡ þriðja landi eða, ef um er að r¾ða sv¾ðaskiptingu ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, fr‡ hluta þriðja lands,
sem er tilgreint ’ skr‡nni sem sett er fram ’ a-lið d‡lksins ãSkr‡r yfir þriðju lšndÒ ’ 5. l’nu tšflu 2 sem sett er
fram ’ 1. þ¾tti, þaðan sem innflutningur ‡ nýju kjšti af samsvarandi tegundum er leyfður og þau hafa verið
meðhšndluð eins og um getur ’ a-, b- og c-lið 28. liðar I. viðauka,

ii. fr‡ þriðja landi sem tilgreint er ’ skr‡nni sem sett er fram ’ a-lið viðeigandi d‡lks ’ 5. l’nu tšflu 2 sem sett er fram
’ 1. þ¾tti og þau hafa verið meðhšndluð eins og um getur ’ c- eða d-lið 28. liðar I. viðauka eða
iii. af dýrum af hesta¾tt eða j—rturdýrum fr‡ þriðja landi sem tilgreint er ’ skr‡nni sem sett er fram ’ b-lið d‡lksins
ãSkr‡r yfir þriðju lšndÒ ’ 5. l’nu tšflu 2 ’ 1. þ¾tti og hafa verið meðhšndluð eins og um getur ’ a-, b- og c-lið 28.
liðar I. viðauka og hefur verið haldið aðskildum ’ a.m.k. 21 dag eftir meðhšndlun og
b) þau hafa verið, ef um er að r¾ða saltaðar hœðir og skinn sem eru flutt með skipi, meðhšndluð eins og um getur ’ beða c-lið 28. liðar I. viðauka og hefur verið haldið aðskildum eftir meðhšndlun og meðan ‡ flutningi stendur ’ a.m.k.
14 daga, ef um er að r¾ða meðhšndlunina sem um getur ’ b-lið 28. liðar, eða ’ sjš daga, ef um er að r¾ða
meðhšndlunina sem um getur ’ c-lið 28. liðar, fyrir innflutning og ‡ heilbrigðisvottorðinu sem fylgir sendingunni er
vottfest að sl’k meðhšndlun hafi farið fram ‡samt þv’ hversu lengi flutningurinn st—ð yfir.
4.

Nýjar, k¾ldar eða verkaðar hœðir og skinn h—f- og klaufdýra skulu flutt ’ g‡mum, škut¾kjum, j‡rnbrautarvšgnum eða
bšllum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja sendingarlands hefur innsiglað.
5. þ‡ttur
Innflutningur ‡ veiðiminjagripum og šðru sem bœið er til œr dýrum

Eftirtaldar kršfur skulu gilda um innflutning ‡ veiðiminjagripum og šðru sem bœið er til œr dýrum:
1.

Flytja m‡ inn veiðiminjagripi eða annað sem bœið er til œr dýrum, sem uppfyllir skilyrðin sem um getur B-lið og lið C.1 ’
VI. kafla XIII. viðauka, ‡n takmarkana.

2.

Flytja m‡ inn fr‡ þriðju lšndum meðhšndlaða veiðiminjagripi eða annað sem bœið er til œr fuglum og h—f- og klaufdýrum
og samanstendur eingšngu af beinum, hornum, h—fum og klaufum, kl—m, hjartarhornum, tšnnum, hœðum eða skinnum ef
það uppfyllir kršfurnar ’ a-lið liðar C.1 og i. til iii. lið a-liðar og i. og ii. lið b-liðar liðar C.2 ’ VI. kafla XIII. viðauka.
Ef um er að r¾ða þurr- eða votsaltaðar hœðir, sem eru fluttar með skipi, er þ— ekki nauðsynlegt að þ¾r hafi verið saltaðar
14 dšgum fyrir sendingu, að þv’ tilskildu að þ¾r hafi verið saltaðar 14 dšgum ‡ður en þ¾r eru fluttar inn.

3.

Flytja m‡ inn veiðiminjagripi eða annað sem bœið er til œr fuglum og h—f- og klaufdýrum, sem samanstendur eingšngu af
heilum skrokkhlutum, sem ekki hefur fengið neina meðhšndlun ef:
a)

það er af dýrum sem eru fr‡ sv¾ði sem s¾tir ekki neinum takmšrkunum sem rekja m‡ til þess að alvarlegir
smitsjœkd—mar, sem dýr af viðkomandi tegundum eru n¾m fyrir, hafi komið upp,

b) þeim hefur verið pakkað inn ‡n þess að hafa komist ’ snertingu við aðrar afurðir œr dýrar’kinu, sem l’klegt er að geti
mengað þ¾r, ’ gagns¾jum og lokuðum sŽrpakkningum til að koma ’ veg fyrir mengun s’ðar.
6. þ‡ttur
Innflutningur ‡ meðhšndluðum fjšðrum, fjaðrahlutum og dœni
Flytja m‡ inn meðhšndlaðar fjaðrir og fjaðrahluta og dœn:
a)

ef um er að r¾ða meðhšndlaðar skrautfjaðrir, meðhšndlaðar fjaðrir sem ferðamenn taka með sŽr til eigin nota eða
sendingar með meðhšndluðum fjšðrum eða dœni til einstaklinga til annarra nota en ’ iðnaði eða

b) ef þeim fylgir viðskiptaskjal þar sem fram kemur að fjaðrirnar og fjaðrahlutarnir eða dœnninn hafi fengið meðhšndlun
með gufubl¾stri eða annarri aðferð sem tryggir að engin —viðunandi ‡h¾tta sŽ eftir og eru tryggilega innpakkaðar og
þurrar og
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þ¾r eru, ef ekki kemur fram ‡ viðskiptaskjalinu að þ¾r hafi verið verksmiðjuþvegnar og meðhšndlaðar með heitri gufu
við 100 ¡C ’ a.m.k. 30 m’nœtur, sendar til skr‡ðs fyrirt¾kis eða stšðvar til sl’krar meðhšndlunar.
7. þ‡ttur

Innflutningur ‡ beinum og beinaafurðum (að undanskildu beinamjšli), hornum og hornafurðum (að undanskildu
hornamjšli), h—fum og klaufum og afurðum œr h—fum og klaufum (að undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum) sem
er ¾tlað til annarrar notkunar en sem f—ðurefni, l’fr¾nn ‡burður eða jarðvegsb¾tar
1.

Flytja m‡ inn bein og beinaafurðir (að undanskildu beinamjšli), horn og hornafurðir (að undanskildu hornamjšli) og h—fa
og klaufir og afurðir œr h—fum og klaufum (að undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum) til að framleiða afleiddar afurðir
til notkunar utan f—ðurferlisins ef:
a)

afurðirnar hafa verið þurrkaðar fyrir œtflutning til Sambandsins en hvorki k¾ldar nŽ frystar,

b) afurðirnar eru eingšngu fluttar ‡ landi eða sj— fr‡ þriðja landi, sem er upprunaland, og beint til skoðunarstšðvar ‡
landam¾rum ’ Sambandinu og þ¾r ekki umfermdar utan Sambandsins, hvorki ’ hšfnum nŽ ‡ šðrum stšðum,
c)

2.

afurðirnar eru fluttar beint til skr‡ða fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem er ‡kvšrðunarstaður þeirra, að lokinni
sannpr—fun skjala sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 98/78/EB.

Hverri sendingu skal fylgja viðskiptaskjal sem lšgb¾rt yfirvald, sem hefur eftirlit með fyrirt¾kinu þar sem afurðin er
upprunnin, hefur stimplað og ’ þv’ skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:
a)

þriðja land sem upprunaland,

b) heiti fyrirt¾kisins eða framleiðslustšðvarinnar
c)

tegund afurðanna (þurrkuð bein/þurrkaðar beinaafurðir/þurrkuð horn/þurrkaðar hornafurðir/þurrkaðir h—far og
klaufir/þurrkaðar afurðir œr h—fum og klaufum) og

d) staðfesting ‡ að afurðin:
i.

sŽ af heilbrigðum dýrum sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsi,

ii. hafi verið þurrkuð ’ 42 daga við meðalhita sem er a.m.k. 20 ¡C,
iii. hafi verið hituð ’ eina klukkustund fyrir þurrkun þannig að kjarnahitinn n‡i 80 ¡C,
iv. hafi verið šskuð ’ eina klukkustund fyrir þurrkun þannig að kjarnahitinn n‡i 800 ¡C,
v.

hafi farið ’ gegnum sýrandi ferli þannig að pH-gildi ’ kjarna hafi verið undir pH 6 ’ a.m.k. eina klukkustund fyrir
þurrkun og

að ekki sŽ ‡ neinu stigi fyrirhugað að taka hana til hliðar til notkunar ’ matv¾li, f—ðurefni, l’fr¾nan ‡burð eða
jarðvegsb¾ta.
3.

Við sendingu til yfirr‡ðasv¾ðis Sambandsins skal efnið vera ’ innsigluðum g‡mum eða škut¾kjum eða flutt sem laust
efni með skipi.
Ef flutt er ’ g‡mum skulu þeir, svo og šll fylgiskjšl ’ šllum tilvikum, vera merktir heiti og heimilisfangi skr‡ða
fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar sem er ‡fangastaður þeirra.

4.

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við
skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skal efnið flutt beint til skr‡ða fyrirt¾kisins eða
stšðvarinnar sem er ‡fangastaður þess.
8. þ‡ttur

Innflutningur ‡ aukaafurðum œr dýrum til framleiðslu ‡ loðdýraf—ðri, g¾ludýraf—ðri, šðru en hr‡u, og ‡ afleiddum
afurðum til notkunar utan f—ðurferlisins fyrir alidýr
Flytja m‡ inn aukaafurðir œr dýrum til framleiðslu ‡ loðdýraf—ðri, g¾ludýraf—ðri, šðru en hr‡u, og afleiddum afurðum til
notkunar utan f—ðurferlisins fyrir alidýr, að þv’ tilskildu að:
1.

aukaafurðirnar œr dýrum hafi verið djœpfrystar ’ upprunastšðinni eða hafi verið varðar skemmdum ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins þannig að komið sŽ ’ veg fyrir að þ¾r skemmist milli sendingar og afhendingar hj‡ fyrirt¾kinu eða stšðinni
sem er ‡fangastaður þeirra,
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2.

allar varœðarr‡ðstafanir hafi verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi aukaafurðirnar œr dýrum,

3.

aukaafurðunum œr dýrum hafi verið pakkað ’ nýjar, lekavarðar umbœðir eða ’ umbœðir sem hafa verið hreinsaðar og
s—tthreinsaðar fyrir notkun,

4.

að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við
skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, þ¾r sŽu fluttar beint, annaðhvort:
a)

til g¾ludýraf—ðursstšðvar eða skr‡ðs fyrirt¾kis eða stšðvar, sem er ‡fangastaður þeirra, sem hefur ‡byrgst að
viðkomandi aukaafurðir œr dýrum skuli eingšngu notaðar til að framleiða þ¾r afurðir sem hœn hefur verið skr‡ð eða
samþykkt fyrir, eftir þv’ sem við ‡, eins og lšgb¾rt yfirvald hefur tilgreint ef þšrf krefur, og skulu ekki fara
—meðhšndlaðar fr‡ fyrirt¾kinu eða œr stšðinni nema beint til fšrgunar,

b) til fyrirt¾kis eða stšðvar sem hefur verið samþykkt ’ samr¾mi við h-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,
c)

til skr‡ðs notanda eða sšfnunarstšðvar sem hefur ‡byrgst að viðkomandi aukaafurðir œr dýrum skuli eingšngu
notaðar ’ leyfðum tilgangi, eins og lšgb¾rt yfirvald hefur tilgreint ef þšrf krefur eða

d) til fyrirt¾kis eða stšðvar sem hefur verið samþykkt ’ samr¾mi við a-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og
5.1. ef um er að r¾ða hr‡efni til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri, sem um getur ’ ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal hr‡efnið:
a)

merkt ’ þriðja landinu, ‡ður en það kemur inn ’ Sambandið, með krossi sem er gerður með flj—tandi viðarkolum eða
virkum kolum ‡ hverja ytri hlið frystrar blokkar eða, þegar hr‡efnið er flutt ‡ všrubrettum sem er ekki skipt ’
aðskildar sendingar ‡ meðan ‡ flutningi til g¾ludýraf—ðursstšðvarinnar, sem er ‡kvšrðunarstaður þeirra, stendur, ‡
hverja ytri hlið hvers všrubrettis, þannig að merkingin n‡i yfir a.m.k. 70% af sk‡lengd hliðar frosnu blokkarinnar og
sŽ a.m.k. 10 cm breið,

b) merkt, ef um er að r¾ða —frosið efni, ’ þriðja landi, ‡ður en það kemur inn ’ Sambandið, með þv’ að œða ‡ það
flj—tandi viðarkolum eða með þv’ að nota viðarkoladuft þannig að viðarkolin sj‡ist greinilega ‡ efninu,
c)

flutt beint til:
i.

g¾ludýraf—ðursstšðvarinnar, sem er ‡kvšrðunarstaður þess, ’ samr¾mi við a-lið 4. liðar eða

ii. fyrirt¾kis eða stšðvar, sem er ‡kvšrðunarstaður þess, sem hefur verið samþykkt ’ samr¾mi við h-lið 1. mgr. 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ’ samr¾mi við b-lið 4. liðar þessa þ‡ttar, og þaðan beint til
g¾ludýraf—ðursstšðvarinnar sem um getur ’ i. lið, að þv’ tilskildu að stšðin, sem er ‡kvšrðunarstaður þess:
Ñ meðhšndli einungis efni sem fellur undir þennan lið 5.1 eða
Ñ meðhšndli einungis efni sem fara ‡ til g¾ludýraf—ðursstšðvar, eins og um getur ’ i. lið og
d) f‡ meðferð til að fjarl¾gja merkinguna, sem kveðið er ‡ um ’ a- og b-lið, einungis ’ g¾ludýraf—ðursstšðinni, sem er
‡fangastaður þess, og einungis rŽtt ‡ður en efnið er notað til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri, ’ samr¾mi við skilyrðin,
sem gilda um g¾ludýraf—ður sem er framleitt œr efni ’ 3. flokki, sem sett eru fram ’ II. kafla XIII. viðauka,
5.2. ef sending samanstendur af hr‡efni, sem hefur verið meðhšndlað eins og um getur ’ lið 5.1 hŽr að framan, og šðru
—meðhšndluðu hr‡efni skal merkja allt hr‡efni ’ sendingunni eins og kveðið er ‡ um ’ a- og b-lið liðar 5.1 hŽr að framan,
5.3. merkingin, sem um getur ’ a- og b-lið liðar 5.1 og ’ lið 5.2, skal vera sýnileg fr‡ sendingu til afhendingar ‡
g¾ludýraf—ðursstšðinni sem er ‡kvšrðunarstaður þess,
6.

ê g¾ludýraf—ðursstšðinni, sem er ‡kvšrðunarstaður þess, skal geyma hr‡efni til framleiðslu g¾ludýraf—ðurs, sem um
getur ’ ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, fyrir framleiðslu, nota það og farga þv’ við skilyrði sem
lšgb¾rt yfirvald leyfir, sem gera það kleift að hafa opinbert eftirlit með þv’ magni efnis sem þangað berst, er notað við
framleiðslu og er fargað, ef við ‡.
Lšgb¾rt yfirvald getur leyft rekstraraðila g¾ludýraf—ðursstšðvarinnar að geyma sl’kt efni með efni ’ 3. flokki.
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9. þ‡ttur
Innflutningur ‡ br¾ddri fitu til tiltekinnar notkunar utan f—ðurferlisins fyrir alidýr
Flytja m‡ inn br¾dda fitu sem er ekki ¾tluð til framleiðslu ‡ f—ðri fyrir alidýr, framleiðslu ‡ snyrtivšrum, lyfjum eða
l¾kningat¾kjum, að þv’ tilskildu að:
a)

hœn sŽ fengin œr:
i.

aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að r¾ða efni ¾tlað
til framleiðslu ‡ l’fd’silol’u,

ii. efni ’ 2. flokki sem um getur ’ c- og d-lið og i. lið f-liðar 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða efni ’ 3. flokki,
šðru en þv’ sem um getur ’ c- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að r¾ða efni ¾tlað til
framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum,
iii. efni ’ 1. flokki sem um getur ’ 8. gr. (b-, c- og d-liður) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, efni ’ 2. flokki sem um getur
’ 9. gr. (c- og d-liður og i. liður f-liðar) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða efni ’ 3. flokki, šðru en þv’ sem um getur
’ 10. gr. (c- og p-liður) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að r¾ða annað efni,
b) hœn hafi verið unnin með vinnsluaðferð 1 (þrýstis¾fingu) eða með einni af hinum vinnsluaðferðunum sem um getur ’ III.
kafla IV. viðauka,
c)

—leysanleg —hreinindi umfram 0,15% af þyngd hafi verið fjarl¾gð ef um er að r¾ða fitu af j—rturdýrum,

d) hœn hafi verið merkt fyrir sendingu til Sambandsins þannig að l‡gmarksstyrkleiki glýser—ltr’heptan—ats, sem um getur ’
b-lið 1. liðar V. kafla VIII. viðauka, n‡ist,
e)

að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við
skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skal br¾dda fitan flutt beint til skr‡ða fyrirt¾kisins eða
stšðvarinnar sem er ‡fangastaður hennar, við skilyrði sem fyrirbyggja mengun og

f)

hœn sŽ merkt með merkimiðum, ‡ umbœðum eða ’l‡tum, með orðunum ãEKKI ®TLAÐ TIL MANNELDIS EÐA SEM
DÝRAFîÐURÒ.
10. þ‡ttur
Innflutningur ‡ fituafleiðum

1.

Flytja m‡ inn fituafleiður ef vottað er ’ heilbrigðisvottorðinu sem fylgir sendingunni:
a)

hvort fituafleiðurnar eru œr efni ’ 1., 2. eða 3. flokki,

b) að afurðirnar, ef um er að r¾ða fituafleiður œr efni ’ 2. flokki:
i.

hafi verið framleiddar með aðferð sem uppfyllir a.m.k. staðlana fyrir eitt þeirra vinnsluferla sem um getur ’ 1.
lið XI. kafla VIII. viðauka og

ii. skuli einungis notaðar ’ l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ta eða til annarrar notkunar utan f—ðurferlis alidýra, þ—
ekki ’ snyrtivšrur, lyf og l¾kningat¾ki,
c)

að afurðirnar, ef um er að r¾ða fituafleiður framleiddar œr efni ’ 1. flokki, skuli ekki notaðar ’ l’fr¾nan ‡burð og
jarðvegsb¾ta, snyrtivšrur, lyf og l¾kningat¾ki; hins vegar m‡ nýta þ¾r til annarrar notkunar utan f—ðurferlis
alidýra.

2.

Heilbrigðisvottorðið, sem um getur ’ 1. lið., skal leggja fram hj‡ lšgb¾ru yfirvaldi ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾runum ‡
fyrsta komustað afurðanna til Sambandsins og eftir það skal afrit fylgja sendingunni þar til hœn kemur ‡ stšðina sem er
‡fangastaður þeirra.

3.

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við
skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skulu fituafleiðurnar fluttar beint til skr‡ða
fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar sem er ‡fangastaður þeirra.
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11. þ‡ttur
Innflutningur ‡ lj—smyndunargelat’ni
1.

Flytja m‡ inn gelat’n sem er framleitt œr efni sem inniheldur hryggjarsœlur œr nautgripum, sem samanstendur af efni ’ 1.
flokki ’ samr¾mi við b-lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem er ¾tlað fyrir lj—smyndaiðnaðinn
(lj—smyndunargelat’n), að þv’ tilskildu að lj—smyndunargelat’nið:
a)

sŽ upprunnið ’ einni af upprunastšðvunum sem tilgreindar eru ’ tšflu 3,

b) sŽ framleitt ’ samr¾mi við 6. lið,
c)

sŽ flutt inn um eina af skoðunarstšðvunum ‡ landam¾rum, þar sem það kemur fyrst inn ’ Sambandið, sem
tilgreindar eru ’ tšflu 3 og

d) sŽ ¾tlað til framleiðslu ’ samþykktri verksmiðju fyrir lj—smyndavšrur sem er tilgreind ’ tšflu 3.

Tafla 3
Innflutningur ‡ lj—smyndunargelat’ni
Þriðja land
sem er
upprunaland

Japan

Upprunastšðvar

Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581-0024 Japan

Viðtškuaðildarr’ki

Skoðunarstšð ‡
landam¾rum þar sem
afurðirnar koma fyrst inn
’ Sambandið

Holland

Rotterdam

FujifilmEurope,
Oudenstaart 1
5047 TK Tilburg,
The Netherlands

Bretland

Liverpool
Felixstowe
Heathrow

Kodak Ltd.
Headstone Drive,
Harrow, Middlesex,
HA4 4TY,
United Kingdom

TŽkkland

Hamburg

FOMA Bohemia, spol.
SRO
Jana Krušinky
1604
501 04 Hradec Kr‡love,
Czech Republic

Bretland

Liverpool

Kodak Ltd.
Headstone Drive,
Harrow, Middlesex,
HA4 4TY,
United Kingdom

Samþykktar verksmiðjur fyrir
lj—smyndavšrur

Jellie Co. Ltd.
7-1, Wakabayashi
2-Chome,
Wakabayashi-ku,
Sendai-City;
Miyagi,
982 Japan
NIPPI Inc. Gelatine
Division
1 Yumizawa-Cho
Fujinomiya City Shizuoka
418-0073 Japan
Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581-0024 Japan

Bandar’kin

Eastman Gelatine
Corporation,
227 Washington Street,
Peabody,
MA, 01960 USA
Gelita North America,
2445 Port Neal Industrial
Road
Sergeant Bluff,
Iowa, 51054 USA

Felixstowe
Heathrow

TŽkkland

Hamburg

FOMA Bohemia, spol.
SRO
Jana Krušinky
1604
501 04 Hradec Kr‡love,
Czech Republic
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2.

Þegar lj—smyndunargelat’n er komið til viðtškuaðildarr’kisins m‡ það ekki verða verslunarvara milli aðildarr’kja en m‡
eingšngu nota ’ samþykktu verksmiðjunni fyrir lj—smyndavšrur ’ sama viðtškuaðildarr’ki og eingšngu til vinnslu
lj—smynda.

3.

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við
skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skal lj—smyndunargelat’nið flutt beint til samþykktu
verksmiðjunnar fyrir lj—smyndavšrur sem er ‡kvšrðunarstaður þess.

4.

Flutningurinn, sem um getur ’ 3. lið, skal fara fram ’ škut¾kjum eða ’l‡tum þar sem lj—smyndunargelat’nið er algerlega
aðskilið fr‡ šllum afurðum sem ¾tlaðar eru ’ matv¾li eða f—ður.

5.

ê samþykktu verksmiðjunni fyrir lj—smyndavšrur, sem er ‡kvšrðunarstaður lj—smyndunargelat’nsins, skal rekstraraðilinn,
að þv’ er varðar afgangsefni og leifar og annan œrgang fr‡ þv’, sj‡ til þess að:
a)

það sŽ flutt ’ lokuðum, lekaþŽttum ’l‡tum, merkt ãEingšngu til fšrgunarÒ, ’ škut¾kjum við fulln¾gjandi
hollustuskilyrði,

b) þv’ sŽ fargað ’ samr¾mi við i. lið a-liðar 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða það sŽ flutt œt til þriðja landsins,
sem er upprunaland þess, ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr. 1013/2006.
6.

Lj—smyndunargelat’n skal framleitt samkv¾mt eftirfarandi kršfum:
a)

Lj—smyndunargelat’n skal eingšngu framleitt ’ stšðvum, sem lšgb¾rt yfirvald viðkomandi þriðja lands hefur
samþykkt, þar sem ekki er framleitt gelat’n ’ matv¾li eða f—ður ¾tlað til sendingar til Evr—pusambandsins.

b) Lj—smyndunargelat’n skal framleitt með vinnsluferli sem tryggir að hr‡efnið sŽ meðhšndlað með vinnsluaðferð 1
(þrýstis¾fingu) eins og um getur ’ III. kafla IV. viðauka eða meðhšndlað með sýru eða basa ’ a.m.k. 2 daga ‡samt
þvotti með vatni og:
i.

að lokinni sýrumeðhšndlun, meðhšndlun með bas’skri lausn ’ a.m.k. 20 daga eða

ii. að lokinni sýrumeðhšndlun, meðhšndlun með sýrulausn ’ 10 til 12 klukkustundir.
Þv’ n¾st er pH-gildið stillt og efnið hreinsað með s’un og dauðhreinsun við 138 ¡C til 140 ¡C ’ 4 sekœndur.
c)

Þegar lj—smyndunargelat’nið hefur verið unnið eins og um getur ’ b-lið m‡ þurrka það og, ef við ‡, bœa til œr þv’ duft
eða plštur.

d) Lj—smyndunargelat’n skal sett ’ umbœðir og nýjar pakkningar og geymt og flutt með škut¾ki, ’ lokuðum,
lekaþŽttum, merktum umbœðum við fulln¾gjandi hollustuskilyrði.
Ef vart verður við leka skal hreinsa og skoða škut¾ki og umbœðir vandlega ‡ður en það er notað aftur.
e)

ç innri umbœðum og ytri pakkningum lj—smyndunargelat’ns skal standa ãLj—smyndunargelat’n, eingšngu fyrir
lj—smyndaiðnaðinnÒ.
12. þ‡ttur

Innflutningur ‡ hornum og hornafurðum, að undanskildu hornamjšli, h—fum og klaufum og afurðum œr þeim, að
undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum, sem eru ¾tluð til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum
Flytja m‡ inn horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjšli, h—fa og klaufir og afurðir œr þeim, að undanskildu mjšli œr
h—fum og klaufum til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum, að þv’ tilskildu að:
1.

þau hafi verið framleidd ’ samr¾mi við XII. kafla XIII. viðauka og

2.

þau sŽu flutt beint til samþykkts eða skr‡ðs fyrirt¾kis eða stšðvar að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við skilyrðin sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr.
þeirrar tilskipunar.
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III. KAFLI
SƒRREGLUR FYRIR TILTEKIN SÝNISHORN
1. þ‡ttur
Ranns—knar- og greiningarsýni
Ranns—knar- og greiningarsýnum og šllum afurðum sem verða til við notkun þessara sýna skal, nema þau sŽu geymd til
viðmiðunar eða send aftur til þriðja landsins sem er upprunaland þeirra, fargað:
a)

sem œrgangi með brennslu,

b) með þrýstis¾fingu og s’ðan fšrgun eða notkun ’ samr¾mi við 12. til 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða
c)

’ samr¾mi við b-lið 4. liðar 1. þ‡ttar I. kafla VI. viðauka ef um er að r¾ða:
i.

2000 ml eða minna og

ii. að þv’ tilskildu að sýnin eða afleiddu afurðirnar hafi verið framleiddar ’ og sendar fr‡ þriðju lšndum eða hlutum
þriðju landa þaðan sem aðildarr’kin leyfa innflutning ‡ nýju kjšti af nautgripum sem eru alidýr og eru skr‡ðir ’ I.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
2. þ‡ttur
Všrusýnishorn
1.

Lšgb¾rt yfirvald getur leyft innflutning og umflutning ‡ všrusýnishornum að þv’ tilskildu að:
a)

þau komi fr‡:
i.

þriðju lšndum sem um getur ’ d‡lkinum ãSkr‡r yfir þriðju lšndÒ ’ 14. l’nu tšflu 2 ’ 1. þ¾tti II. kafla þessa
viðauka,

ii. leyfðum þriðju lšndum sem tilgreind eru ’ I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010, ef um er að r¾ða
všrusýnishorn œr mj—lk, afurðum sem eru að stofni til œr mj—lk eða afurðum œr mj—lk,
b) þeim fylgi heilbrigðisvottorð eins og um getur ’ 8. kafla XV. viðauka og
c)

2.

þau sŽu, að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’
samr¾mi við skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, flutt beint til samþykkts eða skr‡ðs
fyrirt¾kis eða stšðvar sem tilgreind er ’ leyfinu fr‡ lšgb¾ra yfirvaldinu.

Ef všrusýnishorn eru ekki geymd til að nota þau til viðmiðunar skal:
a)

þeim fargað eða þau notuð ’ samr¾mi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða

b) senda þau til baka til þriðja landsins sem er upprunaland þeirra.
3.

Ef všrusýnishorn eru notuð til að pr—fa vŽlbœnað skulu pr—fanirnar fara fram:
a)

með bœnaði sem eingšngu er notaður ’ þeim tilgangi eða

b) með bœnaði sem er hreinsaður og s—tthreinsaður ‡ður en hann er notaður til annars en þessara pr—fana.
Všrusýnishornunum skal pakkað ’ lekaþŽtt ’l‡t ‡ meðan ‡ flutningi til samþykkts eða leyfðs fyrirt¾kis eða stšðvar
stendur.
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3. þ‡ttur
Sýningargripir
1.

Eftirfarandi skilyrði gilda um innflutning og umflutning ‡ sýningargripum:
a)

þeir skulu koma fr‡ þriðju lšndum sem um getur ’ d‡lkinum ãSkr‡r yfir þriðju lšndÒ ’ 14. l’nu tšflu 2 ’ 1. þ¾tti II.
kafla,

b) lšgb¾rt yfirvald aðildarr’kisins, þar sem nota ‡ sýningargripina, skulu veita leyfi fyrir aðflutningi þeirra fyrir fram,
c)

2.

sýningargripir skulu sendir beint til leyfðs notanda að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum sem
kveðið er ‡ um ’ tilskipun 98/78/EB.

Hverri sendingu skal pakkað ’ umbœðir sem eru þannig gerðar að komið sŽ ’ veg fyrir leka og þeim skal fylgja
viðskiptaskjal þar sem eftirfarandi er tilgreint:
a)

lýsing ‡ efninu og dýrategundunni sem það kemur œr,

b) flokkur efnisins,
c)

magn efnisins,

d) sendingarstaður efnisins,
e)

heiti og heimilisfang sendanda,

f)

heiti og heimilisfang viðtakanda og

g) upplýsingar sem gera kleift að sanngreina leyfi fr‡ lšgb¾ru yfirvaldi ‡ ‡kvšrðunarstað.
3.

Eftir að sýningu eða listr¾nni notkun lýkur skal r‡ðstafa sýningargripum ‡ eftirfarandi h‡tt:
a)

senda þ‡ til baka til þriðja landsins sem er upprunaland þeirra,

b) senda þ‡ til annars aðildarr’kis eða þriðja lands ef lšgb¾rt yfirvald viðtškuaðildarr’kisins eða þriðja landsins, sem er
viðtškuland, hefur heimilað sl’ka sendingu fyrir fram eða
c)

þeim skal fargað ’ samr¾mi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

IV. KAFLI
SƒRT®KAR KR…FUR SEM VARÐA TILTEKINN FLUTNING ç AUKAAFURÐUM òR DÝRUM
1. þ‡ttur
Innflutningur ‡ tilteknum efnum ’ 1. flokki
Eftirfarandi skilyrði gilda um innflutning ‡ efnum sem um getur ’ 26. gr.:
1.

Efnin skulu flutt inn með merkimiða sem festur er ‡ umbœðirnar, g‡minn eða škut¾kið þar sem stendur ãBannað að nota
’ matv¾li, f—ður, ‡burð, snyrtivšrur, lyf og l¾kningat¾kiÒ.

2.

Fara skal með efnin beint ’ samþykkt eða leyft fyrirt¾ki eða stšð sem framleiðir afleiddar afurðir, aðrar en þ¾r sem um
getur ’ 1. lið.

3.

înotað efni eða afgangsefni skal notað eða þv’ fargað ’ samr¾mi við 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
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2. þ‡ttur
Innflutningur ‡ tilteknum efnum ’ šðrum tilgangi en til f—ðrunar landdýra sem eru alidýr
1.

Lšgb¾rt yfirvald getur leyft innflutning ‡ eftirfarandi efnum ’ šðrum tilgangi en til f—ðrunar landdýra sem eru alidýr, að
undantekinni f—ðrun loðdýra, að þv’ tilskildu að ekki sŽ fyrir hendi nein —viðunandi ‡h¾tta ‡ œtbreiðslu sjœkd—ma sem
geta smitast ’ menn eða dýr:
a)

aukaafurðum œr lagardýrum og afleiddum afurðum œr þeim,

b) vatnahryggleysingjum og afleiddum afurðum œr þeim,
c)

landhryggleysingjum, þ.m.t. šllum ummyndunarformum þeirra, s.s. lirfum, og afleiddum afurðum œr þeim,

d) afurðum sem eru myndaðar af dýrunum sem um getur ’ a-, b- og c-lið, s.s. fiskhrognum,
e)
2.

efni ’ 3. flokki sem samanstendur af dýrum af ¾ttb‡lkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og
skrokkhlutum þeirra.

Innflutningur ‡ sendingum af efnunum sem um getur ’ 1. lið skal fara fram ’ samr¾mi við kršfur um hreinl¾tisvottun ’
samr¾mi við landsreglur.
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XV. VIÐAUKI
FYRIRMYNDIR AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐUM
Fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðunum ’ þessum viðauka gilda fyrir innflutning fr‡ þriðju lšndum og umflutning ’
gegnum Evr—pusambandið ‡ þeim aukaafurðum œr dýrum og afleiddu afurðum sem um getur ’ hverri fyrirmynd fyrir sig.
Athugasemdir
a)

Þriðja landið, sem er œtflutningsland, skal gefa œt
heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir, byggð ‡
fyrirmyndunum ’ þessum viðauka, ’ samr¾mi við
uppsetningu þeirrar fyrirmyndar sem svarar til
viðkomandi aukaafurða œr dýrum eða afleiddra afurða.
Þar skulu koma fram, ’ sšmu tšlusettu ršð og ’
fyrirmyndinni, þ¾r yfirlýsingar sem krafist er fyrir
viðkomandi þriðja land og eftir atvikum þ¾r
viðb—tar‡byrgðir sem krafist er fyrir það þriðja land
sem er œtflutningsland eða hluta þess.

f)

Ef vottorðið, þ.m.t. viðb—tarblšðin sem um getur ’ elið, er fleiri en ein s’ða skal hver s’ða nœmeruð Ñ
(blaðs’ðunœmer) af (heildars’ðufjšlda) Ñ neðst ‡
blaðinu og efst skal koma fram k—ðanœmer
vottorðsins sem lšgb¾rt yfirvald hefur œthlutað.

b) Ef ’ fyrirmynd að vottorðinu kemur fram að strika
skuli œt tilteknar yfirlýsingar ef þ¾r eiga ekki við m‡
vottunarmaður strika yfir þ¾r sem eiga ekki við og
merkja við með upphafsstšfum og stimpla eða fella
þ¾r alveg brott œr vottorðinu.

g) Opinberi dýral¾knirinn skal fylla œt frumrit
vottorðsins og undirrita það. Með þv’ skulu lšgb¾r
yfirvšld œtflutningslandsins sj‡ til þess að farið sŽ að
meginreglum um œtg‡fu vottorða sem eru jafngildar
þeim sem m¾lt er fyrir um ’ tilskipun 96/93/EB.

c)

h) Undirskrift skal vera ’ šðrum lit en prentaði textinn.
Það sama ‡ við um stimpla nema þeir sŽu upphleyptir
eða sŽu vatnsmerki.

Frumrit hvers vottorðs skal vera ‡ einu blaði,
‡prentuðu b‡ðum megin eða, ef textinn þarf að vera
lengri, form þess skal vera þannig að allar s’ðurnar sŽu
samfelld og —rjœfanleg heild.

d) Það skal vera ‡ a.m.k. einu opinberu tungum‡li þess
aðildarr’kis
ESB
þar
sem
skoðunin
‡
landam¾rastšðinni skal fara fram og ‡ tungum‡li
viðtškuaðildarr’kisins innan ESB. Þessi aðildarr’ki
geta þ— heimilað šnnur tungum‡l ef þeim fylgir, sŽ
þess þšrf, opinber þýðing.

i)

Frumrit vottorðsins verður að fylgja sendingunni að
skoðunarstšð ESB ‡ landam¾rum.

e)

j)

Ef heilbrigðisvottorð eru notuð fyrir sendingar ’
umflutningi skal fylla œt reit nr. I.5 (ãSendandiÒ) ‡
viðeigandi heilbrigðisvottorði með heiti og
heimilisfangi skoðunarstšðvarinnar ‡ landam¾rum
þar sem sendingin ‡ að fara œt œr Evr—pusambandinu.

Ef viðb—tarblšð eru fest við vottorðið til auðkenningar
‡ všrum ’ sendingunni skulu þau teljast hluti af
frumriti vottorðsins og bera undirskrift og stimpil
opinbera dýral¾knisins ‡ hverri s’ðu fyrir sig.
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1. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir unnið dýrapr—t’n sem er ekki ¾tlað til manneldis, þ.m.t. blšndur og afurðir sem innihalda sl’kt pr—t’n, aðrar en
g¾ludýraf—ður, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8

Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.18. Lýsing ‡ všru

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Unnið dýrapr—t’n sem er ekki ¾tlað til manneldis, þ.m.t. blšndur og afurðir sem innihalda sl’kt
pr—t’n, aðrar en g¾ludýraf—ður
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum 1. þ‡tt II. kafla X. viðauka og I. kafla
XIV. viðauka og votta að:
II.1.

unna dýrapr—t’nið eða -afurðin, sem er lýst hŽr að framan, inniheldur eingšngu unnið dýrapr—t’n sem er ekki ¾tlað til manneldis og sem:

II. hluti: Vottorð

a)
b)

hefur verið framleitt og geymt hj‡ fyrirt¾ki eða ’ stšð, sem hefur verið samþykkt og fullgilt og verið undir eftirliti af h‡lfu
lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og
hefur verið framleitt eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem
hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og
voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra
sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i. skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,
ii. hausar af alifuglum,
iii. hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,
iv. sv’nsburstir,
v. fjaðrir,]

2

( ) og/eða

[- bl—ð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði, fengið œr
dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að
lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð
bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun
eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem ekki
sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem
geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn eða
dýr,]
i. skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,
ii. eftirfarandi efni œr landdýrum:
⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

iii. dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
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LAND

Unnið dýrapr—t’n sem er ekki ¾tlað til manneldis, þ.m.t. blšndur og afurðir sem innihalda sl’kt
pr—t’n, aðrar en g¾ludýraf—ður
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) og/eða

[- vatna- og landhryggleysingjar aðrir en tegundir sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,]

(2) og/eða

[- dýr af ¾ttb‡lkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni ’
1. flokki eins og um getur ’ iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni ’ 2. flokki eins og um getur ’ a- til g-lið 9. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

og
c)

hefur verið meðhšndlað samkv¾mt eftirfarandi vinnslustaðli:
(2 )
annaðhvort

[hitun þannig að kjarnahiti verði meiri en 133 ¼C ’ a.m.k. 20 m’nœtur ‡n hlŽs og við a.m.k. 3 bara raunþrýsting
sem er fenginn með mettaðri gufu, og bitast¾rð fyrir vinnslu skal ekki vera meiri en 50 millimetrar,]

(2) eða

[ef um er að r¾ða pr—t’n œr šðrum dýrum en spendýrum, þ— ekki fiskimjšl: vinnsluaðferð 1-2-3-4-57............É sem sett er fram ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[ef um er að r¾ða fiskimjšl: vinnsluaðferð 1-2-3-4-5-6-7............É sem sett er fram ’ III. kafla IV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[ef um er að r¾ða sv’nabl—ð: vinnsluaðferð 1-2-3-4-5-7............É sem sett er fram ’ III. kafla IV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011, þar sem, ef um vinnsluaðferð 7 er að r¾ða, hitameðhšndlun hefur verið beitt
þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C,]

lšgb¾rt yfirvald rannsakaði slembisýni rŽtt fyrir sendingu og sannreyndi að það uppfyllir eftirfarandi staðla (3):

II.2.

II.3.

Salmonella:

finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,

fullunna afurðin:
(2) annaðhvort

var sett ’ nýja eða dauðhreinsaða sekki,]

(2) eða

flutt ’ lausu ’ geymum eða šðru flutningat¾ki sem hafði fyrir notkun verið vandlega hreinsað og s—tthreinsað,]

með merkimiðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ,
II.4.

fullunna afurðin var geymd ’ lokuðu rými,

II.5.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina að lokinni meðhšndlun,

II.6.
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001 (4), eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum, sauðfŽ
eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’
kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef miðtaugakerfisins ’ sundur
með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er
œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með
‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða
landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.05; 05.06; 05.07 eða 23.01.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.
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Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

þar sem:

(4 )

n=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum
sýnum er m eða þar undir.

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Heilbrigðisvottorð

Fyrir mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, vegna sendingar til
eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið

LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti
Heimilisfang

Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7.

Upprunaland

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.11. Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til frekari vinnslu

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□
□

Til t¾knilegra nota

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegund (v’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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LAND

Mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk, ekki til manneldis
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum 4. þ‡tt II. kafla X. viðauka og I. kafla
XIV. viðauka og votta að mj—lkin (2), afurðirnar sem er að stofni til œr mj—lk (2) eða afurðirnar œr mj—lk (2), sem um getur ’ reit I.28,
uppfylla eftirfarandi skilyrði:
II.1.

þ¾r voru framleiddar og unnar ’ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.É (setjið inn heiti œtflutningslands) (3), ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.É (setjið inn heiti
landsv¾ðis) (3), sem er tilgreint ’ viðaukanum við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 605/2010 og hefur verið laust við gin- og
klaufaveiki og nautapest s’ðustu 12 m‡nuðina fyrir œtflutning og þar hefur ekki ‡tt sŽr stað b—lusetning gegn nautapest ‡ þv’ t’mabili,

II.2.

þ¾r voru framleiddar œr hr‡mj—lk œr dýrum sem sýndu, þegar þau voru mj—lkuð, engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—m sem getur borist
með mj—lk ’ menn eða dýr og sem voru haldin ’ a.m.k. 30 daga fyrir framleiðslu ‡ bœjšrðum sem s¾ttu ekki opinberum takmšrkunum
vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar,

II.3.

þ¾r eru mj—lk eða mj—lkurafurðir sem:
(2) annaðhvort
(2) eða

[hafa fengið einhverja þ‡ meðhšndlun sem lýst er ’ lið II.4 eða sambland af þeim,]
[eru œr mysu, sem ‡ að gefa dýrum af tegundum sem eru n¾mar fyrir gin- og klaufaveiki og mysan fengin œr mj—lk
sem fŽkk einhverja þ‡ meðhšndlun sem lýst er ’ lið II.4 og:
(2) annaðhvort
2

II.4.

4

[mysunni var safnað a.m.k. 16 klukkustundum eftir hleypingu og pH-gildi hennar er undir 6,]

( ) ( ) eða

[mysan var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili greindist ekkert tilvik gin- og
klaufaveiki ’ œtflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[mysan var framleidd ././., og að teknu tilliti til t’mans sem gert er r‡ð fyrir að ferðin taki er þessi
dagsetning a.m.k. 21 degi ‡ður en sendingin kemur ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum
Evr—pusambandsins,]]

þ¾r hafa s¾tt einni af eftirtšldum meðhšndlunum:
(2) annaðhvort

[h‡hitagerilsneyðingu ’ skamman t’ma við 72 ℃ ’ a.m.k. 15 sekœndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem gefur
neikv¾ða svšrun við fosfatasapr—fun ’ nautgripamj—lk, ‡samt:
(2) annaðhvort

[annarri h‡hitagerilsneyðingu ’ skamman t’ma við 72 ℃ ’ a.m.k. 15 sekœndur eða jafngildri
gerilsneyðingu sem n¾gir til að n‡ fram neikv¾ðri svšrun við fosfatasapr—fun ’ nautgripamj—lk,]

(2) eða

[s’ðari þurrkun sem, ef um er að r¾ða mj—lk sem ¾tluð er sem f—ður, fer fram ‡samt
viðb—tarhitun ’ 72 ¡C eða meira,]

(2) eða

[s’ðara vinnsluferli þar sem pH-gildið er l¾kkað og haldið undir 6 ’ a.m.k. eina klukkustund,]

2

(2) eða

4

( ) ( ) eða

[mj—lkin eða mj—lkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili greindist
ekkert tilvik gin- og klaufaveiki ’ œtflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[mj—lkin eða mj—lkurafurðin var framleidd ..././... og að teknu tilliti til t’mans sem gert er r‡ð fyrir
að ferðin taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi ‡ður en sendingin kemur ‡ skoðunarstšð ‡
landam¾rum Evr—pusambandsins,]

(2) eða

[dauðhreinsun ‡ stigi sem er a.m.k. F03;]]

[leifturhitun við 132 ¡C ’ a.m.k. eina sekœndu, ‡samt:
(2) annaðhvort

[s’ðari þurrkun sem, ef um er að r¾ða mj—lk sem ¾tluð er sem f—ður, fer fram ‡samt
viðb—tarhitun ’ 72 ¡C eða meira,]

(2) eða

[s’ðara vinnsluferli þar sem pH-gildið er l¾kkað og haldið undir 6 ’ a.m.k. eina klukkustund,]

2

4

( ) ( ) eða

[mj—lkin eða mj—lkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili greindist
ekkert tilvik gin- og klaufaveiki ’ œtflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[mj—lkin eða mj—lkurafurðin var framleidd ..././... og að teknu tilliti til t’mans sem gert er r‡ð fyrir
að ferðin taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi ‡ður en sendingin kemur ‡ skoðunarstšð ‡
landam¾rum Evr—pusambandsins,]]
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LAND

Mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk, ekki til manneldis

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.5.

allar varœðarr‡ðstafanir voru gerðar til að komast hj‡ þv’ að mj—lkin eða afurðin sem er að stofni til œr mj—lk eða afurðin œr mj—lk
mengaðist eftir vinnslu,

II.6.

mj—lkin eða afurðin sem er að stofni til œr mj—lk eða afurðin œr mj—lk er:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[’ nýjum g‡mum,]

(2) eða

[’ škut¾ki eða g‡mum fyrir efni ’ lausu, sem hafa verið s—tthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem lšgb¾rt yfirvald
hefur samþykkt,]

og

g‡marnir eru merktir þannig að tegund mj—lkurinnar eða afurðarinnar sem er að stofni til œr mj—lk eða afurðarinnar
œr mj—lk er tilgreind og með merkimiðum sem ‡ stendur að afurðin sŽ efni ’ 3. flokki og ekki ¾tluð til manneldis,

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (5) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem
er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

II.7.

II.8.

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt
fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.
(2) eða

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að
þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við
reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (6), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr,
verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi
vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að
þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir
umflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru.
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Mj—lk, afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk og afurðir œr mj—lk, ekki til manneldis

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til
af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstšð ‡ landam¾rum um það við komu inn ’ Evr—pusambandið.

⎯

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samr¾mt flokkunarkerfi (ST-nœmer) Alþj—ðatollastofnunarinnar: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eða 35.04.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

()

òtfyllist ef leyfi til innflutnings ’ Evr—pusambandið takmarkast við tiltekin sv¾ði viðkomandi þriðja lands.

(4 )

Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ ãAÒ-d‡lki I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010.

(5 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(6 )

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

( )
()

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til innflytjandans: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’
skoðunarstšð ‡ landam¾rum Evr—pusambandsins.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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B-LIÐUR 2. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir brodd og afurðir œr broddi œr nautgripum, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, vegna sendingar til eða umflutnings (2)
um Evr—pusambandið

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

I.7.

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til frekari vinnslu

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□
□

Til t¾knilegra nota

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/331

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Broddur og afurðir œr broddi œr nautgripum, ekki til manneldis
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum 4. þ‡tt II. kafla X. viðauka og I. kafla
XIV. viðauka, og votta að broddur (2) eða afurðir œr broddi (2), sem um getur ’ reit I.28, uppfylla eftirfarandi skilyrði:
II.1.

þ¾r voru framleiddar og unnar ’ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.É (setjið inn heiti œtflutningslands) (3), ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.É (setjið inn heiti
landsv¾ðis) (3), sem er tilgreint ’ viðaukanum við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 605/2010 og hefur verið laust við ginog klaufaveiki og nautapest s’ðustu 12 m‡nuðina fyrir œtflutning og þar hefur ekki ‡tt sŽr stað b—lusetning gegn nautapest ‡ þv’ t’mabili,

II.2.

þ¾r voru framleiddar œr broddi œr dýrum sem sýndu, þegar þau voru mj—lkuð, engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—m sem getur borist með
broddi ’ menn eða dýr og sem voru haldin ’ a.m.k. 30 daga fyrir framleiðslu ‡ bœjšrðum sem s¾ttu ekki opinberum takmšrkunum vegna
gin- og klaufaveiki eða nautapestar,

II.3.

þ¾r eru broddur eða afurðir œr broddi œr nautgripum og hafa verið unnar með h‡hitagerilsneyðingu ’ skamman t’ma við 72 ℃ ’ a.m.k.
15 sekœndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem gefur neikv¾ða svšrun við fosfatasapr—fun ’ nautgripamj—lk, ‡samt:
(2)(4) annaðhvort

[broddur eða afurðir œr broddi voru framleiddar a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og ‡ þv’ t’mabili greindist ekkert tilvik
gin- og klaufaveiki ’ œtflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[broddur eða afurðir œr broddi voru framleiddar ..././... og að teknu tilliti til t’mans sem gert er r‡ð fyrir að ferðin
taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi ‡ður en sendingin kemur ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum
Evr—pusambandsins,]

og

þ¾r eru fengnar œr dýrum sem falla undir reglubundna heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða til að tryggja að þ¾r
komi fr‡ bœjšrðum þar sem allar nautgripahjarðir eru:

og

(2)(4) annaðhvort

[viðurkenndar sem opinberlega lausar við berkla og šldus—tt (5),]

(2) (4) eða

[falla ekki undir takmarkanir samkv¾mt landslšggjšf þriðja lands, sem er upprunaland
þeirra, að þv’ er varðar œtrýmingu berkla og šldus—ttar,]

(2)(4) annaðhvort

[eru viðurkenndar sem opinberlega lausar við smitandi hv’tbl¾ði ’ nautgripum (5),]

(2) (4) eða

[falla undir opinbert kerfi til varnar gegn smitandi hv’tbl¾ði og kl’n’skar pr—fanir og
ranns—knarstofupr—fanir hafa ekki leitt ’ lj—s nein merki um þann sjœkd—m ’ hjšrðinni
n¾stliðin 2 ‡r,]

II.4.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að broddur eða afurðir œr broddi mengist eftir vinnslu,

II.5.

broddur eða afurðir œr broddi eru:
(2) annaðhvort

[’ nýjum g‡mum,]

(2) eða

’ škut¾kjum eða g‡mum fyrir efni ’ lausu, sem hafa verið s—tthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem lšgb¾rt yfirvald
hefur samþykkt,]

og

g‡marnir eru merktir þannig að tegund brodds eða afurða œr broddi er tilgreind og ‡ þeim eru merkimiðar sem ‡
stendur að afurðin sŽ efni ’ 3. flokki og ekki ¾tluð til manneldis,

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (6) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er
tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta
’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

II.6.

II.7.

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða mj—lkurafurðir
œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða
n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun
og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
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LAND

Broddur og afurðir œr broddi œr nautgripum, ekki til manneldis
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ii. ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
⎯ šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og
⎯ allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu
en enga VRQ-genasams¾tu,
iii. að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að
þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]
(2) eða

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða mj—lkurafurðir
œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (7), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið
samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i. bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
⎯ šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og
⎯ allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu
en enga VRQ-genasams¾tu,
iii. að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að
þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir
umflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til
af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstšð ‡ landam¾rum um það við komu inn ’ Evr—pusambandið.

⎯

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samr¾mt flokkunarkerfi (ST-nœmer) Alþj—ðatollastofnunarinnar: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eða 35.04.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

òtfyllist ef leyfi til innflutnings ’ Evr—pusambandið takmarkast við tiltekin sv¾ði viðkomandi þriðja lands.

4

()

Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lšnd sem eru tilgreind ’ ãAÒ-d‡lki I. viðauka við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr.
605/2010.

(5 )

Hjšrð, sem er opinberlega laus við berkla og šldus—tt eins og m¾lt er fyrir um ’ viðauka A við tilskipun r‡ðsins 64/432/EBE, og opinberlega
laus við smitandi hv’tbl¾ði ’ nautgripum eins og m¾lt er fyrir um ’ I. kafla viðauka D við tilskipun r‡ðsins 64/432/EBE.

(6 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

7

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

( )
()
()

()
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II.b.

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.
Athugasemd til innflytjandans: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’
skoðunarstšð ‡ landam¾rum Evr—pusambandsins.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir œr býr¾kt vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
23.09.10
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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LAND

G¾ludýraf—ður ’ d—sum
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 8. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II.
kafla XIV. viðauka, og votta að g¾ludýraf—ður sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

hefur verið framleitt og geymt hj‡ fyrirt¾ki eða ’ stšð, sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af h‡lfu lšgb¾rs yfirvalds ’
samr¾mi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.2.

hefur verið framleitt eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og voru
talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem
voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir (f—tleggir) og
bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡ afturf—tum dýra, annarra en
j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði, fengið œr
dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að
lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla
sem skapa ekki h¾ttu fyrir menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar afurðir, sem
eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við
framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem ekki sýndu
nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta
smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

2

( ) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

iii.

⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

Nr. 674
63/336
Nr.

15.10.2015
20. júlí
2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND
II.

G¾ludýraf—ður ’ d—sum
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

2

[- aukaafurðir œr vatna- og landhryggleysingjum šðrum en tegundum sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,]

2

[- efni œr dýrum, sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum efnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun 96/22/EB, en
innflutningur efnanna er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

( ) og/eða
( ) og/eða
II.3.

hefur fengið hitameðhšndlun þannig að Fc-gildið 3 n‡ist að l‡gmarki ’ loftþŽttum ’l‡tum,

II.4.

hefur verið greint með þv’ að taka slembisýni œr a.m.k. fimm ’l‡tum ’ hverri vinnslulotu og greina þau með ranns—knarstofuaðferðum til
að ganga œr skugga um að šll sendingin hafi hlotið n¾ga hitameðhšndlun, eins og kveðið er ‡ um ’ lið II.3,

II.5.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina að lokinni meðhšndlun.

II.6.

II.7.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (3) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem
er sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun,
sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar
sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða mj—lkurafurðir œr
sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða
n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og
þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i. bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
⎯ šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og
⎯ allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,
iii. að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

(2) eða

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða mj—lkurafurðir œr
sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (4), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið
samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i. bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
⎯ šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og
⎯ allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,
iii. að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]
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II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(4 )

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

( )

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrir unnið g¾ludýraf—ður, þ— ekki ’ d—sum, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
23.09.10
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b. Tilv’sunarnœmer staðar

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 8. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II.
kafla XIV. viðauka, og votta að g¾ludýraf—ður sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

hefur verið framleitt og geymt ’ stšð sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af h‡lfu lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.2.

hefur verið framleitt eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa verið
felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og voru
talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru
felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir (f—tleggir) og bein
’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡ afturf—tum dýra, annarra en
j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði, fengið œr dýrum,
šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun
fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla
sem skapa ekki h¾ttu fyrir menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar afurðir, sem eru
ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við
framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem ekki sýndu
nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta
smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

2

( ) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

iii.

⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
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II.b.

2

[- aukaafurðir œr vatna- og landhryggleysingjum šðrum en tegundum sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,]

2

[- efni œr dýrum, sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum efnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun 96/22/EB, en
innflutningur efnanna er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

( ) og/eða
( ) og/eða
II.3.

(2) annaðhvort [hefur fengið hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 90 ¡C,]
(2) eða

[var framleitt, að þv’ er varðar innihaldsefni œr dýrar’kinu, eingšngu œr afurðum sem:
a)

ef um aukaafurðir œr dýrum eða afleiddar afurðir œr kjšti eða kjštafurðum er að r¾ða, fengu hitameðhšndlun
þannig að allt efnið hitnaði ’ a.m.k. 90 ¡C,

b)

ef um er að r¾ða mj—lk og afurðir sem eru að stofni til œr mj—lk:
i. ef þ¾r eru fr‡ þriðju lšndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind ’ B-d‡lki I. viðauka við
reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 605/2010 (3), hafa þ¾r verið n¾gilega gerilsneyddar
til að kalla fram neikv¾ða svšrun við fosfatasapr—fun,
ii. ef þ¾r eru fr‡ þriðju lšndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind ’ C-d‡lki I. viðauka við
‡kvšrðun 2004/438/EB, með l¾gra pH-gildi en 6, hafa þ¾r verið n¾gilega gerilsneyddar til að kalla
fram neikv¾ða svšrun við fosfatasapr—fun,
iii. ef þ¾r eru fr‡ þriðju lšndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind ’ C-d‡lki I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 605/2010, hafa þ¾r farið ’ gegnum dauðhreinsunarferli eða tvšfalda
hitameðhšndlun þar sem hvor meðhšndlun um sig n¾gði til að kalla fram neikv¾ða svšrun við
fosfatasapr—fun,
iv. ef þ¾r eru fr‡ þriðju lšndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind ’ C-d‡lki I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 605/2010, þar sem komið hafa upp tilvik gin- og klaufaveiki ‡ n¾stliðnum 12
m‡nuðum eða b—lusetning gegn gin- og klaufaveiki hefur farið fram ‡ n¾stliðnum 12 m‡nuðum, hafa
þ¾r verið meðhšndlaðar
annaðhvort
⎯ með dauðhreinsunarferli þar sem Fc-gildi, sem er jafnt eða h¾rra en 3, n¾st
eða
⎯ með upphaflegri hitameðhšndlun þar sem hitahrifin jafngilda a.m.k. þeim sem n‡st með
gerilsneyðingu við a.m.k. 72 ¡C ’ a.m.k. 15 sekœndur og n¾gir til að framkalla neikv¾ða
svšrun við fosfatasapr—fun, sem er svo fylgt eftir með
annaðhvort
⎯ annarri hitameðhšndlun þar sem hitahrifin jafngilda a.m.k. þeim sem n‡st ’ upphaflegu
hitameðhšndluninni og sem n¾gðu til að kalla fram neikv¾ða svšrun við fosfatasapr—fun, sem
er svo fylgt eftir, ef um er að r¾ða þurrmj—lk eða afurðir sem eru að stofni til œr þurrmj—lk
með þurrkun
eða
⎯ sýrandi ferli þannig að pH-gildinu hafi verið haldið undir 6 ’ a.m.k. eina klukkustund,

c)

ef um er að r¾ða gelat’n, var framleitt með aðferð sem tryggir að —unnið efni ’ 3. flokki sŽ meðhšndlað með
sýru eða basa og s’ðan skolun ’ eitt eða fleiri skipti, sem felur ’ sŽr sýrustigsstillingu og þv’ n¾st œtdr¾tti með
hitun ’ eitt eða fleiri skipti ’ ršð, ef nauðsyn krefur, og þv’ n¾st hreinsun með s’un og dauðhreinsun,

d)

ef um er að r¾ða vatnsrofið pr—t’n, var framleitt með framleiðsluferli sem felur ’ sŽr viðeigandi r‡ðstafanir til að
l‡gmarka mengun ’ hr‡efni ’ 3. flokki og, ef um er að r¾ða vatnsrofin pr—t’n, sem eru alveg eða að hluta til œr
hœðum og skinnum j—rturdýra sem eru framleidd ’ vinnslustšð sem eingšngu er ¾tluð til framleiðslu ‡
vatnsrofnum pr—t’num, einungis œr efni með m—lþyngd undir 10 000 daltonum og með ferli sem felur ’ sŽr
aðskilnað hr‡efna ’ 3. flokki með sšltun, kšlkun og vandlegri skolun og að þv’ bœnu:
i. með þv’ að l‡ta efnið vera við pH-gildi yfir 11 ’ meira en þrj‡r klukkustundir við hita, sem er yfir 80
¡C, og s’ðan skal það hitað ’ yfir 140 ¡C ’ 30 m’nœtur við meira en 3,6 bara þrýsting eða
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ii.

II.b.

með þv’ að l‡ta efnið vera við pH-gildi 1 til 2, s’ðan við pH-gildi yfir 11 og loks hitað ’ 140 ¡C ’ 30
m’nœtur við 3 bara þrýsting,

e)

ef um er að r¾ða eggjaafurðir, voru unnar með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, eins og um getur ’ III.
kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, eða meðhšndlaðar ’ samr¾mi við II. kafla X. þ‡ttar III.
viðauka við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 853/2004 (4),

f)

ef um er að r¾ða kollagen, var unnið með aðferð sem tryggir að —unnið efni ’ 3. flokki sŽ meðhšndlað með
þvotti, sýrustigsstillingu með sýru eða basa og þv’ n¾st skolun ’ eitt eða fleiri skipti, s’un og œtdr¾tti en
notkun ‡ rotvarnarefnum, šðrum en þeim sem leyfð eru ’ lšggjšf Sambandsins, er bšnnuð,

g)

ef um er að r¾ða bl—ðafurðir, voru framleiddar með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, eins og um getur ’
III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

h)

ef um er að r¾ða unnið pr—t’n œr spendýrum, var unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7 og, ef um
er að r¾ða sv’nabl—ð, unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, að þv’ tilskildu að ef um er að r¾ða
vinnsluaðferð 7 sŽ beitt hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C,

i.

ef um er að r¾ða unnið pr—t’n af šðrum dýrum en spendýrum, þ— ekki fiskimjšl, var unnið með einni af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, eins og um getur ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

k)

ef um er að r¾ða fiskimjšl, var unnið með einni af vinnsluaðferðunum eða með aðferð og vinnslubreytum sem
tryggja að afurðirnar uppfylli šrverufr¾ðilega staðla fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram ’ I. kafla X.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

l)

ef um er að r¾ða br¾dda fitu, þ.m.t. fisklýsi, var unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7 (og
vinnsluaðferð 6 ef um er að r¾ða fisklýsi) eins og um getur ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011 eða framleidd ’ samr¾mi við II. kafla XII. þ‡ttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004;
br¾dd fita af j—rturdýrum skal hreinsuð þannig að h‡marksmagn —leysanlegra —hreininda sŽ ekki meira en
0,15% miðað við þyngd,

m)

ef um er að r¾ða tv’kals’umfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem

n)

o)

II.4.
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i.

tryggir að allt efni œr beinum ’ 3. flokki sŽ mulið sm‡tt, fituhreinsað með heitu vatni og meðhšndlað
með þynntri saltsýru (með 4% styrkleika að l‡gmarki og l¾gra pH-gildi en 1,5) ’ minnst tvo daga,

ii.

meðhšndlar fosf—rr’kan vškvann, ’ kjšlfar ferlisins ’ i. lið, með kalki þannig að tv’kals’umfosfat falli œt
við pH-gildi 4Ð7 og

iii.

loftþurrkar loks tv’kals’umfosfatsbotnfallið við inntakshitastig ‡ bilinu 65 ¡C til 325 ¡C og endanlegt
hitastig ‡ bilinu 30 ¡C til 65 ¡C,

ef um er að r¾ða þr’kals’umfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem tryggir
i.

að allt efni œr beinum ’ 3. flokki sŽ mulið sm‡tt og fituhreinsað ’ gagnstreymi með heitu vatni
(beinfl’sar skulu vera minni en 14 mm),

ii.

samfellda gufusuðu við 145 ¡C ’ 30 m’nœtur við 4 bara þrýsting,

iii.

að pr—t’nseyðið sŽ aðskilið fr‡ hýdroxýapat’tinu (þr’kals’umfosfatinu) með skiljun og

iv.

að kyrning ‡ þr’kals’umfosfatinu eigi sŽr stað að lokinni þurrkun ’ vškvaundirstšðu við 200 ¡C
lofthita,

ef um er að r¾ða bragðb¾tandi innyflaafurðir, voru framleiddar samkv¾mt aðferð við meðhšndlun og
vinnslubreytum sem tryggja að afurðin uppfylli šrverufr¾ðilegu staðlana sem um getur ’ lið II.4.]

(2) eða

[fŽkk meðhšndlun, s.s. þurrkun eða gerjun, sem lšgb¾rt yfirvald hefur leyft,]

(2) eða

[ef um er að r¾ða vatna- og landhryggleysingja aðra en tegundir sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,
fengið meðhšndlun sem lšgb¾rt yfirvald hefur leyft og sem tryggir að g¾ludýraf—ðrið skapi enga —viðunandi ‡h¾ttu
fyrir heilbrigði manna og dýra,]

hefur verið greint, með þv’ að taka a.m.k. fimm slembisýni œr hverri vinnslulotu ’ geymslu eða strax að lokinni geymslu ’ vinnslustšðinni,
og uppfyllir eftirfarandi staðla (5):
Salmonella:

finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,
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Upplýsingar um heilbrigði

II.5.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina að lokinni meðhšndlun.

II.6.

var pakkað ’ nýjar umbœðir sem, ef g¾ludýraf—ðrið er ekki sent ’ sšluumbœðum þar sem skýrt er tekið fram að innihaldið sŽ eingšngu
¾tlað sem g¾ludýraf—ður, eru merktar með miðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ,

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II.7.

II.8.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (6) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er
tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt
fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

(2) eða

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að
þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við
reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (7), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr,
verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi
vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að
þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.
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II.b.

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

Stjt’ð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.

4

()

Stjt’ð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(5 )

þar sem:

( )
()
()

n=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum
sýnum er m eða þar undir.

(6 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

7

()

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrir nagbein vegna sendingar til eða umflutnings ( ) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
42.05.00
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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Nagbein
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II. kafla XIV.
viðauka, og votta að nagbein sem lýst er hŽr að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

II.2.

II.3.

hafa verið framleidd eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og voru
talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem
voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir (f—tleggir) og
bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡ afturf—tum dýra, annarra en
j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði, fengið œr dýrum,
šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun
fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- efni œr dýrum, sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum efnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun 96/22/EB,
en innflutningur efnanna er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

hafa verið meðhšndluð:
(2) og/eða

[ef um er að r¾ða nagbein œr hœðum og skinnum h—f- eða klaufdýra eða œr fiski, með aðferð sem n¾gir til að eyða
sjœkd—msvaldandi l’fverum (þ.m.t. salmonellu), og nagbeinin eru þurr,]

(2) og/eða

ef um er að r¾ða nagbein œr aukaafurðum œr dýrum, šðrum en œr hœðum og skinnum h—f- eða klaufdýra eða œr fiski,
með hitun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 90 ¡C,]

hafa verið greind með þv’ að taka a.m.k. fimm slembisýni œr hverri vinnslulotu ’ geymslu eða strax að lokinni geymslu ’ vinnslustšðinni
og uppfylla eftirfarandi staðla (3):
Salmonella:

finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,

II.4.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ mengun af všldum sjœkd—msvalda eftir meðhšndlun,

II.5.

eru ’ nýjum pakkningum.
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II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II.6.

II.7.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (4) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er
tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt
fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

(2) eða

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við
reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (5), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr,
verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi
vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.
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Nagbein
Upplýsingar um heilbrigði

II.
⎯

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: ê staðinn m‡ velja všrunœmer 2309 og 4101.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

þar sem:

( )
()
()

n=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum
sýnum er m eða þar undir.

(4 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(5 )

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Heilbrigðisvottorð

Fyrir hr‡tt g¾ludýraf—ður til beinnar sšlu eða aukaafurðir œr dýrum, ¾tlaðar ’ f—ður handa loðdýrum, vegna sendingar til
eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

Heiti

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

I.2.a.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

I.17.

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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Hr‡tt g¾ludýraf—ður til beinnar sšlu eða aukaafurðir œr dýrum til f—ðrunar loðdýra
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II. kafla XIV.
viðauka, og votta að hr‡tt g¾ludýraf—ður eða afleiddar afurðir sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af aukaafurðum œr dýrum sem uppfylla heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstanda af aukaafurðum œr dýrum sem eru:

II. hluti: Vottorð

a)

II.3.

œr kjšti sem uppfyllir viðeigandi kršfur varðandi heilbrigði dýra og manna sem m¾lt er fyrir um ’:
⎯

reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3) og að þv’ tilskildu að dýrin, sem kjštið er af, komi af
yfirr‡ðasv¾ði eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis ...... (ISO-k—ði), eins og tilgreint er ’ þeirri reglugerð, sem hefur verið laust við
gin- og klaufaveiki, nautapest, sv’napest, afr’kusv’napest og sv’naf‡r n¾stliðna 12 m‡nuði og ‡ sama t’mabili hefur
engin b—lusetning gegn þessum sjœkd—mum ‡tt sŽr stað (eingšngu eins og við ‡ að þv’ er varðar smitn¾mar tegundir),

⎯

og/eða reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 798/2008 (4) og að þv’ tilskildu að dýrin, sem kjštið er af, komi af
yfirr‡ðasv¾ði eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis ...... (ISO-k—ði), eins og tilgreint er ’ þeirri reglugerð, sem hefur verið laust við
Newcastle-veiki og fuglainflœensu n¾stliðna 12 m‡nuði,

⎯

og/eða reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 119/2009 (5) og að þv’ tilskildu að dýrin, sem kjštið er af, komi af
yfirr‡ðasv¾ði eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis ...... (ISO-k—ði), eins og tilgreint er ’ þeirri reglugerð, sem hefur verið laust við
gin- og klaufaveiki, nautapest, sv’napest, afr’kusv’napest, sv’naf‡r, Newcastle-veiki og fuglainflœensu n¾stliðna 12
m‡nuði og ‡ sama t’mabili hefur engin b—lusetning gegn þessum sjœkd—mum ‡tt sŽr stað (eingšngu eins og við ‡ að
þv’ er varðar smitn¾mar tegundir),

b)

af dýrum sem hafa staðist heilbrigðisskoðun ’ sl‡turhœsi ‡ n¾stliðnum 24 klukkustundum fyrir sl‡trun og sýna engin einkenni
um sjœkd—mana, sem um getur ’ reglugerðunum hŽr að framan, sem dýrin eru n¾m fyrir og

c)

af dýrum sem hafa verið meðhšndluð ’ sl‡turhœsi fyrir og við sl‡trun eða afl’fun ’ samr¾mi við viðkomandi ‡kv¾ði tilskipunar
r‡ðsins 93/119/EB (6) um vernd dýra við sl‡trun eða dr‡p,

samanstanda eingšngu œr eftirtšldum aukaafurðum œr dýrum sem eru:
a)

hlutar sl‡turdýra, sem nota m‡ til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum og

b)

hlutar sl‡turdýra sem er hafnað og taldir —h¾fir til manneldis en sýna engin einkenni um sjœkd—ma, sem geta smitast ’ menn
eða šnnur dýr, og eru œr skrokkum sem eru taldir h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,

II.4.

hafa fengist og verið tilreiddar ‡n þess að komast ’ snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er ’
reglugerðunum hŽr að framan og verið meðhšndlaðar þannig að komist var hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar menguðu þ¾r,

II.5.

hafa verið settar ’ lokaumbœðir með merkimiðum sem ‡ stendur ãHRçTT G®LUDÝRAFîÐUR Ð îH®FT TIL MANNELDISÒ eða
ãAUKAAFURÐIR òR DÝRUM ê FîÐUR HANDA LOÐDÝRUM Ð îH®FT TIL MANNELDISÒ og s’ðan ’ þŽtta og opinberlega innsiglaða
kassa/g‡ma eða ’ nýjar umbœðir sem leka ekki og opinberlega innsiglaða kassa/g‡ma með merkimiðum sem ‡ stendur ãHRçTT
G®LUDÝRAFîÐUR Ð îH®FT TIL MANNELDISÒ eða ãAUKAAFURÐIR òR DÝRUM ê FîÐUR HANDA LOÐDÝRUM Ð îH®FT TIL
MANNELDISÒ, heiti og heimilisfang viðtškustšðvarinnar,

II.6.

ef um er að r¾ða hr‡tt g¾ludýraf—ður:
a)

hefur verið framleitt og geymt ’ stšð, sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af h‡lfu lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við
24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b)

hefur verið greint með þv’ að taka a.m.k. fimm slembisýni œr hverri lotu ’ geymslu (fyrir sendingu) og uppfyllir eftirfarandi
staðla (7):

Salmonella:

finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,

II.7.
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (8) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]
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Hr‡tt g¾ludýraf—ður til beinnar sšlu eða aukaafurðir œr dýrum til f—ðrunar loðdýra
Upplýsingar um heilbrigði

II.

(2) eða

II.8.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er
tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta
’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt
fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

(2) eða

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða mj—lkurafurðir œr
sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (9), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið
samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 5.11.91, 5.11.99 eða 23.9.90.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.
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Hr‡tt g¾ludýraf—ður til beinnar sšlu eða aukaafurðir œr dýrum til f—ðrunar loðdýra
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Eðli verslunarvšru: veljið hr‡tt g¾ludýraf—ður eða aukaafurð œr dýrum.

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

Stjt’ð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.

4

()

Stjt’ð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.

5

Stjt’ð. ESB L 39, 10.2.2009, bls. 12.

6

Stjt’ð. EB L 340, 31.12.1993, bls. 21.

7

þar sem:

( )
()
()

()
()
()

(8 )
9

n=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum
sýnum er m eða þar undir.

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

()

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Heilbrigðisvottorð

Fyrir bragðb¾tandi innyflaafurðir til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningat¾ki

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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LAND

Bragðb¾tandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 8. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum III. kafla XIII. viðauka og II.
kafla XIV. viðauka, og votta að bragðb¾tandi innyflaafurðir sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af aukaafurðum œr dýrum sem uppfylla kršfurnar hŽr ‡ eftir um heilbrigði dýra,

II.2.

hafa m.a. verið framleiddar œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum sem eru eingšngu:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og voru
talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem
voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir (f—tleggir) og bein
’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡ afturf—tum dýra, annarra en
j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði, fengið œr dýrum,
šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun
fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla
sem skapa ekki h¾ttu fyrir menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar afurðir, sem eru
ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu
eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem ekki sýndu
nein
merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta
’ menn eða dýr,]
smitast

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,
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Upplýsingar um heilbrigði
ii.

iii.
2

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

eftirfarandi efni œr landdýrum:
⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

( ) og/eða

[- aukaafurðir œr vatna- og landhryggleysingjum šðrum en tegundum sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,]

(2) og/eða

[- efni œr dýrum sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum ’ðefnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun 96/22/EB en
innflutningur efnisins er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

II.3.

hafa verið settar ’ vinnslu ’ samr¾mi við III. kafla XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.

lšgb¾rt yfirvald hefur rannsakað slembisýni rŽtt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (3):

II.5.

Salmonella:

finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,

fullunna afurðin var:
(2) annaðhvort

[’ nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]

(2) eða

[flutt ’ lausu ’ g‡mum eða með šðrum flutningat¾kjum sem hšfðu fyrir notkun verið hreinsuð r¾kilega og
s—tthreinsuð með s—tthreinsiefni sem lšgb¾rt yfirvald samþykkti fyrir notkun,]

og með merkimiðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ,
II.6.

fullunna afurðin var geymd ’ lokuðu rými,

II.7.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina að lokinni meðhšndlun,

II.8.

II.9.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (4) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er
tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt
fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis sem
eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en enga
VRQ-genasams¾tu,
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Bragðb¾tandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri
Upplýsingar um heilbrigði

II.

iii.

(2) eða

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða mj—lkurafurðir œr
sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum við reglugerð
framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (5), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið
samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en
enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina að þau
komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.04 eða 05.11.91.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: tilgreinið innyflaafurðina.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

þar sem:

( )

n=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum
sýnum er m eða þar undir.
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(4 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(5 )

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯
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II.b.

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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3

Fyrir aukaafurðir œr dýrum ( ) til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

Heiti

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
42.06
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til frekari vinnslu

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□
□

Til t¾knilegra nota

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a)
og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að aukaafurðir œr dýrum sem
lýst er hŽr að framan:
II.1.1.

samanstanda af aukaafurðum œr dýrum sem uppfylla kršfurnar hŽr ‡ eftir um heilbrigði dýra,

II.1.2.

eru fengnar ‡ yfirr‡ðasv¾ði: ÉÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉ (1c) af dýrum sem:

II.1.3.

(2) annaðhvort

[a) hafa verið ‡ þessu yfirr‡ðasv¾ði fr‡ f¾ðingu eða ’ a.m.k. n¾stliðna þrj‡ m‡nuði fyrir sl‡trun,]

(2) og/eða

[b) voru felld œti ’ n‡ttœrunni ‡ þessu yfirr‡ðasv¾ði (1d),]

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[a) koma af bœjšrðum:
i.

þar sem, að þv’ er varðar eftirfarandi sjœkd—ma sem dýrin eru smitn¾m fyrir, hvorki hafa komið upp tilvik eða
faraldur af nautapest, sv’naf‡ri, Newcastle-veiki eða alvarlegri fuglainflœensu n¾stliðna 30 daga nŽ sv’napest
eða afr’kusv’napest n¾stliðna 40 daga; nŽ heldur ‡ bœjšrðum ’ n‡grenninu, sem eru innan 10 km
vegalengdar, n¾stliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki n¾stliðna 60 daga, nŽ ‡ bœjšrðum ’
n‡grenninu, sem eru innan 25 km vegalengdar, n¾stliðna 30 daga og

b) sem:

(2) eða

i.

voru ekki afl’fuð til að uppr¾ta dýrafars—tt,

ii.

hafa verið ‡ upprunabœjšrðinni ’ a.m.k. 40 daga fyrir brottflutning og verið flutt beint ‡ sl‡turhœs ‡n þess að
komast ’ snertingu við šnnur dýr sem uppfylltu ekki sšmu heilbrigðisskilyrði,

iii.

hafa staðist heilbrigðisskoðun ’ sl‡turhœsi ‡ n¾stliðnum 24 klukkustundum fyrir sl‡trun og sýna engin
einkenni um sjœkd—mana, sem um getur hŽr að framan, sem dýrin eru n¾m fyrir og

iv
.

hafa verið meðhšndluð ’ sl‡turhœsi fyrir og við sl‡trun eða afl’fun ’ samr¾mi við viðkomandi ‡kv¾ði
tilskipunar r‡ðsins 93/119/EB (4) um vernd dýra við sl‡trun eða dr‡p]

[a) voru fšnguð og felld œti ’ n‡ttœrunni ‡ sv¾ði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km vegalengdar, tilvik eða faraldrar neinna eftirtalinna sjœkd—ma sem
dýrin eru n¾m fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar fuglainflœensu
n¾stliðna 30 daga eða sv’napestar eða afr’kusv’napestar n¾stliðna 40 daga og

ii.

sem er ’ meira en 20 km vegalengd fr‡ landam¾rum að šðru yfirr‡ðasv¾ði r’kis eða hluta þess þaðan sem, ‡
þessu t’mabili, er ekki leyfður œtflutningur ‡ þessu efni til Evr—pusambandsins og

b) voru flutt til k¾lingar, innan 12 klukkustunda eftir afl’fun, annaðhvort ‡ sšfnunarstšð og strax að þv’ loknu ‡ stšð
sem meðhšndlar veiðidýr eða beint ‡ stšð sem meðhšndlar veiðidýr,]
II.1.4.

eru fengin ‡ stšð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km rad’uss, tilvik eða sjœkd—marnir sem um getur ’ lið II.1.3, sem dýrin eru
n¾m fyrir, n¾stliðna 30 daga eða, ef um er að r¾ða sjœkd—mstilvik, framleiðsla hr‡efnis til œtflutnings til Evr—pusambandsins hefur
einungis verið leyfð eftir að bœið var að fjarl¾gja allt kjšt og šll hreinsun og s—tthreinsun ‡ stšðinni f—r fram undir eftirliti opinbers
dýral¾knis,
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II.1.5.

hafa fengist og verið tilreiddar ‡n þess að komast ’ snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er hŽr að framan,
og fengið þannig meðferð að komist var hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar menguðu þ¾r,

II.1.6.

hafa verið settar ’ nýjar umbœðir sem leka ekki og ’ opinberlega innsiglaða g‡ma með merkimiðum sem ‡ stendur ãHRçEFNI EING…NGU
TIL FRAMLEIÐSLU ç G®LUDÝRAFîÐRIÒ og heiti og heimilisfang viðtškustšðvar ’ ESB,

II.1.7.

samanstanda eingšngu œr eftirtšldum aukaafurðum œr dýrum sem eru:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og voru
talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru
felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,
en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir (f—tleggir) og bein
’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡ afturf—tum dýra, annarra en
j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla
sem skapa ekki h¾ttu fyrir menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta
smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

iii.

⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr vatna- og landhryggleysingjum šðrum en tegundum sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða
dýrum,]

(2) og/eða

[- efni œr dýrum, sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum efnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun 96/22/EB,
en innflutningur efnanna er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]
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II.1.8.

hafa verið djœpfrystar ’ upprunastšðinni eða verið varðar skemmdum ’ samr¾mi við lšggjšf ESB þannig að þ¾r skemmist ekki milli
sendingar og afhendingar ‡ viðtškustšðinni.

II.1.9.

ef um er að r¾ða hr‡efni til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri sem er fengið œr dýrum sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum efnum
sem eru bšnnuð ’ samr¾mi við tilskipun 96/22/EB en innflutningurinn er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

a)

það var merkt ’ þriðja landinu, ‡ður en það kom inn ‡ yfirr‡ðasv¾ði Sambandsins, með krossi sem er gerður með flj—tandi
viðarkolum eða virkum kolum ‡ hverja ytri hlið frystrar blokkar eða, þegar hr‡efnið er flutt ‡ všrubrettum sem er ekki
skipt ’ aðskildar sendingar ‡ meðan ‡ flutningi til g¾ludýraf—ðursstšðvarinnar, sem er ‡kvšrðunarstaður þeirra, stendur, ‡
hverja ytri hlið hvers všrubrettis, þannig að merkingin n‡i yfir a.m.k. 70% af sk‡lengd hliðar frosnu blokkarinnar og sŽ
a.m.k. 10 cm breið,

b)

ef um er að r¾ða —frosið efni, hr‡efnið var merkt ’ þriðja landi, ‡ður en það kom inn ‡ yfirr‡ðasv¾ði Sambandsins, með
þv’ að œða ‡ það flj—tandi viðarkolum eða með þv’ að nota viðarkoladuft þannig að viðarkolin sj‡ist greinilega ‡ efninu og

c)

ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum œr hr‡efni, sem hefur verið meðhšndlað eins og um getur hŽr að framan, og šðru
—meðhšndluðu hr‡efni skal merkja allt hr‡efni ’ sendingunni eins og kveðið er ‡ um ’ a- og b-lið hŽr að framan.

(2) (5) [II.2.

SŽrt¾kar kršfur

(2) (6) II.2.1.

Aukaafurðirnar ’ þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið ‡ yfirr‡ðasv¾ðinu sem um getur ’ lið II.1.2, þar sem hœsdýr
af nautgripakyni eru b—lusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki undir opinberu eftirliti.

(2) (7) II.2.2.

Aukaafurðirnar ’ þessari sendingu samanstanda eingšngu af aukaafurðum œr dýrum, sem koma œr snyrtum innmat œr hœsdýrum œr
h—pi j—rturdýra, sem hafa verið l‡tnar meyrna við umhverfishita sem er h¾rri en +2 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir, eða ef um er
að r¾ða tyggjanda œr nautgripum og œrbeinað kjšt œr hœsdýrum, ’ a.m.k. 24 klukkustundir.]

II.3.

II.4.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (8) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem
er sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun,
sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar
sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið
samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna
gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k. eina
ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡ bœjšrðina
að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]
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II.

(2) eða

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk
eða mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’
viðaukanum við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (5), hefur sauðfŽnu og
geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð
þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem
eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur
verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim
eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.11.91 eða 05.11.99.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡).

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt eftirlitsnœmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir samþykkta fyrirt¾kið.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

1c

Heiti og ISO-k—ði œtflutningsr’kis eins og m¾lt er fyrir um ’:

( )
( )

⎯

1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.

⎯

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og

⎯

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 119/2009.

Einnig skal skr‡ ISO-k—ða sv¾ðaskiptingar ’ þessum viðauka (eftir þv’ sem við ‡ fyrir þ¾r smitn¾mu tegundir sem eiga ’
hlut).

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/362

Nr. 674

15.10.2015

20. júlí 2017

Aukaafurðir œr dýrum til framleiðslu ‡ g¾ludýraf—ðri

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(1d)

Eingšngu fyrir lšnd þaðan sem leyft er að flytja kjšt af villibr‡ð, sem er ¾tlað til manneldis, af sšmu dýrategund inn ’
Evr—pusambandið.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Að undanskildu fersku bl—ði, hr‡mj—lk, hœðum og skinnum, h—fum og klaufum og hornum, sv’nsburstum og fiðri dýra (sj‡
viðeigandi sŽrstšk vottorð fyrir innflutning ‡ þessum všrum).

(4 )

Stjt’ð. EB, 31.12.1993, bls. 21.

(5 )

Viðb—tar‡byrgðir sem skal veita þegar efni œr hœsdýrum œr h—pi j—rturdýra er upprunnið ‡ yfirr‡ðasv¾ði lands ’ SuðurAmer’ku eða lands ’ Suður-Afr’ku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evr—pubandalagsins
meyrnað og œrbeinað, nýtt kjšt af hœsdýrum œr h—pi j—rturdýra til manneldis. Einnig er heimilt að flytja inn heila
kj‡lkavšðva œr nautgripum sem rist hefur verið ’ ’ samr¾mi við aÐlið 41. liðar ’ VIII. kafla I. viðauka við tilskipun r‡ðsins
64/433/EBE.

(6 )

Eingšngu fyrir tiltekin lšnd ’ Suður-Amer’ku.

(7 )

Eingšngu fyrir tiltekin lšnd ’ Suður-Amer’ku og Suður-Afr’ku.

(8 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(9 )

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
A-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir innflutning ‡ bl—ði og bl—ðafurðum œr dýrum af hesta¾tt, til notkunar utan f—ðurferlisins, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
30.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða

I.22. Fjšldi pakkninga

Við umhverfishita

□

K¾ldar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

Frystar

□
I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

□

K—ði
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LAND

Bl—ð og bl—ðafurðir œr dýrum af hesta¾tt til notkunar utan f—ðurferlisins
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum c- og d-lið 8. gr. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum IV. kafla XIII.
viðauka, og votta að bl—ðið eða bl—ðafurðirnar œr dýrum af hesta¾tt sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af bl—ði eða bl—ðafurðum œr dýrum af hesta¾tt sem uppfylla heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstanda eingšngu af bl—ði eða bl—ðafurðum œr dýrum af hesta¾tt sem hvorki eru ¾tlaðar til manneldis nŽ ’ f—ður,

II.3.

eru fengnar œr dýrum fr‡ þriðja landi, yfirr‡ðasv¾ði eða hluta þriðja lands, sem er tilgreint ’ d‡lkinum ãSkr‡r yfir þriðju lšndÒ ’ 3. l’nu
tšflu 2 ’ 1. þ¾tti II. kafla XIV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, þar sem eftirfarandi sjœkd—mar eru tilkynningarskyldir:
afr’kuhrossapest, dœr’n, sn’f (Burkholderia mallei), heila- og m¾nub—lga ’ hestum (allar tegundir, þ.m.t. venesœelaheila- og m¾nub—lga
’ hestum), smitandi bl—ðleysi ’ hestum, munnblšðrub—lga, hunda¾ði, miltisbrandur,

II.4.

eru fengnar œr bl—ði, sem var safnað undir eftirliti dýral¾knis, œr dýrum af hesta¾tt sem voru laus við kl’n’sk einkenni smitsjœkd—ms við
skoðun þegar þv’ var safnað:
(2) annaðhvort

[’ sl‡turhœsum sem eru samþykkt ’ samr¾mi við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 853/2004 (3),]

(2) eða

[’ sl‡turhœsum sem lšgb¾rt yfirvald œtflutningslandsins hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess,]

(2) eða

[’ starfsstšðvum, sem lšgb¾rt yfirvald œtflutningslandsins hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess, ’ þeim tilgangi að
safna bl—ði œr dýrum af hesta¾tt til annars en f—ðrunar alidýra,]

II.5.

eru fengnar œr bl—ði sem var safnað œr dýrum af hesta¾tt,

II.5.1.

sem við eftirlit ‡ þeim degi sem bl—ðinu var safnað sýndu engin kl’n’sk einkenni um neinn þeirra tilkynningarskyldu sjœkd—ma, sem eru
tilgreindir ’ viðauka A við tilskipun r‡ðsins 2009/156/EB (4) og engin einkenni hestainflœensu, p’r—plasm—su, smitandi h‡ls- og
lungnakvefs og smitandi slag¾ðab—lgu, sem eru tilgreindir ’ 4. lið gr. 1.2.3 ’ heilbrigðisreglum Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr, œtg‡funni fr‡ 2010,

II.5.2.

sem hafa verið haldin, ’ a.m.k. 30 daga fyrir þann dag sem bl—ðsšfnunin f—r fram og ‡ meðan ‡ henni st—ð, ‡ bœjšrðum sem eru undir
eftirliti dýral¾kna og sem ekki s¾ttu banni skv. 5. mgr. 4. gr. eða takmarkana vegna afr’kuhrossapestar ’ samr¾mi við 5. gr. tilskipunar
2009/156/EB,

II.5.3.

sem komust ekki ’ snertingu við dýr af hesta¾tt fr‡ bœjšrð sem s¾tti banni af ‡st¾ðum sem varða heilbrigði dýra skv. 5. mgr. 4. gr.
tilskipunar 2009/156/EB,

II.5.4.

þar sem t’malengd bannsins, sem um getur ’ lið II.5.2 og II.5.3, hefur verið ‡kvšrðuð fyrir sem hŽr segir:
(2) annaðhvort

[ef šllum dýrum af þeim tegundum sem eru n¾mar fyrir sjœkd—mnum og voru ‡ bœjšrðinni hefur ekki verið sl‡trað
og athafnasv¾ðið s—tthreinsað hefur bannið:

⎯

ef um er að r¾ða sn’f (Burkholderia mallei), staðið ’ sex m‡nuði fr‡ þeim degi sem dýrum af hesta¾tt, sem
voru haldin sjœkd—mnum, var sl‡trað,

⎯

ef um er að r¾ða einhverja gerð heila- og m¾nub—lgu ’ hestum, þ.m.t. venesœelaheila- og m¾nub—lgu, staðið
’ sex m‡nuði fr‡ þeim degi sem dýrum af hesta¾tt, sem voru haldin sjœkd—mnum, var sl‡trað,

⎯

ef um er að r¾ða smitandi bl—ðleysi, staðið fram að þeim degi þegar šllum sýktum dýrum hafði verið sl‡trað
og eftirlifandi dýr sýndu neikv¾ða svšrun ’ tveimur Coggins-pr—funum sem gerðar voru með þriggja m‡naða
millibili,

⎯

staðið ’ sex m‡nuði fr‡ þeim degi sem s’ðasta tilvik munnblšðrub—lgu var skr‡ð,

⎯

staðið ’ einn m‡nuð fr‡ þeim degi sem s’ðasta tilvik hunda¾ðis var skr‡ð,

⎯

staðið ’ 15 daga fr‡ þeim degi sem s’ðasta tilvik miltisbrands var skr‡ð,]
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LAND

Bl—ð og bl—ðafurðir œr dýrum af hesta¾tt til notkunar utan f—ðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.

(2) eða

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

[ef šllum dýrum af þeim tegundum sem eru n¾mar fyrir sjœkd—mnum og voru ‡ bœjšrðinni hefur verið sl‡trað og
athafnasv¾ðið s—tthreinsað skal bannið standa ’ 30 daga fr‡ þeim degi sem dýrunum var sl‡trað og athafnasv¾ðið
s—tthreinsað, nema um miltisbrand sŽ að r¾ða en þ‡ skal bannið standa ’ 15 daga,]

II.6.

bl—ðafurðirnar skulu koma fr‡ fyrirt¾ki eða stšð sem lšgb¾rt yfirvald þriðja landsins hefur samþykkt og sem uppfyllir sŽrt¾ku
skilyrðin sem m¾lt er fyrir um ’ 23. eða 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.7.

bl—ðafurðirnar hafa verið framleiddar œr bl—ði sem uppfyllir skilyrðin sem um getur ’ lið II.4 og II.5 og
(2) annaðhvort

[hafa verið framleiddar œr bl—ði sem safnað var œr dýrum af hesta¾tt sem hafa verið haldin ’ a.m.k. þrj‡ m‡nuði
fram að sšfnun, eða fr‡ f¾ðingu ef þau eru yngri en þriggja m‡naða, ‡ bœjšrðum sem eru undir eftirliti dýral¾kna
’ landinu þar sem sšfnunin fer fram og sem hafa, ‡ þv’ t’mabili og þegar bl—ðsšfnunin f—r fram, verið lausar við:
a)

afr’kuhrossapest ’ tvš ‡r

b)

venesœelaheila- og m¾nub—lgu ’ hestum ’ a.m.k. 2 ‡r,

c)

sn’f:

d)
(2) eða

(2) annaðhvort

[’ þrjœ ‡r,]

(2) eða

[’ sex m‡nuði ef dýrin hafa ekki sýnt nein kl’n’sk einkenni um sn’f við skoðun eftir
sl‡trun ’ sl‡turhœsinu sem um getur ’ II.4, þ.m.t. n‡kv¾m ranns—kn ‡ sl’mhœð barka,
barkakýlis, nefhols og afholum nefs eftir að haus hefur verið klofinn eftir miðl’nu og
miðnesið fjarl¾gt,]

ef um er að r¾ða bl—ðafurðir aðrar en sermi, munnblšðrub—lgu ’ a.m.k. 6 m‡nuði,]

hafa verið meðhšndlaðar með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum til að —virkja hugsanlega sjœkd—msvalda
afr’kuhrossapestar, allra tegunda heila- og m¾nub—lgu ’ hestum, þ.m.t. venesœelaheila- og m¾nub—lgu, smitandi
bl—ðleysi, munnblšðrub—lgu og sn’f (Burkholderia mallei) og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar:
(2) annaðhvort

hitameðhšndlun við 65¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir,

(2) eða

[geislun með gammageislum við 25 kGy,]]

(2) eða

[breytingu ‡ pH-gildi ’ pH 5 ’ tv¾r klukkustundir,]]

(2) eða

[hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80¡C,]]

II.8.

allar varœðarr‡ðstafanir hafi verið gerðar til að forðast að sjœkd—msvaldar mengi bl—ðið og bl—ðafurðirnar ‡ meðan ‡ framleiðslu,
meðhšndlun og pškkun stendur,

II.9.

bl—ði og bl—ðafurðum var pakkað ’ lokuð og —gegndr¾p ’l‡t sem eru merkt skýrum stšfum ãîH®FT TIL MANNELDIS EÐA ê
DÝRAFîÐURÒ og bera samþykkisnœmer sšfnunarstšðvarinnar,

II.10.

afurðirnar voru geymdar ’ lokuðu rými.

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir
umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Bl—ð og bl—ðafurðir œr dýrum af hesta¾tt til notkunar utan f—ðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt eftirlitsnœmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir skr‡ðu sšfnunarstšðina.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

Stjt’ð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

4

()

Stjt’ð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

( )
()
()

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
B-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir bl—ðafurðir, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem f—ðurefni, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Nœmer framleiðslulotu

Nr.
Nr. 674
63/368
LAND
II.

20. júlí
2017
15.10.2015

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Bl—ðafurðir, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem f—ðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a)
og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b) og votta að bl—ðafurðirnar sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af bl—ðafurðum sem uppfylla heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstanda eingšngu af bl—ðafurðum sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar ’ stšð, sem hefur verið samþykkt og fullgilt af lšgb¾ru yfirvaldi og verið undir eftirliti af h‡lfu þess
’ samr¾mi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.4.

hafa verið framleiddar eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:

II.5.

(2) annaðhvort

[bl—ð sl‡turdýra, sem nota m‡ til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins en er ekki ¾tlað til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[bl—ð sl‡turdýra, sem var hafnað og talið —h¾ft til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en sýndi engin
einkenni um sjœkd—ma, sem geta smitast ’ menn eða dýr, fengið œr skrokkum dýra sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsi og
voru taldir h¾fir til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

hafa verið settar ’ vinnslu:
(2) annaðhvort

[’ samr¾mi við vinnsluaðferð .......... (3) sem sett er fram ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011]

(2) eða

[með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin samr¾mist þeim šrverufr¾ðilegu stšðlum sem settir eru
fram ’ I. kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 142/2011]
til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.6.

II.7.

lšgb¾rt yfirvald hefur rannsakað slembisýni rŽtt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (4):
Salmonella:

finnst ekki ’ 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,

fullunna afurðin var:
(2) annaðhvort

[’ nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]

(2) eða

[flutt ’ lausu ’ g‡mum eða með šðrum flutningat¾kjum sem hšfðu fyrir notkun verið hreinsuð r¾kilega og
s—tthreinsuð með s—tthreinsiefni sem lšgb¾rt yfirvald samþykkti fyrir notkun,] með merkimiðum sem ‡ stendur
ãîH®FT TIL MANNELDISÒ,

II.8.

fullunna afurðin var geymd ’ lokuðu rými,

II.9.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina að lokinni meðhšndlun,

II.10.
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001 (5), eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem
er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]
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Bl—ðafurðir, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem f—ðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.11.91 eða 05.11.99.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir þv’ sem við ‡.

(4 )

þar sem:
n=

fjšldi sýna sem pr—fa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šðrum
sýnum er m eða þar undir.

(5 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
C-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir —meðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar utan
f—ðurferlis alidýra, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
30.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Nœmer framleiðslulotu

Nr. 674
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îmeðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡
afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum c- og d-lið 8. gr. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV.
viðauka, og votta að:

II.1.

bl—ðafurðirnar sem lýst er hŽr að framan samanstanda af bl—ðafurðum sem uppfylla kršfurnar sem koma fram hŽr ‡ eftir,

II.2.

þ¾r samanstanda eingšngu af bl—ðafurðum sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis eða ’ f—ður,

II.3.

þ¾r hafa verið framleiddar og geymdar ’ stšð, sem er undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds, eða ’ sšfnunarstšðinni (2), og eru eingšngu œr
eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum:

II.4.

(2) annaðhvort

[- bl—ði sl‡turdýra, sem nota m‡ til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins en er ekki ¾tlað til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- bl—ði sl‡turdýra, sem var hafnað og talið —h¾ft til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en sýndi engin
einkenni um sjœkd—ma, sem geta smitast ’ menn eða dýr, fengið œr skrokkum dýra sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsi og
voru taldir h¾fir til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- bl—ði sl‡turdýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr, fengið œr dýrum,
šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun
fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- bl—ði og bl—ðafurðum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis,]

(2) og/eða

[- bl—ði og bl—ðafurðum œr lifandi dýrum sem sýndu engin einkenni um sjœkd—m sem getur borist með þessari afurð ’
menn eða šnnur dýr,]

(2) og/eða

[- efni œr dýrum, sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum ’ðefnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun 96/22/EB,
en innflutningur efnanna er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

bl—ðinu, sem sl’kar afurðir eru framleiddar œr, hefur verið safnað:

(2) annaðhvort

[’ sl‡turhœsum sem hafa verið samþykkt ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) eða

[’ sl‡turhœsum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess,]

(2) eða

[œr lifandi dýrum ‡ starfsstšðvum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess.]

(2) [II.5.

ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr dýrum sem tilheyra tegundah—punum h—f- og klaufdýr (Artiodactyla), stakt¾ð h—fdýr (Perissodactyla)
og ranadýr (Proboscidea), þ.m.t. kynblendingar þeirra, koma afurðirnar fr‡:

II.5.1.

landi þar sem engin tilvik nautapestar, fj‡rpestar og sigdalss—ttar hafa verið skr‡ð ‡ 12 m‡nuðum og þar sem b—lusetning hefur ekki ‡tt
sŽr stað gegn þessum sjœkd—mum ’ a.m.k. 12 m‡nuði,

(2) II.5.2.

annaðhvort

eða

[fr‡ yfirr‡ðasv¾ði lands eða sv¾ði með k—ða ÉÉÉÉÉÉ.É (3) engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skr‡ð ‡ 12
m‡nuðum og þar sem b—lusetning hefur ekki ‡tt sŽr stað gegn þessum sjœkd—mi ’ a.m.k. 12 m‡nuði,]

(2) eða

[fr‡ yfirr‡ðasv¾ði lands eða sv¾ði með k—ða ÉÉÉÉÉÉ.É (3) þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skr‡ð
‡ 12 m‡nuðum og þar sem hœsdýr ’ h—pi j—rturdýra eru b—lusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu
eftirliti ’ a.m.k. 12 m‡nuði (4),]]
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

(2) [II.5.3.

Ef um er að r¾ða šnnur dýr en dýr af sv’na¾tt og naflasv’na¾tt gildir auk þess eftirfarandi:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[engin tilvik munnblšðrub—lgu og bl‡tungu (2), (þ.m.t. að sermij‡kv¾ð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skr‡ð ’
upprunalandi eða ‡ upprunasv¾ði ‡ 12 m‡nuðum og b—lusetning hefur ekki ‡tt sŽr stað gegn þessum sjœkd—mum ’
a.m.k. 12 m‡nuði,]

(2) eða

[að þv’ er varðar munnblšðrub—lgu og bl‡tungu (2) eru sermij‡kv¾ð dýr fyrir hendi ’ upprunalandi eða ‡
upprunasv¾ði (4),]]

(2) [II.5.4.

Ef um er að r¾ða šnnur dýr en dýr af sv’na¾tt og naflasv’na¾tt gildir auk þess eftirfarandi:

[II.5.4.1.

[engin tilvik sv’naf‡rs, sv’napestar og afr’kusv’napestar hafa verið skr‡ð ’ upprunalandi eða ‡ upprunasv¾ði ‡ a.m.k. 12 m‡nuðum og
b—lusetning hefur ekki ‡tt sŽr stað hj‡ smitn¾mum tegundum gegn þessum sjœkd—mum ’ a.m.k. 12 m‡nuði]]

(2) [II.5.4.2.

annaðhvort

[engin tilvik munnblšðrub—lgu og bl‡tungu (2), (þ.m.t. að sermij‡kv¾ð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skr‡ð ’
upprunalandi eða ‡ upprunasv¾ði ‡ 12 m‡nuðum og b—lusetning hefur ekki ‡tt sŽr stað gegn þessum sjœkd—mum ’
a.m.k. 12 m‡nuði,]

(2) [II.5.4.2.

eða

[að þv’ er varðar munnblšðrub—lgu eru sermij‡kv¾ð dýr fyrir hendi ’ upprunalandi eða ‡ upprunasv¾ði (4),]]

(2) [II.6.

Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr alifuglum eða šðrum fuglategundum koma dýrin og afurðirnar fr‡ yfirr‡ðasv¾ði lands eða sv¾ðis
með k—ða ... (5)
sem hefur verið laust við Newcastle-veiki og alvarlega fuglainflœensu, eins og þ¾r eru skilgreindar ’ heilbrigðisreglum
Alþj—ðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
þar sem b—lusetning gegn fuglainflœensu hefur ekki ‡tt sŽr stað ’ a.m.k. 12 m‡nuði,
þar sem dýrin, sem afurðirnar eru œr, hafa ekki verið b—lusett gegn Newcastle-veiki með b—luefni sem unnið er œr grunnstofni
Newcastle-veikinnar sem sýnir meiri smith¾fni en h¾gsmitandi veirustofnar,]

II.7.

afurðirnar voru:
(2) annaðhvort

[settar ’ nýja eða dauðhreinsaða sekki eða flšskur,]

(2) eða

[fluttar ’ lausu ’ g‡mum eða með šðrum flutningat¾kjum sem hšfðu fyrir notkun verið hreinsuð r¾kilega og
s—tthreinsuð með s—tthreinsiefni sem lšgb¾rt yfirvald samþykkti fyrir notkun,]

ytri pakkningar eða ’l‡t bera merkimiða sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDIS EÐA ê FîÐURÒ,
II.8.

afurðirnar voru geymdar ’ lokuðu rými,

II.9.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina ‡ meðan ‡ flutningi stendur,

II.10.
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001 (6), eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem
er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir
umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.
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LAND

îmeðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡
afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

K—ði yfirr‡ðasv¾ðisins eins og hann birtist ’ 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.

(4 )

Að loknu eftirliti ‡ landam¾rum, sem kveðið er ‡ um ’ tilskipun 97/78/EB, og ’ samr¾mi við skilyrðin, sem m¾lt er fyrir um ’ 4. mgr. 8. gr.
þeirrar tilskipunar, skulu afurðirnar, ’ þessu tilviki, fluttar beint til stšðvarinnar, sem eru viðtškustaður.

(5 )

K—ði yfirr‡ðasv¾ðisins eins og hann birtist ’ 1. hluta II. viðauka við ‡kvšrðun 2006/696/EB.

6

()

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
D-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir meðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar utan
f—ðurferlis alidýra, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

K—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
30.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Nœmer framleiðslulotu
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Meðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡
afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum c- og d-lið 8. gr. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV.
viðauka, og votta að:
II.1.

bl—ðafurðirnar sem lýst er hŽr að framan samanstanda af bl—ðafurðum sem uppfylla kršfurnar sem koma fram hŽr ‡ eftir,

II.2.

þ¾r samanstanda eingšngu af bl—ðafurðum sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis eða ’ f—ður,

II.3.

þ¾r hafa verið framleiddar og geymdar ’ stšð, sem er undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds, og eru eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr
dýrum:

II.4.

(2) annaðhvort

[- bl—ði sl‡turdýra, sem nota m‡ til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins en er ekki ¾tlað til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- bl—ði sl‡turdýra, sem var hafnað og talið —h¾ft til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en sýndi engin
einkenni um sjœkd—ma, sem geta smitast ’ menn eða dýr, fengið œr skrokkum dýra sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsi og
voru taldir h¾fir til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- bl—ði sl‡turdýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr, fengið œr dýrum,
šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun
fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- bl—ði og bl—ðafurðum œr lifandi dýrum sem sýndu engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—m sem getur borist með
þessum afurðum ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- efni œr dýrum, sem hafa verið meðhšndluð með tilteknum ’ðefnum sem eru bšnnuð samkv¾mt tilskipun
96/22/EB, en innflutningur efnanna er leyfður ’ samr¾mi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,]

bl—ðinu, sem sl’kar afurðir eru framleiddar œr, hefur verið safnað:
(2) annaðhvort

[’ sl‡turhœsum sem hafa verið samþykkt ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) eða

[’ sl‡turhœsum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess,]

2

( ) eða
(2) [II.5.

(2) [II.6.

[œr lifandi dýrum ‡ starfsstšðvum sem lšgb¾rt yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess.]

Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr tegundah—punum h—f- og klaufdýr (Artiodactyla), stakt¾ð h—fdýr (Perissodactyla) og ranadýr
(Proboscidea), þ.m.t. kynblendingar þeirra, þ— ekki dýr af sv’na¾tt (Suidae) og naflasv’na¾tt (Tayassuidae), hafa afurðirnar verið
meðhšndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að ’ þeim sŽu engir sjœkd—msvaldar sjœkd—manna gin- og klaufaveiki,
munnblšðrub—lgu, nautapestar, fj‡rpestar, sigdalss—ttar og bl‡tungu:
(2) annaðhvort

[hitameðhšndlun við hitastigið 65 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri
meðhšndlunarinnar,]

(2) eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,]

(2) eða

[breyting ‡ pH-gildi ’ 5 ’ tv¾r klukkustundir og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,]

(2) eða

[hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar.]]

Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr dýrum af sv’na¾tt (Suidae), naflasv’na¾tt (Tayassuidae), œr alifuglum og šðrum fuglategundum hafa
afurðirnar verið meðhšndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að ’ þeim sŽu engir sjœkd—msvaldar eftirfarandi sjœkd—ma:
gin- og klaufaveiki, munnblšðrub—lgu, sv’naf‡rs, sv’napestar, afr’kusv’napestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar fuglainflœensu, eins og
við ‡ eftir tegundum,
(2) annaðhvort

[hitameðhšndlun við hitastigið 65 ¡C ’ a.m.k. þrj‡r klukkustundir og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri
meðhšndlunarinnar,]

(2) eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar,]

(2) eða

[hitameðhšndlun þannig að allt efnið hitni ’ a.m.k. 80 ¡C fyrir dýr af sv’na¾tt og naflasv’na¾tt (2) og ’ a.m.k. 70 ¡C
fyrir alifugla og aðrar fuglategundir (2) og ’ kjšlfarið fylgi kšnnun ‡ ‡rangri meðhšndlunarinnar]].
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Meðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡
afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra

II.

Upplýsingar um heilbrigði

(2) [II.7.

Ef um er að r¾ða bl—ðafurðir œr šðrum tegundum en þeim sem eru tilgreindar ’ lið II.5 eða II.6 hafa afurðirnar verið meðhšndlaðar
með einni af eftirfarandi aðferðum (tilgreinið): ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.]

II.8.

Afurðirnar voru:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[settar ’ nýja eða dauðhreinsaða sekki eða flšskur,]

(2) eða

[fluttar ’ lausu ’ g‡mum eða með šðrum flutningat¾kjum sem hšfðu fyrir notkun verið hreinsuð r¾kilega og
s—tthreinsuð með s—tthreinsiefni sem lšgb¾rt yfirvald samþykkti fyrir notkun,] og

ytri pakkningar eða ’l‡t bera merkimiða sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDIS EÐA ê FîÐURÒ,
II.9.

afurðirnar voru geymdar ’ lokuðu rými,

II.10.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðirnar að lokinni meðhšndlun,
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við reglugerð
Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001 (3), eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum,
sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið er œr
dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem
er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir
umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

Nr. 674
15.10.2015
LAND

II.

20.Nr.
júlí
2017
63/377

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Meðhšndlaðar bl—ðafurðir, þ— ekki œr dýrum af hesta¾tt, til framleiðslu ‡
afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlis alidýra
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

()

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

()

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
Nr. 63/378

20. 15.10.2015
júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
A-LIÐUR 5. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir nýjar eða k¾ldar hœðir og skinn af h—f- og klaufdýrum vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

Heiti

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

K—ði

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/379

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Nýjar eða k¾ldar hœðir og skinn af h—f- eða klaufdýrum
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta
að hœðirnar og skinnin sem lýst er hŽr að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

eru af dýrum sem:

II.2.

(2) annaðhvort

[- var sl‡trað og skrokkar þeirra teljast h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- var sl‡trað ’ sl‡turhœsum og hšfðu ‡ður gengist undir skoðun þar sem þau voru talin h¾f til sl‡trunar til
manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

eru fr‡ landi eða, ef um er að r¾ða sv¾ðisskiptingu ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, fr‡ hluta lands þaðan sem innflutningur ‡
šllum flokkum nýs kjšts af sšmu dýrategund er leyfður og sem:
a)

hefur, ’ a.m.k. 12 m‡nuði fyrir sendingu, verið laust við eftirfarandi sjœkd—ma (3):
[- sv’napest og afr’kusv’napest,]
[- nautapest,]

og
b)

II.3.

verið laust við gin- og klaufaveiki ’ a.m.k. 12 m‡nuði fyrir sendingu og þar sem engin b—lusetning gegn gin- og
klaufaveiki hefur ‡tt sŽr stað ’ 12 m‡nuði fyrir sendingu (3),

eru af:
[dýrum sem hafa verið ‡ yfirr‡ðasv¾ði upprunalandsins ’ a.m.k. þrj‡ m‡nuði ‡ður en þeim var sl‡trað eða fr‡ f¾ðingu ef um er að
r¾ða dýr sem eru yngri en þriggja m‡naða,]
[dýrum sem, ef um er að r¾ða hœðir og skinn af klaufdýrum, eru fr‡ bœjšrðum þar sem gin- og klaufaveiki hefur ekki komið upp
n¾stliðna 30 daga og gin- og klaufaveiki hefur heldur ekki komið upp ’ jafnlangan t’ma ‡ sv¾ði ’ 10 km geira œt fr‡ þeim,]
[dýrum sem, ef um er að r¾ða hœðir og skinn af sv’num, eru fr‡ bœjšrðum þar sem sv’naf‡r hefur ekki komið upp n¾stliðna 30
daga eða sv’napest eða afr’kusv’napest hefur ekki komið upp n¾stliðna 40 daga og þar sem tilvik þessara sjœkd—ma hafa heldur
ekki komið upp ’ 30 daga ‡ sv¾ði ’ 10 km geira œr fr‡ þeim,]
[dýrum sem sýna engin einkenni um [gin- og klaufaveiki], [nautapest], [sv’napest], [afr’kusv’napest] eða [sv’naf‡r] (3) við
heilbrigðisskoðun ’ sl‡turhœsi ‡ n¾stliðnum 24 klukkustundum fyrir sl‡trun,]

II.4.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ mengun af všldum sjœkd—msvalda.

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi
m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef
til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 41.01; 41.02 eða 41.03.

Nr.63/380
674
Nr.

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Nýjar eða k¾ldar hœðir og skinn af h—f- eða klaufdýrum
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)
1b

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Strikið yfir þ‡ sjœkd—ma sem eiga ekki við um viðkomandi dýrategund.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/381

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
B-LIÐUR 5. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir verkaðar hœðir og skinn af h—f- og klaufdýrum vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið

LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

Heiti

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

K—ði

Nr. 674

20. júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/382

LAND

15.10.2015

Verkaðar hœðir og skinn af h—f- og klaufdýrum
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að hœðirnar og skinnin sem lýst er hŽr að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

(2 )
annaðhvort

(2) eða

[II.2.

[II.2.

II.3.

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[- var sl‡trað og skrokkar þeirra teljast h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) eða

[- var sl‡trað ’ sl‡turhœsum og hšfðu ‡ður gengist undir skoðun þar sem þau voru talin h¾f til sl‡trunar
til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) eða

[- sýndu engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—ma sem geta borist ’ menn eða dýr með hœðum eða skinnum
og voru ekki afl’fuð til að uppr¾ta dýrafars—tt,]

eru af dýrum sem eru upprunnin ’ þriðja landi eða, ef um er að r¾ða sv¾ðaskiptingu ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,
fr‡ hluta þriðja lands sem tilgreint er ’ 1. hluta II. viðauka við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3)
þaðan sem innflutningur nýs kjšts af sšmu dýrategund er leyfður og sem hafa verið:
(2) annaðhvort

[þurrkuð,]

(2) eða

[þurr- eða votsšltuð ’ a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,]

(2) eða

[verið þurr- eða votsšltuð hinn .............................. (dags.) og, ’ samr¾mi við yfirlýsingu
flutningsaðilans, verða hœðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningst’minn verður n¾gilega langur til
þess að þau hafi verið að l‡gmarki ’ salti ’ 14 daga ‡ður en þ¾r n‡ til skoðunarstšðvar ‡ landam¾rum ’
ESB,]

(2) eða

[sšltuð ’ sjš daga með sj‡varsalti með 2% natr’umkarb—nati,]

(2) eða

[sšltuð með sj‡varsalti með viðb¾ttu 2% natr’umkarb—nati (dags.) .............................. og, ’ samr¾mi
við yfirlýsingu flutningsaðilans, verða hœðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningst’minn verður
n¾gilega langur til þess að þau hafi verið að l‡gmarki ’ salti ’ 7 daga ‡ður en þ¾r n‡ til skoðunarstšðvar
‡ landam¾rum ’ ESB.]]

eru af dýrum fr‡ þriðja landi eða, ef um er að r¾ða sv¾ðaskiptingu ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, fr‡ hluta þriðja
lands sem tilgreint er ’ 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þaðan sem innflutningur nýs kjšts af sšmu
dýrategund er EKKI leyfður og sem hafa verið:
(2) annaðhvort

[sšltuð ’ sjš daga með sj‡varsalti með 2% natr’umkarb—nati,]

(2) eða

[sšltuð með sj‡varsalti með viðb¾ttu 2% natr’umkarb—nati (dags.) .............................. og, ’ samr¾mi
við yfirlýsingu flutningsaðilans, verða hœðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningst’minn verður
n¾gilega langur til þess að þau hafi verið að l‡gmarki ’ salti ’ 7 daga ‡ður en þ¾r n‡ til skoðunarstšðvar
‡ landam¾rum ’ ESB,]

(2) eða

[þurrkuð ’ 42 daga við a.m.k. 20 ¡C,]]

všrusendingin hefur ekki verið ’ snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem g¾ti skapað h¾ttu ‡ dreifingu
alvarlegs smitsjœkd—ms.

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir
umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

Nr. 674
15.10.2015

20.Nr.júlí
2017
63/383

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Verkaðar hœðir og skinn af h—f- og klaufdýrum
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡
eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til
af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 41.01; 41.02 eða 41.03.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Stjt’ð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.

(4 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
Nr. 63/384

20. 15.10.2015
júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
C-LIÐUR 5. KAFLA
Opinber yfirlýsing

Fyrir verkaðar hœðir og skinn af j—rturdýrum og dýrum af hesta¾tt, vegna sendingar til eða umflutnings (1) um
Evr—pusambandið, sem hefur verið haldið aðskildum ’ 21 dag eða sem verða ’ flutningi ’ 21 dag samfleytt fyrir innflutning
LAND

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

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Heimilisfang
S’mi

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

P—stnœmer

P—stnœmer

S’mi

S’mi

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10.

Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

Annað

J‡rnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjšldi pakkninga

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

ISO-k—ði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

K—ði

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/385

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Verkaðar hœðir og skinn af j—rturdýrum og dýrum af hesta¾tt sem hefur verið
haldið aðskildum ’ 21 dag eða sem verða ’ flutningi ’ 21 dag samfleytt fyrir
innflutning
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, votta hŽr með að hœðirnar og skinnin sem er lýst hŽr að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

[II.2.

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[- var sl‡trað og skrokkar þeirra teljast h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) eða

[- var sl‡trað ’ sl‡turhœsum og hšfðu ‡ður gengist undir skoðun, þar sem þau voru talin h¾f til
sl‡trunar til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) eða

[- sýndu engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—ma sem geta borist ’ menn eða dýr með hœðum eða
skinnum og voru ekki afl’fuð til að uppr¾ta dýrafars—tt,]

hafa verið:
(2) annaðhvort

[þurrkuð,]

(2) eða

[þurr- eða votsšltuð ’ a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,]

(2) eða

[sšltuð ’ sjš daga með sj‡varsalti með 2% natr’umkarb—nati,]

II.3.

hafa ekki komist ’ snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem g¾ti skapað h¾ttu ‡ dreifingu alvarlegs
smitsjœkd—ms,

(2 )
annaðhvort

[II.4.

hefur þeim verið haldið aðskildum n¾stliðinn 21 dag fyrir sendingu undir opinberu eftirliti að lokinni meðhšndluninni sem
lýst er ’ lið II.2.]

(2) eða

[II.4.

sŽð er fram ‡ að flutningst’minn, samkv¾mt yfirlýsingu flutningsaðilans, verði a.m.k. 21 dagur.]

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð
fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi
m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða heiti (skip), ef
til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 41.01; 41.02 eða 41.03.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Nr.
674
Nr. 63/386

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Verkaðar hœðir og skinn af j—rturdýrum og dýrum af hesta¾tt sem hefur verið haldið
aðskildum ’ 21 dag eða sem verða ’ flutningi ’ 21 dag samfleytt fyrir innflutning
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.15.10.2015
674

20. júlí
Nr.2017
63/387

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
A-LIÐUR 6. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir meðhšndlaða veiðiminjagripi og annað sem bœið er til œr fuglum og h—f- og klaufdýrum, sem eru eingšngu bein, horn,
h—far eða klaufir, kl¾r, hjartarhorn, tennur, hœðir eða skinn, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND:

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn til ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi
I.7. Upprunaland

I.11.

P—stnœmer
S’mi
ISO-k—ði

I.8. Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.12

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningat¾ki
FlugvŽl □
…kut¾ki □
Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

I.9. Viðtškuland

Skip □
Annað □

J‡rnbrautarvagn □

ISO-k—ði

I.10. Viðtškusv¾ði

Viðtškustaður
Heiti
Heimilisfang

Tollvšrugeymsla □
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjšldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota □
I.26. Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

I.27.

Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(v’sindaheiti)

Tegund všru

K—ði

Fjšldi pakkninga

Nr.
Nr. 674
63/388

20. júlí
2017
15.10.2015

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Meðhšndlaðir veiðiminjagripir og annað, sem bœið er til œr
fuglum og h—f- og klaufdýrum, sem eru eingšngu bein,
horn, h—far eða klaufir, kl¾r, hjartarhorn, tennur, hœðir
eða skinn

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins
(EB) nr. 1069/2009 (1a) og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að veiðiminjagripirnir sem lýst er hŽr að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

hafa verið settir ’ umbœðir, þegar að lokinni meðhšndlun, ‡n þess að hafa komist ’ snertingu við aðrar afurðir
œr dýrar’kinu sem l’klegt er að geti mengað þ‡ og hver um sig er ’ gagns¾jum og lokuðum umbœðum til að
koma ’ veg fyrir mengun s’ðar,

(2) annaðhvort [II.2.

(2) eða

hafa, ef um er að r¾ða veiðiminjagripi eða annað sem er eingšngu œr hœðum eða skinnum:
(2) annaðhvort

[verið þurrkaðir]

(2) eða

[verið þurr- eða votsaltaðir ’ a.m.k. 14 daga fyrir sendingu]

(2) eða

[verið þurr- eða votsaltaðir hinn .............................. (dags.) og, ’ samr¾mi við yfirlýsingu
flutningsaðilans, verða fluttir með skipi og að flutningst’minn verður n¾gilega langur til
þess að þeir hafi verið að l‡gmarki ’ salti ’ 14 daga ‡ður en þ¾r n‡ til skoðunarstšðvar ‡
landam¾rum ’ ESB,]]

[II.2. hafa, ef um er að r¾ða veiðiminjagripi eða annað sem er eingšngu œr beini, hornum, h—fum eða klaufum,
kl—m, hjartarhornum eða tšnnum:
a)

verið svo lengi ’ sj—ðandi vatni að tryggt sŽ að allt annað efni en bein, horn, h—far eða
klaufir, kl¾r, hjartarhorn eða tennur hafi verið fjarl¾gt og

b)

verið s—tthreinsaðar með efni sem lšgb¾rt yfirvald hefur samþykkt, helst með
vetnisperox’ði ef um er að r¾ða hluti œr beini.]

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V.
viðauka við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001, (3), eða vŽlœrbeinuðu
kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem
þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’
kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta
vef miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’
kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en
þv’ sem fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi
eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við
kœariðu er —veruleg.]

II.3.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯ Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯ Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.
⎯ Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯ Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯ Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

15.10.2015
Nr.
674

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/389
20. júlí
2017

Meðhšndlaðir veiðiminjagripir og annað, sem bœið er til œr
fuglum og h—f- og klaufdýrum, sem eru eingšngu bein, horn,
h—far eða klaufir, kl¾r, hjartarhorn, tennur, hœðir eða skinn

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯ Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.05; 05.06; 05.07 eða 97.05
⎯ Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.
⎯ Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.
⎯ Reitur I.28: fyrir tegund všru skal merkja við einn eða fleiri af neðangreindum mšguleikum: [bein], [horn], [h—far eða klaufir
], [kl¾r], [hjartarhorn], [tennur], [hœðir] eða [skinn].

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

63/390
Nr.Nr.674

15.10.2015
20. júlí
2017

B-LIÐUR 6. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir veiðiminjagripi og annað sem bœið er til œr fuglum og h—f- og klaufdýrum, sem er œr heilum, —meðhšndluðum hlutum,
vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
LAND

inn ’ ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

S’mi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi
I.7.

Upprunaland

I.11.

I.2.a.

P—stnœmer
S’mi
ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður

I.9. Viðtškuland

ISO-k—ði

I.10. Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

□

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningat¾ki
FlugvŽl

□
…kut¾ki □

Skip
…nnur

Auðkenning

□

□

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjšldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Fjšldi pakkninga

K—ði

15.10.2015

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 674

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn
’ ESB

LAND
II.

Nr. 63/391

20. júlí 2017

Upplýsingar um heimbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins
(EB) nr. 1069/2009 (1a) og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV.
viðauka, og votta að veiðiminjagripirnir sem lýst er hŽr að framan:

II. hluti: Vottorð

(2) annaðhvort

(2) eða

[II.1. að þv’ er varðar veiðiminjagripi eða annað œr klaufdýrum, šðrum en sv’num:
a)

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. eru fr‡ ............. (sv¾ði) sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og
nautapest n¾stliðna 12 m‡nuði og ‡ sama t’mabili hefur engin b—lusetning gegn þessum
sjœkd—mum ‡tt sŽr stað og

b)

veiðiminjagripir eða annað sem lýst er hŽr að framan:
i.

eru af dýrum, sem voru felld ‡ yfirr‡ðasv¾ði ‡ þv’ sv¾ði þaðan sem leyfður er œtflutningur ‡
nýju kjšti af samsvarandi, smitn¾mri hœsdýrategund og þar sem ekki hafa verið settar neinar
takmarkanir n¾stliðna 60 daga varðandi dýraheilbrigði sem rekja m‡ til uppkomu sjœkd—ma
sem veiðidýrin eru n¾m fyrir, og

ii.

eru af dýrum, sem voru felld ’ a.m.k. 20 km fjarl¾gð fr‡ landam¾rum annars þriðja lands eða
hluta þriðja lands þaðan sem ekki er leyfður œtflutningur —meðhšndlaðra veiðiminjagripa af
klaufdýrum, šðrum en sv’num, til Sambandsins,]

[II.1. að þv’ er varðar veiðiminjagripi eða annað œr villtum sv’num:
a)

fr‡ ........................... (sv¾ði) sem var n¾stliðna 12 m‡nuði laust við sv’napest, afr’kusv’napest,
blšðruveiki ’ sv’num, gin- og klaufaveiki og alvarlega lšmunarveiki ’ sv’num (e. Teschen disease) og
engin b—lusetning gegn þessum sjœkd—mum hefur ‡tt sŽr stað n¾stliðna 12 m‡nuði og

b)

veiðiminjagripir eða annað sem lýst er hŽr að framan:
i.

eru af dýrum, sem voru felld ‡ þv’ yfirr‡ðasv¾ði, þaðan sem leyfður er œtflutningur ‡ nýju
kjšti af samsvarandi, smitn¾mri hœsdýrategund og þar sem ekki hafa verið settar neinar
takmarkanir n¾stliðna 60 daga varðandi dýraheilbrigði sem rekja m‡ til uppkomu sjœkd—ma
sem sv’n eru n¾m fyrir og

ii.

eru af dýrum sem voru felld ’ a.m.k. 20 km fjarl¾gð fr‡ landam¾rum annars þriðja lands eða
hluta þriðja lands þaðan sem ekki er leyfður œtflutningur —meðhšndlaðra veiðiminja af villtum
sv’num til Sambandsins,]

(2) eða

[II.1. að þv’ er varðar veiðiminjagripi eða annað af h—fdýrum eru veiðiminjagripirnir eða annað, sem lýst er hŽr
að framan, af villtum h—fdýrum sem voru felld ‡ þv’ yfirr‡ðasv¾ði œtflutningslandsins sem um getur hŽr
að framan,]

(2) eða

[II.1.

að þv’ er varðar veiðiminjagripi eða annað œr veiðifuglum:
a)

ÉÉÉÉÉÉ.. eru fr‡ ....................................... (sv¾ði) sem er laust við alvarlega fuglainflœensu og
Newcastle-veiki og

b)

veiðiminjagripirnir eða annað, sem er lýst hŽr að framan, eru af villtum veiðifuglum sem voru
veiddir ‡ þv’ sv¾ði og þar sem n¾stliðna 30 daga hafa ekki verið settar neinar takmarkanir vegna
heilbrigðis dýra sem rekja m‡ til uppkomu sjœkd—ma sem þessir villtu fuglar eru n¾mir fyrir,]

II.2. veiðiminjagripirnir eða annað, sem lýst er hŽr að framan, hafa verið settir ’ umbœðir ‡n þess að hafa
komist ’ snertingu við aðrar afurðir œr dýrar’kinu sem l’klegt er að geti mengað þ¾r og hver um sig er ’
gagns¾jum og lokuðum umbœðum til að koma ’ veg fyrir mengun s’ðar.
II.3.
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’
V. viðauka við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001, (3), eða
vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að
dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað
með þv’ að t¾ta vef miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er
stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum,
šðru en þv’ sem fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og
sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr.
5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem
‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]
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Veiðiminjagripir og annað sem bœið er til œr fuglum og h—f- og
klaufdýrum, sem eru œr heilum, —meðhšndluðum hlutum

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯ Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að
r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯ Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.
⎯ Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru
’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯ Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯ Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.05; 05.06 eða 05.07.
⎯ Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.
⎯ Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.
⎯ Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.
II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
A-LIÐUR 7. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir sv’nsburstir fr‡ þriðju lšndum eða sv¾ðum þeirra, sem eru laus við afr’kusv’napest, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn ’ ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

S’mi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi
I.7.

I.2.a.

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland

ISO-k—ði I.8

Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

I.11. Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

□

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

I.10. Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

FlugvŽl

ISO-k—ði

Skip
…nnur

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□
□

J‡rnbrautarvagn

I.16. Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
05.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ldar

□

Frystar

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Fjšldi pakkninga

Eigin þyngd

K—ði

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
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15.10.2015

20. júlí 2017

Sv’nsburstir fr‡ þriðju lšndum eða sv¾ðum þeirra sem eru
laus við afr’kusv’napest

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum iv. lið b-liðar 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b),
einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að:
II.1.

sv’nsburstirnar, sem er lýst hŽr að framan, eru af sv’num sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsi ’ upprunalandi,

II.2.

sv’nin, sem burstirnar eru af, sýndu við skoðun, sem f—r fram við sl‡trun, engin einkenni um sjœkd—ma sem geta borist
’ menn eða šnnur dýr og þau voru ekki afl’fuð til að uppr¾ta dýrafars—tt,

II.3.

upprunalandið eða upprunasv¾ðið, ef um sv¾ðaskiptingu er að r¾ða samkv¾mt lšggjšf Sambandsins, hefur verið
laust við afr’kusv’napest a.m.k. n¾stliðna 12 m‡nuði,

II.4.

sv’nsburstirnar eru þurrar og ’ tryggilega lokuðum umbœðum.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt eftirlitsnœmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir skr‡ða fyrirt¾kið.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

15.10.2015
Nr.
674

Nr. 63/395
20. júlí
2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

B-LIÐUR 7. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir sv’nsburstir fr‡ þriðju lšndum eða sv¾ðum þeirra, sem eru ekki laus við afr’kusv’napest, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

S’mi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður
Samþykkisnœmer
Samþykkisnœmer

I.10. Viðtškusv¾ði

Fermingarstaður

Skip

…kut¾ki
…nnur
Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□

□

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

□
□

ISOk—ði

Heiti
Heimilisfang

I.15. Flutningat¾ki
FlugvŽl

I.9. Viðtškuland

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
05.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ldar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

I.22. Fjšldi pakkninga

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi pakkninga

Eigin þyngd

K—ði
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Sv’nsburstir fr‡ þriðju lšndum eða sv¾ðum þeirra sem eru
ekki laus við afr’kusv’napest

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a), einkum iv. lið b-liðar 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr.
142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að:
II.1.

sv’nsburstirnar, sem er lýst hŽr að framan, eru af sv’num sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsi ’ upprunalandi,

II.2.

sv’nin, sem burstirnar eru af, sýndu við skoðun, sem f—r fram við sl‡trun, engin einkenni um sjœkd—ma sem geta
borist ’ menn eða šnnur dýr og þau voru ekki afl’fuð til að uppr¾ta dýrafars—tt,

II.3.

sv’nsburstirnar, sem að framan greinir, hafa verið:
(2 )
annaðhvor
t
(2) eða
(2) eða

II.4.

[soðnar,]

[litaðar,]
[bleiktar,]

sv’nsburstirnar eru þurrar og ’ tryggilega lokuðum umbœðum.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um
er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið
œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir
sem eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt eftirlitsnœmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir skr‡ða fyrirt¾kið.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

( )
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
8. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir aukaafurðir œr dýrum, sem nota ‡ utan f—ðurferlisins eða sem všrusýnishorn (2), vegna sendingar til eða umflutnings
(2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi
I.7. Upprunaland

I.11.

P—stnœmer
S’mi
ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

Upprunastaður
Samþykkisnœmer
Samþykkisnœmer

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

I.15. Flutningat¾ki
Skip
…nnur

Auðkenning

□

□

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

FlugvŽl

ISO-k—ði

Heiti
Heimilisfang

Fermingarstaður

□
…kut¾ki □

I.9. Viðtškuland

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ldar

□

Frystar

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota
I.26.
I.28.

□

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

Auðkenning varanna

Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund
všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a) og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka,
og votta að aukaafurðir œr dýrum sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

eru všrusýnishorn, sem samanstanda af aukaafurðum œr dýrum sem eru ¾tlaðar til tiltekinna ranns—kna eða
greininga eins og um getur ’ skilgreiningu nr. 39 ’ I. viðauka við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr.
142/2011, sem bera merkimiða með orðunum ãV…RUSÝNISHORN, îH®FT TIL MANNELDISÒ, eða

II.2.

uppfylla dýraheilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.1.

eru fengnar ‡ yfirr‡ðasv¾ði: ÉÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉ (3) af dýrum sem:

II.2.2.

(2) annaðhvort

[a)

hafa verið ‡ þessu yfirr‡ðasv¾ði fr‡ burði eða ’ a.m.k. n¾stliðna þrj‡ m‡nuði fyrir
sl‡trun,]

(2) eða

[b)

voru felld œti ’ n‡ttœrunni ‡ þessu yfirr‡ðasv¾ði (4),]

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[a)

koma af bœjšrðum:
i.

þar sem, að þv’ er varðar eftirfarandi sjœkd—ma sem dýrin eru smitn¾m fyrir,
hvorki hafa komið upp tilvik eða faraldur af nautapest, sv’naf‡ri, Newcastle-veiki
eða alvarlegri fuglainflœensu n¾stliðna 30 daga nŽ sv’napest eða afr’kusv’napest
n¾stliðna 40 daga; nŽ heldur ‡ bœjšrðum ’ n‡grenninu, sem eru innan 10 km
vegalengdar, n¾stliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki n¾stliðna
60 daga, nŽ ‡ bœjšrðum ’ n‡grenninu, sem eru innan 25 km vegalengdar,
n¾stliðna 30 daga og

i.

voru ekki afl’fuð til að uppr¾ta dýrafars—tt,

ii.

hafa verið ‡ upprunabœjšrðinni ’ a.m.k. 40 daga fyrir brottflutning og verið flutt
beint ‡ sl‡turhœs ‡n þess að komast ’ snertingu við šnnur dýr sem uppfylltu ekki
sšmu heilbrigðisskilyrði,

iii.

hafa staðist heilbrigðisskoðun ’ sl‡turhœsi ‡ n¾stliðnum 24 klukkustundum fyrir
sl‡trun og sýna engin einkenni um sjœkd—mana, sem um getur hŽr að framan, sem
dýrin eru n¾m fyrir og

iv.

hafa verið meðhšndluð ’ sl‡turhœsi fyrir og við sl‡trun eða afl’fun ’ samr¾mi við
viðkomandi ‡kv¾ði tilskipunar r‡ðsins 93/119/EB (5) um vernd dýra við sl‡trun eða
dr‡p]

[b)

(2) eða

[a)

[b)

voru fšnguð og felld œti ’ n‡ttœrunni ‡ sv¾ði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km vegalengdar, tilvik eða faraldrar neinna
eftirtalinna sjœkd—ma sem dýrin eru n¾m fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapestar,
Newcastle-veiki eða alvarlegrar fuglainflœensu n¾stliðna 30 daga eða sv’napestar
eða afr’kusv’napestar n¾stliðna 40 daga og

ii.

sem er ’ meira en 20 km vegalengd fr‡ landam¾rum að šðru yfirr‡ðasv¾ði lands
eða hluta þess þaðan sem, ‡ þessu t’mabili, er ekki leyfður œtflutningur ‡ þessu
efni til Evr—pusambandsins og

voru flutt til k¾lingar, innan 12 klukkustunda eftir afl’fun, annaðhvort ‡ sšfnunarstšð
og strax að þv’ loknu ‡ stšð sem meðhšndlar veiðidýr eða beint ‡ stšð sem
meðhšndlar veiðidýr,]

II.2.3.

eru fengin ‡ stšð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km rad’uss, tilvik eða sjœkd—marnir sem um getur ’ lið
II.2.2, sem dýrin eru n¾m fyrir, n¾stliðna 30 daga eða, ef um er að r¾ða sjœkd—mstilvik, framleiðsla hr‡efnis til
œtflutnings til Evr—pusambandsins hefur einungis verið leyfð eftir að bœið var að fjarl¾gja allt kjšt og šll hreinsun og
s—tthreinsun ‡ stšðinni f—r fram undir eftirliti opinbers dýral¾knis,

II.2.4.

hafa fengist og verið tilreiddar ‡n þess að komast ’ snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem
krafist er hŽr að framan, og fengið þannig meðferð að komist var hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar menguðu þ¾r,
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Upplýsingar um heilbrigði

II.2.5.

hefur verið pakkað ’ nýjar, lekaþŽttar umbœðir eða ’ umbœðir sem hafa verið hreinsaðar og s—tthreinsaðar fyrir notkun
og ’ g‡ma sem lšgb¾rt yfirvald innsiglar, með merkimiðum þar sem tilgreint er ãAUKAAFURÐ òR DÝRUM, EINUNGIS
TIL FRAMLEIÐSLU ç AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR UTAN FîÐURFERLISINSÒ og heiti og heimilisfang
fyrirt¾kisins sem er ‡kvšrðunarstaður þeirra ’ ESB,

II.2.6.

samanstanda eingšngu af eftirtšldum aukaafurðum œr dýrum sem eru:

II.b.

(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar
dýra sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru
ekki ¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og
eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn
eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð
til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu
eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um
sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’
menn eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

iii.
(2) og/eða
II.2.7.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

__

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

__

egg,

__

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

[- loðskinn af dauðum dýrum sem sýndu engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—m sem getur borist með
þessari afurð ’ menn eða dýr,]

hafa verið djœpfrystar ’ upprunastšðinni eða verið varðar skemmdum ’ samr¾mi við lšggjšf ESB þannig að þ¾r
skemmist ekki milli sendingar og afhendingar ‡ viðtškustšðinni.
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( ) ( ) [II.2.8.
(2) (7) [II.2.8.1.
(2) (8) [II.2.8.2.
II.2.9.

II.2.10.

II.b.

SŽrt¾kar kršfur
Aukaafurðirnar ’ þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið ‡ yfirr‡ðasv¾ðinu sem um getur ’ lið
II.1.2, þar sem hœsdýr af nautgripakyni eru b—lusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu
eftirliti.
Aukaafurðirnar ’ þessari sendingu samanstanda af aukaafurðum œr dýrum sem eru unnar œr innmat eða
œrbeinuðu kjšti.]
(2 )
annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V.
viðauka við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (9) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti
sem fengið er af beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð
er œr, hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’ kœpuholið, eða
þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]
2
( ) eða
[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en
þv’ sem fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi
eða ‡ landsv¾ði, sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu
er —veruleg,]
þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:

(2 )
annaðhvort

(2) eða

Athugasemdir

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda
mj—lk eða mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar
afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki
eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem
eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i. bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki
hefur verið staðfest:
⎯ šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og
þeim eytt og
⎯ allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum
hrœtum til undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem
eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,
iii. að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur
inn ‡ bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i.
og ii. lið.]
[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda
mj—lk eða mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem
tilgreint er ’ viðaukanum við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (10), hefur
sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða
n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um
smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i. bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki
hefur verið staðfest:
⎯ šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og
þeim eytt og
⎯ allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum
hrœtum til undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem
eru með a.m.k. eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,
iii. að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur
inn ‡ bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i.
og ii. lið.]

I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯ Reitur I.11: Ef um er að r¾ða sendingar til tiltekinna t¾knilegra ranns—kna eða greininga: tilgreinið einungis heiti og
heimilisfang fyrirt¾kisins.

⎯ Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.
⎯ Reitur I.12: çfangastaður: þennan reit ‡ að fylla œt:
⎯ afurðir til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlisins: einungis ef um er að r¾ða vottorð fyrir

umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯ Afurðir til tiltekinna t¾knilegra ranns—kna eða greininga: stšð ’ ESB sem er tilgreind ’ leyfi lšgb¾rs yfirvalds.
⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.11.91; 05.11.99 eða 30.01.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitur I.25: að þv’ er varðar vottorðið telst notkun ‡ všrusýnishornum vera ãt¾knileg notkunÒ.

⎯

Reitir I.26 og I.27: að undanskildum všrusýnishornum sem eru ekki send ’ umflutning, fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða
umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28:

⎯ afurðir til framleiðslu ‡ afleiddum afurðum til notkunar utan f—ðurferlisins: Framleiðslustšð: fyllið œt eftirlitsnœmer
dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir samþykkta fyrirt¾kið.

⎯ Afurðir til tiltekinna t¾knilegra ranns—kna eða greininga: stšð ’ ESB sem er tilgreind ’ leyfi lšgb¾rs yfirvalds.
II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

Heiti og ISO-k—ði œtflutningsr’kis eins og m¾lt er fyrir um ’:

( )
()
()

⎯ 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
⎯ viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
⎯ viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 119/2009.
Einnig skal skr‡ ISO-k—ða sv¾ðaskiptingar ’ þessum viðauka (eftir þv’ sem við ‡ fyrir þ¾r smitn¾mu tegundir sem eiga ’
hlut).
(4 )

Eingšngu fyrir lšnd þaðan sem leyft er að flytja kjšt af villibr‡ð, sem er ¾tlað til manneldis, af sšmu dýrategund inn ’
Evr—pusambandið.

(5 )

Stjt’ð. EB L 340, 31.12.1993, bls. 21.
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Nr. 674

Nr. 63/403

20. júlí 2017

Aukaafurðir œr dýrum sem nota ‡ utan f—ðurferlisins eða sem
všrusýnishorn (2)

LAND
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(6 )

Viðb—tar‡byrgðir sem skal veita þegar efni œr hœsdýrum œr h—pi j—rturdýra er upprunnið ‡ yfirr‡ðasv¾ði lands ’ SuðurAmer’ku eða lands ’ Suður-Afr’ku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evr—pusambandsins meyrnað
og œrbeinað, nýtt kjšt af hœsdýrum œr h—pi j—rturdýra til manneldis. Einnig er leyfður innflutningur ‡ heilum tyggjendum œr
nautgripum, ristum ’ samr¾mi við 1. lið B-hluta I. kafla, IV. þ‡ttar I. viðauka við reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 854/2004.

(7 )

Eingšngu fyrir tiltekin lšnd ’ Suður-Amer’ku.

8

Eingšngu fyrir tiltekin lšnd ’ Suður-Amer’ku og Suður-Afr’ku.

9

()

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

10

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

()

( )

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
Nr. 63/404

20. 15.10.2015
júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
9. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir fisklýsi, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang
S’mi

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

I.11. Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

K—ði

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

I.10. Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

FlugvŽl

ISO-k—ði

□
□

Skip
…nnur

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

J‡rnbrautarvagn

I.16. Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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Nr. 674

Nr. 63/405

20. júlí 2017

Fisklýsi, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem
f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum
II. kafla XIV. viðauka, og votta að fisklýsið sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstendur af fisklýsi sem uppfyllir heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

er einungis fisklýsi sem er ekki ¾tlað til manneldis,

II.3.

hefur verið framleitt og geymt ’ sŽrh¾fðri fiskvinnslustšð, sem hefur verið samþykkt og fullgilt af lšgb¾ru yfirvaldi
og verið undir eftirliti af h‡lfu þess ’ samr¾mi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.4.

hefur verið framleitt eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:

II.5.

(2) annaðhvort

[-

aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis,]

(2) og/eða

[-

afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur
¾tluð til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við
framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða
dýra,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um
sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

a)

hefur verið unnið ’ samr¾mi við 3. þ‡tt II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011 til að eyða sjœkd—msvšldum,

b)

hefur ekki komist ’ snertingu við aðrar tegundir ol’u, þ.m.t. br¾dda fitu œr šllum
tegundum landdýra og

(2) annaðhvort

[c)

er pakkað ’ nýja tanka eða ’ tanka sem hafa verið hreinsaðir og s—tthreinsaðir ef
nauðsyn krefur til að koma ’ veg fyrir mengun og allar varœðarr‡ðstafanir gerðar til að
koma ’ veg fyrir mengun þeirra,]

(2) eða

[c)

ef ¾tlunin er að flytja afurðirnar ’ lausu, skulu leiðslur, d¾lur og tankar undir lausa
efnið og šnnur ’l‡t eða tankbifreiðar fyrir laust efni, sem eru notuð undir það við
flutninga fr‡ framleiðslustšð, annaðhvort beint til skips eða ’ tanka ’ hšfnum eða beint
til stšðva, hafa verið skoðuð fyrir notkun og gengið œr skugga um að þau sŽu hrein,]

og

d)

með merkimiðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ.

fisklýsið:

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 15.04 eða 15.18.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.
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Nr. 63/406

Nr. 674

Fisklýsi, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem
f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins

LAND
II.

15.10.2015

20. júlí 2017

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)
1b

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

__

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

__

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/407

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
A-LIÐUR 10. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir br¾dda fitu, sem ekki er ¾tluð til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evr—pusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi
I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.2.a.

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland

ISO-k—ði I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

I.11. Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningat¾ki

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

K—ði

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

I.13. Fermingarstaður

□
…kut¾ki □

I.10. Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

FlugvŽl

ISO-k—ði

□
…nnur □
Skip

J‡rnbrautarvagn

I.16. Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/408

Nr. 674

15.10.2015

20. júlí 2017

Br¾dd fita, sem ekki er ¾tluð til manneldis, til notkunar
sem f—ðurefni

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II.
kafla XIV. viðauka, og votta að br¾dda fitan sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstendur af br¾ddri fitu sem uppfyllir heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstendur af br¾ddri fitu sem er ekki ¾tluð til manneldis,

II.3.

hefur verið framleidd og geymd ’ stšð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða ’ samr¾mi við 2. mgr. 4. gr. reglugerðar Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
853/2004 (3) til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.

hafa verið framleiddar eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar
dýra sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru
ekki ¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og
eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i. skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn
eða dýr,
ii. hausar af alifuglum,
iii. hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,
iv. sv’nsburstir,
v. fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði,
fengið œr dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f
til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð
til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu
eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða
afleiddar afurðir, sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna
vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu
fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum
sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um
sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’
menn eða dýr,]
i. skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ii. eftirfarandi efni œr landdýrum:

⎯ aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,
⎯ egg,
⎯ eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
II.5.

2

( ) annaðhvort

[- ef um er að r¾ða efni œr sv’num: eru fr‡ landi eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis sem hefur verið laust við
gin- og klaufaveiki n¾stliðna 24 m‡nuði og laust við sv’napest og afr’kusv’napest n¾stliðna 12
m‡nuði,]

(2) og/eða

[- ef um er að r¾ða efni œr alifuglum: eru fr‡ landi eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis sem hefur verið laust
við Newcastle-veiki og fuglainflœensu n¾stliðna 6 m‡nuði,]

(2) og/eða

[- ef um er að r¾ða efni œr j—rturdýrum: eru fr‡ landi eða hluta yfirr‡ðasv¾ðis sem hefur verið
laust við gin- og klaufaveiki n¾stliðna 24 m‡nuði og laust við nautapest n¾stliðna 12 m‡nuði,]

(2) og/eða

[- ef einhver framangreindra sjœkd—ma hefur komið upp ‡ viðkomandi t’mabili, sem tilgreint er hŽr
að framan, og ef br¾dda fitan er af smitn¾mri tegund: hafa fengið hitameðhšndlun við a.m.k. 70
¡C ’ 30 m’nœtur eða a.m.k. 90 ¡C ’ a.m.k. 15 m’nœtur og
skr‡ skal upplýsingar um mikilv¾gu stýrisstaðina og geyma þ¾r til að eigandinn, rekstraraðilinn
eða fulltrœi þeirra og, eins og við ‡, lšgb¾rt yfirvald geti vaktað rekstur stšðvarinnar en skr‡ðu
upplýsingarnar skulu n‡ til bitast¾rðar, markhita og, eftir þv’ sem við ‡, algilds t’ma,
þrýstingssniðs, aðflutningshraða hr‡efna og endurvinnsluhlutfalls fitu.]

II.6.

ef fitan var unnin œr j—rturdýrum var hœn hreinsuð þannig að heildarmagn —leysanlegra —hreininda er ekki meira en
0,15% miðað við þyngd,

II.7.

br¾dda fitan:
a) hefur verið unnin ’ samr¾mi við 3. þ‡tt II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 eða
fengið meðhšndlun ’ samr¾mi við XII. þ‡tt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, til að
eyða sjœkd—msvšldum og
(2) annaðhvort

[b) er sett ’ nýja tanka eða ’ tanka sem hafa verið hreinsaðir og s—tthreinsaðir ef þess er þšrf til að

(2) eða

[b) ef ¾tlunin er að flytja afurðirnar ’ lausu, skal lšgb¾rt yfirvald hafa skoðað leiðslur, d¾lur og

koma ’ veg fyrir mengun, og allar varœðarr‡ðstafanir gerðar til að koma ’ veg fyrir mengun
þeirra,]

tanka undir lausa efnið og šnnur ’l‡t eða tankbifreiðar, sem eru notuð undir það við flutninga fr‡
framleiðslustšð, annaðhvort beint til skips eða ’ tanka ’ hšfnum eða beint til stšðva, fyrir notkun
og gengið œr skugga um að þau sŽu hrein,]

og með merkimiðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ,
II.8.

II.9.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við
reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (4) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af
beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið
sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu
aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga
verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem
fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði,
sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er
flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk
eða mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr,
verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar
takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa
verið uppfylltar n¾stliðin þrjœ ‡r:
i. bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
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LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

ii.

iii.
(2) eða

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur
verið staðfest:

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim
eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk
eða mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’
viðaukanum við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (5), hefur sauðfŽnu og
geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð
þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem
eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur
verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim
eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 eða 15.18.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

Stjt’ð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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()
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Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.Nr.674
63/412

20. júlí
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
B-LIÐUR 10. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir br¾dda fitu, sem ekki er ¾tluð til manneldis, til notkunar ’ tilteknum tilgangi utan f—ðurferlisins, vegna sendingar til
eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi
I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

I.11. Upprunastaður

ISOk—ði

I.10. Viðtškusv¾ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

□

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer
Samþykkisnœmer

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

I.13. Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15. Flutningat¾ki

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

□
…kut¾ki □

K—ði

Skip

FlugvŽl

…nnur

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□

□

J‡rnbrautarvagn

□

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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Br¾dd fita, sem ekki er ¾tluð til manneldis, til notkunar ’
tilteknum tilgangi utan f—ðurferlisins

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a), einkum 8., 9. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011
(1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að br¾dda fitan sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstendur af br¾ddri fitu sem ekki er ¾tluð til manneldis og sem uppfyllir heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

hefur verið framleidd eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:

II.2.1.

ef um er að r¾ða efni ¾tlað til framleiðslu ‡ l’fd’silol’u, aukaafurðir œr dýrum sem um getur ’ 8., 9. og 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.2.2.

ef um er að r¾ða efni ¾tluð til annars:
(2 )
annaðhvor
t

[- aukaafurðir œr dýrum sem innihalda leifar af leyfðum efnum eða aðskotaefnum umfram leyfilegt
magn sem um getur ’ 3. mgr. 15. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu sem hafa verið œrskurðaðar —h¾far til manneldis vegna þess að ’ þeim finnast
aðskotahlutir,]

(2) og/eða

[- dýr og skrokkhlutar dýra, aðrir en sem um getur ’ 8. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
sem dr‡pust ‡ annan h‡tt en með sl‡trun eða afl’fun til manneldis, þ.m.t. dýr sem voru afl’fuð
vegna sjœkd—msvarna,]

(2) og/eða

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra
sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki
¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi
skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:

2

i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn
eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

( ) og/eða

[- bl—ð dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði,
fengið œr dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f
til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða
pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar
afurðir, sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda
sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir
heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum
sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma
sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]
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Br¾dd fita, sem ekki er ¾tluð til manneldis, til notkunar ’
tilteknum tilgangi utan f—ðurferlisins

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði
(2) og/eða

II.b.

i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

2

[- vatna- og landhryggleysingjar aðrir en tegundir sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,]

2

( ) og/eða

[- dýr af ¾ttb‡lkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu
efni ’ 1. flokki eins og um getur ’ iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni ’ 2. flokki eins og um getur ’ a- til
g-lið 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

(2) og/eða

[- hœðir og skinn, h—far og klaufir, fjaðrir, ull, horn, h‡r og loðskinn œr eða af dauðum dýrum, sem sýna
engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þessum afurðum ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- fituvefur dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með þv’ efni,
œr dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun
fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

( ) og/eða

II.3.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn
eða dýr,]

iii.

II.2.3.

15.10.2015

20. júlí 2017

ef um er að r¾ða efni sem er ¾tlað til annars en framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum:
(2) annaðhvort

[- sŽrstakt ‡h¾ttuefni eins og það er skilgreint g-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evr—puþingsins og r‡ðsins
(EB) nr. 999/2001 (3),]

(2) og/eða

[- heilir skrokkar eða skrokkhlutar dauðra dýra sem innihalda sŽrstakt ‡h¾ttuefni eins og það er
skilgreint ’ g-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 þegar fšrgun f—r fram,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum fengnar œr dýrum sem fengið hafa —lšglega meðferð, eins og skilgreint er ’ d-lið
2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem innihalda leifar af šðrum efnum og aðskotaefnum œr umhverfinu sem
tilgreind eru ’ 3. undirflokki B-flokks ’ I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef sl’kar efnaleifar fara yfir það
magn sem m¾lt er fyrir um ’ lšggjšf Sambandsins eða, ef hœn er ekki fyrir hendi, ’ lšggjšf
innflutningsaðildarr’kisins,]

br¾dda fitan:
a)

hefur verið unnin með aðferð ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. sem m¾lt er fyrir um ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011/EB til að eyða sjœkd—msvšldum

b)

hefur verið merkt fyrir sendingu til Evr—pusambandsins með glýser—ltr’heptan—ati þannig að n‡ðist einsleitur
styrkleiki sem er að l‡gmarki 250 mg ‡ hvert k’l—gramm fitu,

c)

—leysanleg —hreinindi umfram 0,15% af þyngd hafa verið fjarl¾gð ef um er að r¾ða br¾dda fitu af j—rturdýrum,

d)

hefur verið flutt við skilyrði sem koma ’ veg fyrir að hœn mengist og

e)

er merkt, ‡ umbœðum eða geymi, með orðunum ãEKKI ®TLAÐ TIL MANNELDIS EÐA SEM DÝRAFîÐURÒ,

15.10.2015
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LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.4.

ef um er að r¾ða efni ¾tluð til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum:

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða
geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr hefur ekki verið sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef
miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem fengið
er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði, sem með
‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land
eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að
r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’
umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 eða 15.18.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.

II. hluti:
(1a)
1b

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

()

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
11. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir gelat’n og kollagen, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins, vegna
sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs
I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi
I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.2.a.

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

ISO-

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

k—ði

I.11. Upprunastaður

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

□

…nnur

Auðkenning

J‡rnbrautarvagn

□

□

I.16. Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

ISO-k—ði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu

15.10.2015
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Gelat’n og kollagen, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til
notkunar sem f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum I.
kafla XIV. viðauka, og votta að gelat’nið/kollagenið (2) sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstendur af gelat’ni/kollageni (2) sem uppfyllir heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstendur eingšngu af gelat’ni/kollageni (2) sem er ekki ¾tlað til manneldis,

II.3.

hefur verið framleitt og geymt ’ stšð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.

hefur verið framleitt eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

(2) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

II.5.

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar
dýra sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en
eru ekki ¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og
eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn
eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]
[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð
til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu
eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]
[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða
afleiddar afurðir, sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða
vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki
h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]
[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um
sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,]
[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

gelat’nið/kollagenið (2)
a)

var sett ’ innri og ytri umbœðir, geymt og flutt við fulln¾gjandi skilyrði er varða hollustuh¾tti,
pškkun ’ innri og ytri umbœðir f—r fram ’ sŽrstšku rými og einungis voru notuð rotvarnarefni
sem eru leyfileg samkv¾mt lšggjšf Sambandsins.
ç ytri og innri umbœðum, sem innihalda gelat’n/kollagen (2), stendur ãGELATêN/KOLLAGEN (2)
SEM NOTA Mç ê FîÐURÒ og

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/418
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Gelat’n og kollagen, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til
notkunar sem f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði
2

II.6.

II.7.

15.10.2015

20. júlí 2017

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

( ) annaðhvort

[b)

ef um er að r¾ða gelat’n skal það framleitt með aðferð sem tryggir að —unnið efni ’ 3. flokki sŽ
meðhšndlað með sýru eða lœt og þv’ n¾st skolun ’ eitt eða fleiri skipti, sem felur ’ sŽr
sýrustigsstillingu, œtdr¾tti með hitun ’ eitt eða fleiri skipti ’ ršð og þv’ n¾st hreinsun með s’un
og dauðhreinsun til að eyða sjœkd—msvšldum,]

(2) eða

[b)

ef um er að r¾ða kollagen skal það framleitt með aðferð sem tryggir að —unnið efni ’ 3. flokki
sŽ meðhšndlað með þvotti, sýrustigsstillingu með sýru eða lœt og þv’ n¾st skolun ’ eitt eða
fleiri skipti, s’un og œtdr¾tti, til að eyða sjœkd—msvšldum.]

ef um er að r¾ða gelat’n œr efnum šðrum en hœðum og skinnum:
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við
reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (3) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af
beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið
sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu
aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga
verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem
fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði,
sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er
flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

ef um er að r¾ða gelat’n œr efnum šðrum en hœðum og skinnum:
þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið
haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡
flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar
n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.
(2) eða

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim
eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’
viðaukanum við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (4), hefur sauðfŽnu og
geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð
þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem
eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim
eytt og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]
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Gelat’n og kollagen, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til
notkunar sem f—ðurefni eða utan f—ðurferlisins

LAND
Upplýsingar um
heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 35.03 eða 35.04.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Tegund verslunarvšru: veljið annaðhvort gelat’n eða kollagen.
Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

()

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

4

()

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

( )
()

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
Nr. 674
63/420

20. júlí
2017
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12. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir vatnsrofið pr—t’n, tv’kals’umfosfat og þr’kals’umfosfat, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni eða
utan f—ðurferlisins, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

S’mi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi
I.7.

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland

ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

ISO-

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

k—ði

I.11.

Upprunastaður

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer

Heiti

Samþykkisnœmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

□
□

Skip

…nnur
Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurðar

□

Við umhverfishita

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Ssem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
I.28.

ISO-k—ði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

Auðkenning varanna

Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu
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Vatnsrofið pr—t’n, tv’kals’umfosfat og þr’kals’umfosfat, sem
ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni eða
utan f—ðurferlisins

LAND

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum I. kafla
XIV. viðauka, og votta að vatnsrofna pr—t’nið/tv’kals’umfosfatið/þr’kals’umfosfatið (2) sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstendur af vatnsrofnu pr—t’ni/tv’kals’umfosfati/þr’kals’umfosfati (2) sem uppfyllir heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstendur eingšngu af vatnsrofnu pr—t’ni/tv’kals’umfosfati/þr’kals’umfosfati (2) sem er ekki ¾tlað til manneldis,

II.3.

hefur verið framleitt og geymt ’ stšð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.
II.4.1.

hefur verið framleitt eingšngu œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
ef um er að r¾ða tv’kals’umfosfat œr fituhreinsuðum beinum:
skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa verið
felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ‡st¾ðum,

II.4.2.

ef um er að r¾ða annað efni:
(2) annaðhvort

(2) og/eða

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra
sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki
¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi
skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn
eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði,
fengið œr dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f
til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða
pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar
afurðir, sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda
sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir
heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum
sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]
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ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni eða
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LAND

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma
sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn
eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

iii.
II.5.

20.15.10.2015
júlí 2017

⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

vatnsrofna pr—t’nið/tv’kals’umfosfatið/þr’kals’umfosfatið (2):
a)

(2) annaðhvort

[b)

var sett ’ innri og ytri umbœðir með merkimiðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ og
geymt og flutt við fulln¾gjandi skilyrði er varða hollustuh¾tti, pškkun ’ innri og ytri umbœðir f—r
fram ’ sŽrstšku rými og einungis voru notuð rotvarnarefni sem eru leyfileg samkv¾mt lšggjšf
Sambandsins og
var framleitt, ef um er að r¾ða vatnsrofið pr—t’n, með aðferð þar sem viðeigandi r‡ðstafanir eru
gerðar til að halda mengun hr‡efnis ’ 3. flokki ’ l‡gmarki.
Ef um er að r¾ða vatnsrofin pr—t’n, sem eru alveg eða að hluta til œr hœðum og skinnum
j—rturdýra, var framleitt ’ vinnslustšð sem eingšngu er ¾tluð til framleiðslu ‡ vatnsrofnum
pr—t’num, með ferli sem felur ’ sŽr aðskilnað hr‡efna ’ 3. flokki með sšltun, kšlkun og vandlegri
skolun og að þv’ bœnu:

(2) eða

(2) eða

[b)

[b)

i.

var efnið l‡tið vera við pH-gildi yfir 11 ’ meira en þrj‡r klukkustundir við hita yfir 80 ¡C
og s’ðan hitað ’ yfir 140 ¡C ’ 30 m’nœtur við meira en 3,6 bara þrýsting, eða

ii.

var efnið geymt við pH-gildi 1 til 2, s’ðan við h¾rra pH-gildi en 11 og loks hitað ’ 140 ¡C ’
30 m’nœtur við 3 bara þrýsting.]

var framleitt, ef um er að r¾ða tv’kals’umfosfat, með vinnsluferli sem:
i.

tryggir að allt efni œr beinum ’ 3. flokki sŽ mulið sm‡tt, fituhreinsað með heitu vatni og
meðhšndlað með þynntri saltsýru (með 4% styrkleika að l‡gmarki og l¾gra pH-gildi en
1,5) ’ minnst tvo daga,

ii.

þv’ fylgt eftir með þv’ að meðhšndla fosf—rr’kan vškvann, sem þ‡ hefur fengist, með
kalki þannig að tv’kals’umfosfat falli œt við pH 4 til 7 og

iii.

loks skal þetta botnfall loftþurrkað og hitastig við inntak skal vera ‡ bilinu 65 til 325 ¡C
og lokahitastigið ‡ bilinu 30 og 65 ¡C.]

var framleitt, ef um er að r¾ða þr’kals’umfosfat, með vinnsluferli sem tryggir:
i.

að allt efni œr beinum ’ 3. flokki sŽ mulið sm‡tt og fituhreinsað ’ gagnstreymi með heitu
vatni (beinfl’sar skulu vera minni en 14 mm),

ii.

samfellda gufusuðu við 145 ¡C ’ 30 m’nœtur við 4 bara þrýsting,

iii.

að pr—t’nseyðið sŽ aðskilið fr‡ hýdroxýapat’tinu (þr’kals’umfosfatinu) með skiljun og

iv.

að kyrning ‡ þr’kals’umfosfatinu eigi sŽr stað að lokinni þurrkun ’ svifbeði við 200 ¡C
lofthita.]
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II.6.

II.7.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við
reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (3) (EB) nr. 999/2001, eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af
beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið sl‡trað
eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu aðferð eða
þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga verkf¾ri, sem er
stungið inn ’ kœpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem
fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði,
sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað
sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg,]

þar að auki, að þv’ er varðar smitandi heilahršrnun:
(2) annaðhvort

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum, hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar afurðir eru œr, verið
haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin þrjœ ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir ‡
flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið uppfylltar
n¾stliðin þrjœ ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.
(2) eða

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt
og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

[ef um er að r¾ða aukaafurðir œr dýrum, sem eru ¾tlaðar til að f—ðra j—rturdýr og innihalda mj—lk eða
mj—lkurafurðir œr sauðfŽ eða geitum og ¾tlunin er að senda til aðildarr’kis sem tilgreint er ’ viðaukanum
við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 546/2006 (4), hefur sauðfŽnu og geitunum, sem þessar
afurðir eru œr, verið haldið samfellt fr‡ f¾ðingu eða n¾stliðin sjš ‡r ‡ bœjšrð þar sem ekki eru opinberar
takmarkanir ‡ flutningi vegna gruns um smitandi heilahršrnun og þar sem eftirfarandi kršfur hafa verið
uppfylltar n¾stliðin sjš ‡r:
i.

bœjšrðin hefur s¾tt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af d¾migerðri riðuveiki, eins og skilgreint er ’ g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af d¾migerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

⎯

šll dýr, sem staðfest var að v¾ru með d¾migerða riðuveiki, hafa verið afl’fuð og þeim eytt
og

⎯

allt sauðfŽ og geitur ‡ bœjšrðinni hafa verið afl’fuð og þeim eytt, að fr‡tšldum hrœtum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ‡m til undaneldis sem eru með a.m.k.
eina ARR-genasams¾tu en enga VRQ-genasams¾tu,

að fr‡tšldu sauðfŽ af pr’onarfgerð ARR/ARR m‡ þv’ aðeins koma með sauðfŽ og geitur inn ‡
bœjšrðina að þau komi fr‡ bœjšrð sem uppfyllir kršfurnar sem settar eru fram ’ i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að
r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru ’
umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 28.35 eða 35.04.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/424

Nr. 674

Vatnsrofið pr—t’n, tv’kals’umfosfat og þr’kals’umfosfat, sem
ekki er ¾tlað til manneldis, til notkunar sem f—ðurefni eða
utan f—ðurferlisins

LAND

II.

20.15.10.2015
júlí 2017

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Tegund verslunarvšru: tilgreinið hvort um er að r¾ða vatnsrofið pr—t’n, tv’kals’umfosfat eða þr’kals’umfosfat.
Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

3

()

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

4

()

Stjt’ð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/425

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
13. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir aukaafurðir œr býr¾kt, sem eru eingšngu ¾tlaðar til notkunar ’ býr¾kt, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evr—pusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi
I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi
I.7.

Upprunaland

I.11.

P—stnœmer
S’mi
ISO-k—ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

Upprunastaður
Samþykkisnœmer

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

Samþykkisnœmer

Fermingarstaður

□
□

□
□

Skip

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

…kut¾ki
…nnur
Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□

Heiti
Heimilisfang

I.15. Flutningat¾ki
FlugvŽl

ISO-k—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.8 Upprunasv¾ði

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/426

Nr. 674

15.10.2015

20. júlí 2017

Aukaafurðir œr býr¾kt sem eru eingšngu ¾tlaðar til
notkunar ’ býr¾kt

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að aukaafurðirnar œr býr¾kt sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

II.2.

koma fr‡ sv¾ði þar sem neðangreindir sjœkd—mar eru tilkynningarskyldir og sem fellur ekki undir neins konar bann sem
tengist:
a)

býflugnapest (Paenibacillus larvae larvae),

b)

maurakvilla (Acarapis woodi (Rennie),

c)

litlu býkœpubjšllu (Aethina tumida) og

d)

sn’kjum’tli (Tropilaelaps spp.),

hafa verið:
(2) annaðhvort
2

( ) eða

[hafðar við Ð12 ℃ eða l¾gri hita ’ a.m.k. 24 klst.]
[- ef um er að r¾ða bývax, hreinsað eða unnið með einni af vinnsluaðferðum 1-2-3-4-5-7 (2), eins og
um getur ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011]

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-nœmer: 05.11.99, og tilgreinið všruna eins og hœn er skr‡ð ’ athugasemd við reit I.28.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Tegund všru: hunang, býflugnavax, drottningarhunang, býþŽtti (pr—p—lis) eða frj—korn sem eru notuð ’
býflugnar¾kt,

II. hluti:
(1a)
1b

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/427

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
A-LIÐUR 14. KAFLA
Heilbrigðisvottorð

Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, til notkunar utan f—ðurferlisins, vegna sendingar til eða umflutnings (2)
um Evr—pusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB

LAND

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

I.7.

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland ISO-k—ði

I.11.

I.8 Upprunasv¾ði

Upprunastaður
Samþykkisnœmer

ISOk—ði

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

Samþykkisnœmer

Fermingarstaður

□
□

Skip

□

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

…kut¾ki
…nnur
Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□

Heiti
Heimilisfang

I.15. Flutningat¾ki
FlugvŽl

I.9. Viðtškuland

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

K—ði

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
15.16.10.
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu

Nr.
674
Nr. 63/428

20. júlí
2017
15.10.2015

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

LAND

Fituafleiður, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, til notkunar
utan f—ðurferlisins
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II.
kafla XIV. viðauka, og votta að fituafleiðurnar sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af fituafleiðum sem uppfylla heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstanda af fituafleiðum sem eru ¾tlaðar til notkunar utan f—ðurferlisins, þ— ekki ’ snyrtivšrur, lyf og l¾kningat¾ki,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar ’ stšð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við
24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.
II.4.1.

II.4.2.

II.4.3.

hafa verið framleiddar œr br¾ddri fitu sem er eingšngu framleidd œr eftirfarandi efnum sem eru:
ef um er að r¾ða fituafleiður sem eru ¾tlaðar til notkunar utan f—ðurferlisins, þ— ekki ’ l’fr¾nan ‡burð, jarðvegsb¾ta,
snyrtivšrur, lyf og l¾kningat¾ki, eftirfarandi efni ’ 1. flokki:
(2) annaðhvort

[- aukaafurðir œr dýrum sem fengið hafa —lšglega meðferð, eins og skilgreint er ’ d-lið 2. mgr. 1. gr.
tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem innihalda leifar af šðrum efnum og aðskotaefnum œr umhverfinu sem
tilgreind eru ’ 3. undirflokki B-flokks ’ I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef sl’kar efnaleifar fara yfir
það magn sem m¾lt er fyrir um ’ lšggjšf Sambandsins eða, ef hœn er ekki fyrir hendi, ’ lšggjšf
innflutningsaðildarr’kisins,]

ef fituafleiðurnar eru ¾tlaðar til notkunar ’ l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ta eða til annarrar notkunar utan
f—ðurferlisins, þ— ekki ’ snyrtivšrur, lyf og l¾kningat¾ki, eftirfarandi efni ’ 2. flokki:
(2) annaðhvort

[- aukaafurðir œr dýrum sem innihalda leifar af leyfðum efnum eða aðskotaefnum umfram leyfilegt
magn sem um getur ’ 3. mgr. 15. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu sem hafa verið œrskurðaðar —h¾far til manneldis vegna þess að ’ þeim finnast
aðskotahlutir,]

(2) og/eða

[- dýr og skrokkhlutar dýra, aðrir en sem um getur ’ 8. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
sem dr‡pust ‡ annan h‡tt en með sl‡trun eða afl’fun til manneldis, þ.m.t. dýr sem voru afl’fuð
vegna sjœkd—msvarna,]

efni ’ 3. flokki:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra
sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki
¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi
skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn
eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði,
fengið œr dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f
til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða
pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]
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II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar
afurðir, sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem
rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði
manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem
ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma
sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn
eða dýr,]
i. skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,
ii. eftirfarandi efni œr landdýrum:

⎯ aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,
⎯ egg,
⎯ eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
II.5.

ef um er að r¾ða fituafleiður framleiddar œr aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ lið II.4.1 og II.4.2:
a)

hafa verið framleiddar með eftirfarandi aðferðum:
(2) annaðhvort

[transestrun eða vatnsrofi við a.m.k. 200 ¡C og við samsvarandi, viðeigandi þrýsting ’ 20
m’nœtur (glýser—l, fitusýrur og esterar)]

(2) eða

[s‡pun með 12 M NaOH (glýser—l og s‡pa):
2

( ) annaðhvort
2

( ) eða
(2) eða
b)
II.6.

[’ framleiðslulotuferli við 95 ¡C ’ þrj‡r klukkustundir,]
[’ —rofnu ferli við 140 ¡C og 2 bšr (2000 hPa) ’ ‡tta m’nœtur,]]

[vetnun við 160 ¡C og 12 bšr (12 000 hPa) ’ 20 m’nœtur,]

eru settar ’ nýja g‡ma eða ’ g‡ma, sem hafa verið hreinsaðir og allar varœðarr‡ðstafanir verið gerðar til að
koma ’ veg fyrir að þeir mengist, með merkimiðum sem ‡ stendur ãEKKI TIL MANNELDIS EÐA ê FîÐURÒ.

ef um er að r¾ða fituafleiður, sem eru framleiddar œr aukaafurðum œr dýrum sem um getur ’ lið II.4.3, fituafleiðurnar
eru framleiddar með einni af vinnsluaðferðum 1-2-3-4-5-6-7 (2) sem um getur ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯ Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að
r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯ Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru
’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.
⎯ Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯ Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.
⎯ Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.
⎯ Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.
⎯ Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.
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Fituafleiður, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, til
notkunar utan f—ðurferlisins

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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B-LIÐUR 14. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, til notkunar sem f—ður eða utan f—ðurferlisins, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald
I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland

I.11.

ISO-k—ði

I.8. Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

□
…nnur □
Skip

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

Fermingarstaður

FlugvŽl

ISOk—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
15.16.10
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer
starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, til
notkunar sem f—ður eða utan f—ðurferlisins

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að fituafleiðurnar sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af fituafleiðum sem uppfylla heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstanda af fituafleiðum sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar ’ stšð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.

hafa verið framleiddar œr br¾ddri fitu sem er eingšngu framleidd œr eftirfarandi efnum ’ 3. flokki, sem eru:
(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra
sem hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki
¾tlaðir til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’
sl‡turhœsi og voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi
skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i. skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við
lšggjšf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða
dýr,
ii. hausar af alifuglum,
iii. hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir
(f—tleggir) og bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡
afturf—tum dýra, annarra en j—rturdýra,
iv. sv’nsburstir,
v. fjaðrir,]

2

( ) og/eða

[- bl—ð dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði,
fengið œr dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f
til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða
pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar
afurðir, sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem
rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði
manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem
ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma
sem geta smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn
eða dýr,]
i. skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,
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Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, til
notkunar sem f—ður eða utan f—ðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

ii. eftirfarandi efni œr landdýrum:

⎯ aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,
⎯ egg,
⎯ eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]
II.5.

eru settar ’ nýja g‡ma eða ’ g‡ma, sem hafa verið hreinsaðir og allar varœðarr‡ðstafanir verið gerðar til að koma ’
veg fyrir að þeir mengist, með merkimiðum sem ‡ stendur ãEKKI TIL MANNELDISÒ.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯ Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að
r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯ Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.
⎯ Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem eru
’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯ Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯ Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.
⎯ Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.
⎯ Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.
⎯ Reitur I.28: Framleiðslustšð: fyllið œt skr‡ningarnœmer stšðvar þar sem meðhšndlun eða vinnsla f—r fram.
II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
15. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir eggjaafurðir, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem f—ðurefni, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland ISO-k—ði

I.11.

I.8 Upprunasv¾ði

I.9. Viðtškuland

Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

I.15. Flutningat¾ki
FlugvŽl

Skip
…nnur

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□

□

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

Fermingarstaður

□
…kut¾ki □

ISOk—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

K—ði

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
35.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Sem f—ður

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer
starfsstšðva
Framleiðslustšð

Fjšldi
pakkninga

Eigin þyngd

Nœmer
framleiðslulotu

15.10.2015
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Nr. 674
LAND

Nr. 63/435

20. júlí 2017

Eggjaafurðir, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, sem unnt er
að nota sem f—ðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum I. kafla
XIV. viðauka, og votta að eggjaafurðirnar sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstanda af eggjaafurðum sem uppfylla heilbrigðiskršfurnar hŽr ‡ eftir,

II.2.

samanstanda eingšngu af eggjaafurðum sem eru ekki ¾tlaðar til manneldis,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar ’ stšð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lšgb¾rs yfirvalds ’ samr¾mi við 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða ’ samr¾mi við 2. mgr. 4. gr. reglugerðar Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
853/2004 (3) til að eyða sjœkd—msvšldum,

II.4.

eru eingšngu tilreiddar (afleiddar) œr eftirfarandi aukaafurðum œr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort
2

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis,]

( ) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða
pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni œr landdýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’
menn eða dýr:

⎯aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,
⎯egg,
⎯eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,]
II.5.

hafa verið settar ’ vinnslu:
(3) annaðhvort [’ samr¾mi við vinnsluaðferð .......... (4) sem sett er fram ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011,]
(3) eða

[með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin samr¾mist þeim šrverufr¾ðilegu stšðlum sem
settir eru fram ’ I. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

(3) eða

[’ samr¾mi við I. til III. kafla X. þ‡ttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

lšgb¾rt yfirvald hefur rannsakað slembisýni rŽtt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (5):

II.6.

Salmonella:

finnst ekki ’ 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakter’ur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 ’ 1 g,

II.7.

uppfylla kršfur Sambandsins um leifar efna sem eru skaðleg eða kunna að breyta skynmatseinkennum afurðarinnar eða
gera notkun hennar sem f—ðurs h¾ttulega eða skaðlega fyrir heilbrigði dýra,

II.8.

fullunna afurðin var:
(3) annaðhvort [’ nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]
(3) eða

[flutt ’ lausu ’ g‡mum eða með šðrum flutningat¾kjum sem hšfðu fyrir notkun verið hreinsuð r¾kilega
og s—tthreinsuð með s—tthreinsiefni sem lšgb¾rt yfirvald samþykkti fyrir notkun,]

og með merkimiðum sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDISÒ,
II.9.

fullunna afurðin var geymd ’ lokuðu rými,

II.10.

allar varœðarr‡ðstafanir hafa verið gerðar til að komast hj‡ þv’ að sjœkd—msvaldar mengi afurðina að lokinni meðhšndlun.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯ Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að
r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/436

Nr. 674

15.10.2015

20. júlí 2017

LAND

Eggjaafurðir, sem ekki eru ¾tlaðar til manneldis, sem
unnt er að nota sem f—ðurefni

II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Stjt’ð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(4 )

Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir þv’ sem við ‡.

(5 )

þar sem:
n = fjšldi sýna sem pr—fa skal,
m = viðmiðunargildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ šllum sýnunum fer ekki
yfir m,
M = h‡marksgildi fyrir fjšlda bakter’a; niðurstšðurnar teljast —fulln¾gjandi ef fjšldi bakter’a ’ einu eða fleiri sýnum er M
eða meira og
c = fjšldi sýna þar sem fjšldi bakter’a getur verið milli m og M en sýnið telst engu að s’ður fulln¾gjandi ef fjšldi
bakter’a ’ šðrum sýnum er m eða þar undir.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
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16. KAFLI
Fyrirmynd að yfirlýsingu

Yfirlýsing innflytjanda beina og beinaafurða (að undanskildu beinamjšli), horna og hornafurða (að undanskildu hornamjšli) og afurða œr
h—fum og klaufum (að undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum, sem eru ¾tluð til annarrar notkunar en sem f—ðurefni, l’fr¾nn ‡burður
eða jarðvegsb¾tar, sem ‡ að senda til Evr—pusambandsins
Athugasemd til innflytjandans: Þessi yfirlýsing varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’
skoðunarstšð ‡ landam¾rum.
ƒg, undirrituð/undirritaður, lýsi þv’ yfir að eftirfarandi afurðir (1):
a) bein og beinaafurðir (að undanskildu beinamjšli),
b) horn og hornafurðir (að undanskildu hornamjšli),
c) h—far og klaufir og afurðir œr h—fum og klaufum (að undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum),
eru ¾tlaðar til innflutnings, af minni h‡lfu, til Sambandsins og Žg lýsi þv’ yfir að þessar afurðir verða ekki notaðar ‡ neinu stigi ’ matv¾li,
f—ðurefni, l’fr¾nan ‡burð eða jarðvegsb¾ti og þ¾r verða fluttar beint, til frekari vinnslu eða meðhšndlunar, til:
Heiti: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. Heimilisfang: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Enn fremur lýsi Žg yfir afurðin inniheldur ekki og er ekki œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni eins og það er skilgreint ’ V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001 eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er œr beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum.
Innflytjandi:
Heiti: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. Heimilisfang: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Gjšrt ’ ......................................................................................hinn
.................................................................................................................
(staður)
(dagsetning)
Undirskrift ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Tilv’sunarnœmer sem er tilgreint ‡ samr¾mda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem kveðið er ‡ um ’ III. viðauka
við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (EB) nr. 136/2004:
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
Opinber stimpill skoðunarstšðvar ‡ landam¾rum við komu til ESB (2)
Undirskrift: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
(Undirskrift opinbers dýral¾knis ‡ skoðunarstšð ‡ landam¾rum) (2)
Heiti: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
(Nafn með h‡stšfum)

________________

(1) Strikið yfir það sem ‡ ekki við.
(2) Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

Nr.
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20. júlí
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EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
17. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir unninn hœsdýra‡burð, afleiddar afurðir œr unnum hœsdýra‡burði og leðurblškugœan—, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn ’ ESB
I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

I.7.

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland ISO-k—ði

I.11.

I.8 Upprunasv¾ði

I.9. Viðtškuland

Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

I.10. Viðtškusv¾ði

Fermingarstaður

□
□

Skip

…kut¾ki
…nnur
Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

□

□

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

I.15. Flutningat¾ki
FlugvŽl

ISOk—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

K—ði

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Tegund všru

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

K—ði
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Unninn hœsdýra‡burður, afleiddar afurðir œr unnum
hœsdýra‡burði og leðurblškugœan—

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a), einkum 9. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum
II. kafla XIV. viðauka, og votta að unninn hœsdýra‡burður, afleiddar afurðir œr unnum hœsdýra‡burði og
leðurblškugœan— sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

koma fr‡ stšð, þar sem framleiddar eru afurðir til annars en ’ f—ður fyrir alidýr, fr‡ l’fgasstšð eða myltingarstšð sem
er samþykkt af lšgb¾ru yfirvaldi þriðja lands sem uppfyllir sŽrstšku skilyrðin sem m¾lt er fyrir um ’ reglugerð (EB)
nr. 1069/2009 og ’ reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

II.2.(2)

hafa verið sett ’ vinnslu:
[hitameðhšndlun ’ a.m.k. 70 ¡C ’ a.m.k. 60 m’nœtur ], eða
[samb¾rilega meðhšndlun sem innflutningsaðildarr’kið hefur fullgilt og heimilað ’ samr¾mi við sŽrstšk skilyrði sem
m¾lt er fyrir um ’ reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og ’ reglugerð (ESB) nr. 142/2011 sem hŽr segir:
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

II.3.

eru:
a)

laus við salmonellu (engin salmonella finnst ’ 25 g af meðhšndlaðri afurð),

b)

laus við k—l’gerla eða iðrabakter’ur (samkv¾mt fjšlda šrvera við lofth‡ð skilyrði: þyrpingamyndandi einingar
undir 1000 ’ grammi af meðhšndlaðri afurð) og

hafa verið meðhšndluð til að f¾kka gr—myndandi bakter’um og minnka myndun eiturefna,
II.4.

eru tryggilega lokuð ’:
a)

vel lokuðum og vel einangruðum g‡mum eða

b)

vel lokuðum pakkningum (plastpokum eða st—rsekkjum).

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.31: Tegund všru: tilgreinið hvort um er að r¾ða unninn hœsdýra‡burð, afleiddar afurðir œr unnum hœsdýra‡burði
eða leðurblškugœan—.

II. hluti:
(1a)
1b

( )

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/440

Nr. 674

Unninn hœsdýra‡burður, afleiddar afurðir œr unnum
hœsdýra‡burði og leðurblškugœan—

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

(2 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

__

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

__

15.10.2015

20. júlí 2017

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/441

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
18. KAFLI
Heilbrigðisvottorð

Fyrir horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjšli, h—fa og klaufir og afurðir œr h—fum og klaufum, að undanskildu mjšli
œr h—fum og klaufum, sem eru ¾tluð til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða jarðvegsb¾tum, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evr—pusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn ’ ESB

LAND

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

S’mi
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi
I.7.

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland ISO-k—ði

I.11.

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

Upprunastaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □

□
…nnur □
Skip

Auðkenning
Tilv’sun ’ skjšl

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

□

Tollvšrugeymsla
Samþykkisnœmer

P—stnœmer

Samþykkisnœmer

FlugvŽl

ISOk—ði

I.12. çkvšrðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

J‡rnbrautarvagn

□

I.18. Lýsing ‡ všru

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til frekari vinnslu

□

Til t¾knilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-k—ði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 63/442

Nr. 674

Horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjšli, h—far og
klaufir og afurðir œr þeim, að undanskildu mjšli œr h—fum
og klaufum, ¾tlað til framleiðslu ‡ l’fr¾num ‡burði eða
jarðvegsb¾tum

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

15.10.2015

20. júlí 2017

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr.
1069/2009 (1a) og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta
að hornin og hornafurðirnar, að undanskildu hornamjšli, og h—farnir og klaufirnar og afurðirnar œr h—fum og klaufum, að
undanskildu mjšli œr h—fum og klaufum, sem lýst er hŽr að framan:
II.1.
(2) annaðhvort

[eru œr dýrum sem var sl‡trað ’ sl‡turhœsum og hafa ‡ður gengist undir skoðun þar sem þau voru
talin h¾f til sl‡trunar til manneldis,]

(2) eða

[eru œr dýrum sem sýndu engin kl’n’sk einkenni um sjœkd—m sem getur borist með þessari afurð ’
menn eða šnnur dýr]

II.2.

horn, hornafurðir, h—far og klaufir og afurðir œr h—fum og klaufum skulu hafa verið hitameðhšndluð ’ eina klukkustund
þannig að kjarnahitinn varð a.m.k. 80 ¡C,

II.3.

horn skulu hafa verið fjarl¾gð ‡n þess að opna kœpuholið,

II.4.

allar varœðarr‡ðstafanir skulu gerðar til að forðast v’xlmengun ‡ šllum stigum vinnslu, geymslu eða flutnings.

II.5.

hornum og hornafurðum, að undanskildu hornamjšli, h—fum og klaufum og afurðum œr þeim, að undanskildu mjšli œr
h—fum og klaufum, var pakkað:
(2) annaðhvort
2

[’ nýjar pakkningar eða g‡ma,]

( ) eða

[’ škut¾ki eða g‡ma fyrir efni ’ lausu, sem hafa verið s—tthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem
lšgb¾rt yfirvald hefur samþykkt;]

og

[pakkningarnar eða g‡marnir hafa verið merkt þannig að tegund aukaafurðar œr dýrum (3) er tilgreind
og bera merkimiða sem ‡ stendur ãîH®FT TIL MANNELDIS EÐA ê DÝRAFîÐURÒ og heiti og
heimilisfang viðtškustšðvar ’ ESB].

II.6.
II.5.

hafa verið settar ’ vinnslu:
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr sŽrstšku ‡h¾ttuefni, eins og skilgreint er ’ V. viðauka við
reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB) nr. 999/2001 (4), eða vŽlœrbeinuðu kjšti sem fengið er af
beinum œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er œr, hefur ekki verið
sl‡trað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn ’ kœpuholið, eða þau verið afl’fuð með sšmu
aðferð eða þeim verið sl‡trað með þv’ að t¾ta vef miðtaugakerfisins ’ sundur með ’lšngu, staflaga
verkf¾ri, sem er stungið inn ’ kœpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin œr efni œr nautgripum, sauðfŽ eða geitum, šðru en þv’ sem
fengið er œr dýrum sem voru f¾dd og s’ðan alin samfellt fr‡ burði og sl‡trað ’ landi eða ‡ landsv¾ði,
sem með ‡kvšrðun, sem er tekin ’ samr¾mi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er
flokkað sem land eða landsv¾ði þar sem ‡h¾tta ’ tengslum við kœariðu er —veruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er
að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru; það m‡ fylla hann œt ef vottorðið er fyrir innflutningsvšru.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.12: Viðtškustaður: þennan reit ‡ eingšngu að fylla œt ef um er að r¾ða vottorð fyrir umflutningsvšru. Afurðir sem
eru ’ umflutningi m‡ eingšngu geyma ‡ fr’sv¾ðum, ’ fr’geymslum og ’ tollvšrugeymslum.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal g‡manœmer og innsiglisnœmer (ef við ‡), ef um er að r¾ða g‡ma fyrir efni ’ lausu.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

⎯

Reitir I.26 og I. 27: fyllið œt eftir þv’ hvort um er að r¾ða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

⎯

Reitur I.28: Tegund všru.

15.10.2015

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 674

Nr. 63/443

20. júlí 2017

Horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjšli, h—far
og klaufir og afurðir œr þeim, að undanskildu mjšli œr
h—fum og klaufum, ¾tlað til framleiðslu ‡ l’fr¾num
‡burði eða jarðvegsb¾tum

LAND
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)
1b

( )
2

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

(3 )

Tegund afurðar: horn, hornafurðir, h—far og klaufir, afurðir œr h—fum og klaufum.

(4 )

Stjt’ð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði
dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
Nr. 63/444

20. 15.10.2015
júlí 2017

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
19. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir gelat’n, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til nota ’ lj—smyndaiðnaði, vegna sendingar til Evr—pusambandsins

LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald

S’mi
I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.5.

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
S’mi

P—stnœmer
S’mi

I.7. Upprunaland ISO-k—ði

I.8

Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

ISO-

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

k—ði

I.11. Upprunastaður

I.12. çkvšrðunarstaður

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip

…nnur

Auðkenning

□

□

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

CITES-nr.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
35.03
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu

15.10.2015

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Nr. 674

LAND

Nr. 63/445

20. júlí 2017

Gelat’n, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til nota ’
lj—smyndaiðnaði
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

ƒg, undirritaður, opinber dýral¾knir, lýsi þv’ yfir að Žg hef lesið og skilið reglugerð Evr—puþingsins og r‡ðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a), einkum 8. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b),
einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að lj—smyndunargelat’nið sem lýst er hŽr að framan:
II.1.

samanstendur eingšngu af lj—smyndunargelat’ni til nota ’ lj—smyndaiðnaði og er ekki ¾tlað til notkunar ’ šðrum
tilgangi,

II.2.

hefur verið framleitt og geymt ’ stšð, sem lšgb¾rt yfirvald hefur skr‡ð og haft eftirlit með ’ samr¾mi við 23. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þar sem ekki er framleitt gelat’n ’ matv¾li, f—ður eða til annarra nota, ¾tlað til
sendingar til Evr—pusambandsins,

II.3.

hefur verið framleitt œr aukaafurðum œr dýrum ’ 3. flokki og/eða hryggjarsœlu nautgripa, flokkaðri sem efni ’ 1.
flokki,

II.4.

hefur verið sett ’ umbœðir og nýjar pakkningar og geymt og flutt með škut¾ki, ’ lokuðum, lekaþŽttum, merktum
’l‡tum, við fulln¾gjandi skilyrði er varða hollustuh¾tti,

II.5.

hefur verið framleitt með aðferð sem tryggir að hr‡efnið sŽ

II.6.

(3) annaðhvort

meðhšndlað með þrýstis¾fingu eins og um getur ’ skilgreiningu nr. 19 ’ 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 (2),

(3) eða

fengið:
i.

meðhšndlun með sýru ’ a.m.k. tvo daga, þvott með vatni og meðhšndlun með bas’skri lausn ’
a.m.k. 20 daga og sýrustigsstillingu og hreinsun með s’un og dauðhreinsun við 138Ð140 ¡C ’ 4
sekœndur eða

ii.

meðhšndlun með basa ’ a.m.k. tvo daga, þvott með vatni og meðhšndlun með sýrulausn ’
a.m.k. 10Ð12 klukkustundir og sýrustigsstillingu og hreinsun með s’un og dauðhreinsun við
138Ð140 ¡C ’ 4 sekœndur.

hefur verið sett ’ innri og ytri umbœðir sem ‡ stendur ãLJîSMYNDUNARGELATêN, EING…NGU FYRIR
LJîSMYNDAIÐNAÐINNÒ.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.5: Fyrirhugaður ‡kvšrðunarstaður lj—smyndunargelat’nsins getur einungis verið TŽkkland, Holland eða Bretland.

⎯

Reitur I.9: çkvšrðunarland: ‡ bara við um TŽkkland, Holland eða Bretland.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnœmer: skr‡ningarnœmer fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar, sem lšgb¾rt yfirvald hefur gefið œt.

⎯

Reitur I.15: Gefa skal upp skr‡ningarnœmer (j‡rnbrautarvagnar eða g‡mar og všruflutningabifreiðar), flugnœmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

⎯

Reitur I.23: Auðkenni g‡ms/innsiglisnœmer; aðeins þar sem við ‡.

⎯

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

II. hluti:
(1a)

Stjt’ð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

Þrýstis¾fingar (aðferðar 1) er einnig getið ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 ‡ eftirfarandi h‡tt:

( )
()

ãSm¾kkun
1.

Ef bitast¾rð einstakra aukaafurða œr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 50 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi bœnaði sem er stilltur þannig að bitast¾rð eftir minnkunina verði ekki yfir 50 millimetrum. Kanna skal
skilvirkni bœnaðarins daglega og ‡stand hans skal skr‡ð. Ef bitar, sem eru st¾rri en 50 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stšðvað og viðgerð fara fram ‡ður en ferlið er sett af stað ‡ ný.

Nr. 63/446
Nr.
674

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins

Gelat’n, sem ekki er ¾tlað til manneldis, til nota ’
lj—smyndaiðnaði

LAND
II.

20.15.10.2015
júlí 2017

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

T’mi, hitastig og þrýstingur
2. Hita skal aukaafurðir œr dýrum með bitast¾rð undir 50 mm ’ kjarnahita yfir 133 ¡C ’ a.m.k. 20 m’nœtur samfellt við
a.m.k. 3 bara raunþrýsting. Þrýstingurinn skal framkallaður með algerri loftt¾mingu ’ s¾fingarklefanum og ’ stað
lofts komi gufa (ãmettuð gufaÒ); hitameðhšndluninni m‡ beita sem einu vinnsluaðferðinni eða sem
dauðhreinsunarstigi ‡ undan eða eftir vinnslu.
3. Vinnslan getur farið fram ’ lotum eða ’ —rofnu kerfi.Ò
3

()

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

__

Undirskrift og stimpill skulu vera ’ šðrum lit en prentaður texti.

__

Athugasemd til einstaklingsins sem er ‡byrgur fyrir sendingunni ’ Evr—pusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins
heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hœn kemur ’ skoðunarstšð ‡ landam¾rum.

Opinber dýral¾knir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með h‡stšfum):

Menntun, h¾fi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

Nr.
674
15.10.2015

20. júlí
2017
Nr. 63/447

EES-viðb¾tir við Stj—rnart’ðindi Evr—pusambandsins
20. KAFLI
Fyrirmynd að yfirlýsingu

Yfirlýsing vegna innflutnings fr‡ þriðju lšndum og vegna umflutnings um Evr—pusambandið ‡ millistigsafurðum sem ‡ að
nota til framleiðslu ‡ lyfjum, dýralyfjum, l¾kningat¾kjum, bœnaði til greininga ’ glasi og ’ pr—fefni ‡ ranns—knarstofum
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn ’ ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilv’sunarnœmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lšgb¾rt stj—rnvald

S’mi

I. hluti: Upplýsingar um všrusendingu

I.4. Lšgb¾rt staðaryfirvald
I.6. Einstaklingur sem er ‡byrgur fyrir farminum ’ ESB
Heiti
Heimilisfang

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
P—stnœmer
S’mi

I.7.

P—stnœmer
S’mi

Upprunaland ISO-k—ði

I.8 Upprunasv¾ði

K—ði

I.9. Viðtškuland

ISO-

I.10. Viðtškusv¾ði

K—ði

k—ði

I.11.

Upprunastaður

I.12. çkvšrðunarstaður
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

□

Heiti

Tollvšrugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnœmer

Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang

P—stnœmer
Samþykkisnœmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15. Flutningat¾ki

□
…kut¾ki □
FlugvŽl

Skip
…nnur

Auðkenning

□

□

J‡rnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstšð ‡ landam¾rum við komu til ESB

I.17.

Tilv’sun ’ skjšl
I.18. Lýsing ‡ všru

I.19. Všrunœmer (ST-nœmer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

K¾ld

□

Fryst

I.22. Fjšldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/g‡ms

I.24. Tegund umbœða

I.25. Všrur sem eru vottaðar:
Til t¾knilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

ISO-k—ði

□

I.27. Til innflutnings eða inntšku ’ ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(V’sindaheiti)

Samþykkisnœmer starfsstšðva
Framleiðslustšð

Eigin þyngd

Nœmer framleiðslulotu
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LAND

Millistigsafurðir sem ‡ að nota til framleiðslu ‡ lyfjum,
dýralyfjum, l¾kningat¾kjum, bœnaði til greininga ’ glasi og
’ pr—fefni ‡ ranns—knarstofum

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

YFIRLÝSING
ƒg, undirrituð/undirritaður, lýsi þv’ yfir að millistigsafurðin, sem um getur hŽr að framan, er ¾tluð til
innflutnings, af minni h‡lfu, til Sambandsins og að hœn uppfyllir skilgreininguna sem kveðið er ‡ um ’ 35. lið I.
viðauka við reglugerð framkv¾mdastj—rnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1a), og einkum að:
(1)

hœn er ¾tluð til framleiðslu ‡:

(2) annaðhvort

[- lyfjum,]

2

( ) og/eða

[- dýralyfjum,]

(2) og/eða

[- l¾kningat¾kjum,]

(2) og/eða

[- virkum, ’gr¾ðanlegum l¾kningat¾kjum,]

(2) og/eða

[- bœnaði til greininga ’ glasi,]

(2) og/eða

[- pr—fefnum til notkunar ‡ ranns—knarstofum,]

(2)

stigum hšnnunar, ummyndunar og framleiðslu hefur verið lokið ‡ fulln¾gjandi h‡tt til að nota megi efnið beint
eða sem efnisþ‡tt ’ afurð ’ þeim tilgangi, að fr‡tšldu þv’ að það þarfnast frekari meðhšndlunar eða
ummyndunar, t.d. blšndunar, hœðunar, samsetningar, pškkunar eða merkingar, til að það teljist h¾ft til
setningar ‡ markað eða til notkunar sem lyf, dýralyf, virkt, ’gr¾ðanlegt l¾kningat¾ki, l¾kningat¾ki eða
bœnaður til greininga ’ glasi, ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins (1b) sem gildir um þ¾r afurðir, eða sem
pr—fefni til notkunar ‡ ranns—knarstofum,

(3)

hœn er fengin œr eftirfarandi efni œr dýrum sem hugsanlega hafa fengið —lšglega meðferð, eins og skilgreint er
’ d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar r‡ðsins 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar r‡ðsins 96/23/EB (2):

(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sl‡turdýra eða, ef um er að r¾ða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem
hafa verið felld, sem eru h¾fir til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins, en eru ekki ¾tlaðir til
manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og
voru talin h¾f til manneldis að lokinni skoðun fyrir sl‡trun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar
veiðidýra sem voru felld til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem —h¾fum til manneldis ’ samr¾mi við lšggjšf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta smitast ’ menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

hœðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og f¾tur, þ.m.t. kjœkur, framleggir (f—tleggir) og
bein ’ hnj‡m ‡ framf—tum og kjœkubein, afturleggir (f—tleggir) og h¾kilbein ‡ afturf—tum dýra, annarra en
j—rturdýra,

iv.

sv’nsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- bl—ð dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur smitast ’ menn eða dýr með bl—ði, fengið œr
dýrum, šðrum en j—rturdýrum, sem hefur verið sl‡trað ’ sl‡turhœsi og sem voru talin h¾f til manneldis að
lokinni skoðun fyrir sl‡trun ’ samr¾mi við lšggjšf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ¾tlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð
bein, hamsar og seyra œr skilvindum eða skiljum fr‡ mj—lkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir œr dýrar’kinu eða matv¾li sem innihalda afurðir œr dýrar’kinu, sem eru ekki lengur ¾tluð til manneldis
af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra
galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- g¾ludýraf—ður og f—ður œr dýrar’kinu eða f—ður sem inniheldur afurðir œr dýrar’kinu eða afleiddar afurðir,
sem eru ekki lengur ¾tlaðar til manneldis af viðskiptalegum ‡st¾ðum eða vegna vanda sem rekja m‡ til
galla við framleiðslu eða pškkun eða annarra galla sem skapa ekki h¾ttu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- bl—ð, fylgjur, ull, fjaðrir, h‡r, horn, afskurður af h—fum og klaufum og hr‡mj—lk œr lifandi dýrum sem ekki
sýndu nein merki um sjœkd—m sem getur borist með viðkomandi afurð ’ menn eða dýr,]
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(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma sem geta
smitast ’ menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir œr lagardýrum sem koma fr‡ fyrirt¾kjum eða stšðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

2

( ) og/eða

II.b.

[- eftirfarandi efni œr dýrum sem sýndu engin merki um sjœkd—m sem getur borist með þv’ efni ’ menn eða dýr,]
i.

skeljar af skelfiski með mjœkvefjum eða kjšti,

ii.

eftirfarandi efni œr landdýrum:

iii.
2

II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

⎯

aukaafurðir fr‡ œtungunarstšðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru afl’faðir af viðskiptalegum ‡st¾ðum,]

( ) og/eða

[- aukaafurðir œr vatna- og landhryggleysingjum šðrum en tegundum sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða
dýrum,]

(2) og/eða

[- dýr af ¾ttb‡lkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni ’ 1.
flokki eins og um getur ’ iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni ’ 2. flokki eins og um getur ’ a- til g-lið 9. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

(2) og/eða

[- afurðir fengnar œr eða myndaðar af:

(2) og/eða

2

⎯

lagardýrum, og hlutum sl’kra dýra, annarra en sj‡varspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjœkd—ma
sem geta smitast ’ menn eða dýr,

⎯

vatna- og landhryggleysingjum šðrum en tegundum sem valda sjœkd—mum hj‡ mšnnum eða dýrum,

⎯

dýrum af ¾ttb‡lkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutum þeirra, að undanskildu
efni ’ 1. flokki eins og um getur ’ iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni ’ 2. flokki eins og um getur ’ a- til g-lið
9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

[- dýrum og skrokkhlutum dýra, šðrum en þeim sem um getur ’ 8. eða 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
i.

sem deyja ‡ annan h‡tt en með sl‡trun eða afl’fun til manneldis, þ.m.t. dýr sem eru afl’fuð vegna
sjœkd—msvarna,

ii.

f—strum,

iii.

eggfrumum, f—sturv’sum og s¾ði sem ekki er ¾tlað til undaneldis og

iv.

eggjum með dauðum alifuglaungum,]

( ) og/eða

[- aukaafurðum œr dýrum, þ— ekki efni œr 1. flokki eða efni œr 3. flokki,]

(4)

ystu umbœðir hennar eru merktar ãEINUNGIS ®TLAÐ ê LYF/DÝRALYF/L®KNINGAT®KI/VIRK, êGR®ÐANLEG
L®KNINGAT®KI/BòNAÐI TIL GREININGA ê GLASI/PRîFEFNI TIL NOTKUNAR ç RANNSîKNARSTOFUMÒ og ekki
m‡ taka hana til neinnar annarrar notkunar innan Sambandsins,

(5)

sendingin verður flutt beint til ‡kvšrðunarstaðar eins og tilgreint er ’ lið I.12 ’ þessari yfirlýsingu, það er:

⎯

fyrirt¾kis eða stšðvar til framleiðslu ‡ lyfjum, dýralyfjum, l¾kningat¾kjum, bœnaði til greininga ’ glasi eða
pr—fefnum til notkunar ‡ ranns—knarstofum, sem er skr‡ð ’ samr¾mi við 23. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,

⎯

fyrirt¾kis eða stšðvar, sem hefur fengið samþykki ’ samr¾mi við i-lið. 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, þaðan sem einungis er leyfilegt að senda þ¾r til fyrirt¾kis eða stšðvar sem um getur ’
undirliðnum hŽr að ofan.
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II.a. Tilv’sunarnœmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir

⎯

(1a)
1b

Reitur: I.25: t¾knileg notkun: šll notkun šnnur en til f—ðrunar dýra.

Stjt’ð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

( )

Tilskipun Evr—puþingsins og r‡ðsins 2001/82/EB fr‡ 6. n—vember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjt’ð. EB L 311,
28.11.2001), tilskipun Evr—puþingsins og r‡ðsins 2001/83/EB fr‡ 6. n—vember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem
¾tluð eru mšnnum (Stjt’ð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67), tilskipun r‡ðsins 93/42/EBE fr‡ 14. jœn’ 1993 um
l¾kningat¾ki (Stjt’ð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1) og tilskipun Evr—puþingsins og r‡ðsins 98/79/EB fr‡ 27. okt—ber 1998
um l¾kningabœnað til sjœkd—msgreiningar ’ glasi (Stjt’ð. EB L 331, 7.12.1998, bls. 1), eftir þv’ sem við ‡.

(3 )

Strikið yfir það sem ‡ ekki við.

Innflytjandi
Nafn (með h‡stšfum):

Heimilisfang:

Dagsetning:

Undirskrift:
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XVI. VIÐAUKI
OPINBERT EFTIRLIT
I. KAFLI
OPINBERT EFTIRLIT ê VINNSLUST…ÐVUM
1. þ‡ttur
Framleiðslueftirlit
1.

Lšgb¾rt yfirvald skal hafa eftirlit með vinnslustšðvum til að tryggja að kršfur reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og
þessarar reglugerðar sŽu uppfylltar.
Það skal einkum:
a)

hafa eftirlit með:
i.

almennum skilyrðum vegna hollustuh‡tta er tengjast athafnasv¾ðum, bœnaði og starfsf—lki,

ii. skilvirkni eigin eftirlits sem rekstraraðili vinnslustšðvarinnar framkv¾mir ’ samr¾mi við 28. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009 og skal sl’kt eftirlit m.a. fela ’ sŽr athugun ‡ niðurstšðum sl’ks eftirlits og, ef nauðsyn
krefur, sýnatšku,
iii. skilvirkri framkv¾md varanlegu skriflegu m‡lsmeðferðinni sem byggist ‡ meginreglum G‡HMSS ’ samr¾mi
við 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og skal sl’kt eftirlit m.a. fela ’ sŽr athugun ‡ niðurstšðum
framkv¾mdarinnar og, ef nauðsyn krefur, sýnatšku,
iv. g¾ðum afurðanna eftir vinnslu; greiningar og pr—fanir skulu gerðar ’ samr¾mi við v’sindalega viðurkenndar
aðferðir, einkum þ¾r sem m¾lt er fyrir um ’ lšggjšf Sambandsins eða, ef hvergi er m¾lt fyrir um sl’kar aðferðir
’ lšggjšf Sambandsins, ’ samr¾mi við viðurkennda alþj—ðlega staðla eða, ef þeir eru ekki fyrir hendi,
landsstaðla og
v.

geymsluskilyrðum,

b) taka šll sýni, sem krafist er fyrir pr—fanir ‡ ranns—knarstofum, og
c)

2.

framkv¾ma annað eftirlit sem það telur nauðsynlegt til að tryggja að farið sŽ að reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og
þessari reglugerð.

Lšgb¾rt yfirvald skal ‡vallt hafa frj‡lsan aðgang að šllum hlutum vinnslustšðvarinnar og að skr‡m, viðskiptaskjšlum og
heilbrigðisvottorðum svo að það eigi þess kost að r¾kja skyldur s’nar skv. 1. lið.
2. þ‡ttur
Fullgildingarferli

1.

çður en lšgb¾ra yfirvaldið gefur œt samþykki fyrir vinnslustšð, eins og kveðið er ‡ um 1. mgr. 44. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009, skal það athuga hvort rekstraraðilinn hefur fullgilt vinnslustšðina ’ samr¾mi við eftirfarandi
m‡lsmeðferðarreglur og v’sa:
a)

lýsing ‡ vinnslunni með fl¾ðiriti yfir vinnsluferlið,

b) tilgreining mikilv¾gra stýristaða, þ.m.t. vinnsluhraði efnis ’ —rofnum kerfum,
c)

samr¾mi við sŽrt¾kar kršfur fyrir vinnsluna, sem m¾lt er fyrir um ’ þessari reglugerð, og

d) uppfylling eftirfarandi krafna:
i.

st¾rð agna fyrir kerfi þar sem vinnslan fer fram ’ framleiðslulotum undir þrýstingi og ’ —rofinni vinnslu ― sem
er ‡kvšrðuð með opst¾rð hakkavŽlarinnar eða bilst¾rð,

ii. hitastig, þrýstingur, vinnslut’mi og, ef um er að r¾ða —rofin vinnslukerfi, vinnsluhraði eins og tilgreint er ’ 2. og
3. lið.
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Ef um er að r¾ða kerfi þar sem vinnslan fer fram ’ framleiðslulotum og undir þrýstingi:
a)

skal vakta hitastigið með fšstu tvinni og teikna skal hitastigið ‡ m—ti raunt’ma,

b) skal vakta þrýstistigið með fšstum þrýstim¾li og teikna skal hitastigið ‡ m—ti raunt’ma,
c)

skal lýsa vinnslut’manum með l’nuritum með t’ma ‡ m—ti hitastigi og t’ma ‡ m—ti þrýstingi.
Tvinnið og þrýstim¾lirinn skulu kvšrðuð a.m.k. einu sinni ‡ ‡ri.

3.

Ef um er að r¾ða kerfi þar sem vinnslan er —rofin og fer fram undir þrýstingi:
a)

skal vakta hitastig og þrýsting með tvinnum eða innrauðum hitanema og nota skal þrýstim¾la ‡ skilgreindum
stšðum ’ šllu vinnslukerfinu, þannig að hitastig og þrýstingur sŽu ’ samr¾mi við tilskilin skilyrði ’ šllu —rofna
kerfinu eða hluta þess, og teikna skal hitastigið og þrýstinginn ‡ m—ti raunt’ma,

b) skulu niðurstšður m¾linga ‡ stysta gegnumferðart’ma innan alls þess hluta ’ —rofna kerfinu, þar sem hitastig og
þrýstingur eru ’ samr¾mi við tilskilin skilyrði, lagðar fyrir lšgb¾r yfirvšld og nota skal —leysanleg markefni, t.d.
mangand’ox’ð, eða aðra aðferð sem er jafngild að ‡reiðanleika.
N‡kv¾mar m¾lingar og stýring ‡ vinnsluhraða efnisins hafa mikla þýðingu og skal hann m¾ldur ’
fullgildingarpr—fun ’ tengslum við mikilv¾ga stýristaði sem unnt er að vakta stšðugt, s.s.:
i.

fjšlda snœninga f¾ðissnigilsins ‡ m’nœtu (snœn./m’n.),

ii. raforku (amper við tiltekna spennu),
iii. uppgufunar-/þŽttingarhlutfall eða
iv. fjšlda d¾luslaga ‡ t’maeiningu.
Allur m¾li- og všktunarbœnaður skal kvarðaður a.m.k. einu sinni ‡ ‡ri.
4.

Lšgb¾rt yfirvald skal endurtaka eftirlit með fullgildingarferlinu reglulega, ef sl’kt er talið nauðsynlegt, og ’ šllum
tilvikum þegar umtalsverðar breytingar eru gerðar ‡ vinnslunni, s.s. ef breytingar verða ‡ vŽlbœnaði eða hr‡efnum.

II. KAFLI
SKRçR YFIR SKRçÐ OG SAMÞYKKT FYRIRT®KI, ST…ÐVAR OG REKSTRARAÐILA
1.

Aðgangur að skr‡m yfir skr‡ð og samþykkt fyrirt¾ki, stšðvar og rekstraraðila
Til að auðveldara sŽ fyrir aðildarr’kin að veita hinum aðildarr’kjunum og almenningi aðgang að uppf¾rðum skr‡m yfir
skr‡ð og samþykkt fyrirt¾ki, stšðvar og rekstraraðila skal framkv¾mdastj—rnin koma upp vefsetri þar sem hvert
aðildarr’ki skal setja tengil ‡ eigið vefsetur, eins og um getur ’ a-lið 2. liðar.

2.

Snið fyrir landsbundin vefsetur
a)

Hvert aðildarr’ki skal l‡ta framkv¾mdastj—rninni ’ tŽ tengil ‡ eitt landsbundið vefsetur þar sem finna m‡ grunnlista
yfir šll skr‡ð og samþykkt fyrirt¾ki, stšðvar og rekstraraðila ‡ yfirr‡ðasv¾ði þess (hŽr ‡ eftir nefndur ãgrunnlistiÒ).

b) Hver grunnlisti skal vera ein s’ða og ‡ einu eða fleiri opinberum tungum‡lum Sambandsins.
3.

Uppsetning grunnlista, þ.m.t. viðeigandi upplýsingar og k—ðar, skal fylgja t¾kniforskriftunum sem framkv¾mdastj—rnin
birtir ‡ vefsetri s’nu.
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III. KAFLI
SƒRT®KAR KR…FUR UM OPINBERT EFTIRLIT
1. þ‡ttur
Opinbert eftirlit sem varðar merkingar ‡ afleiddum afurðum
Lšgb¾rt yfirvald skal framkv¾ma frammistšðumat ‡ všktunar- og skr‡ningarkerfinu, sem um getur ’ 2. lið V. kafla VIII.
viðauka við þessa reglugerð, til að tryggja að farið sŽ að ‡kv¾ðum þessarar reglugerðar og getur, ef nauðsyn krefur, farið
fram ‡ pr—fanir ‡ viðb—tarsýnum ’ samr¾mi við aðferðina sem um getur ’ annarri m‡lsgrein sama liðar.
2. þ‡ttur
Opinbert eftirlit ’ afkastalitlum brennslustšðvum
Lšgb¾ra yfirvaldið skal skoða afkastalitlar brennslustšðvar, þar sem brennd eru sŽrstšk ‡h¾ttuefni, fyrir samþykki og a.m.k.
einu sinni ‡ ‡ri til að fylgjast með þv’ hvort farið sŽ að reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og þessari reglugerð.
3. þ‡ttur
Opinbert eftirlit ‡ afskekktum sv¾ðum
Ef um er að r¾ða fšrgun ‡ aukaafurðum œr dýrum ‡ afskekktum sv¾ðum, ’ samr¾mi við b-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009, skal lšgb¾rt yfirvald vakta reglulega sv¾ðin, sem flokkuð eru sem afskekkt sv¾ði, til að sj‡ til þess að
viðunandi eftirlit sŽ haft með þessum sv¾ðum og fšrgunaraðgerðunum.
4. þ‡ttur
Opinbert eftirlit með f—ðrum loðdýra ‡ skr‡ðum býlum
1.

Lšgb¾rt yfirvald skal gera nauðsynlegar r‡ðstafanir til að hafa eftirlit með:
a)

viðeigandi samsetningu, vinnslu og notkun ‡ f—ðri sem inniheldur kjšt- og beinamjšl eða šðrum afurðum sem hafa
verið unnar með einni af vinnsluaðferðunum ’ III. kafla IV. viðauka og eru œr skrokkum eða skrokkhlutum dýra
sšmu tegundar,

b) að dýrunum sŽ gefið f—ðrið sem um getur ’ a-lið, þ.m.t.:
i.

strangt eftirlit með heilbrigðis‡standi þessara dýra og

ii. viðeigandi eftirlit vegna smitandi heilahršrnunar, þ.m.t. regluleg sýnataka og ranns—kn ‡ ranns—knarstofu m.t.t.
smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma.
2.

Til sýnanna, sem um getur ’ ii. lið b-liðar 1. liðar, skulu teljast sýni œr dýrum sem sýna taugafr¾ðileg einkenni og sýni œr
eldri kynb—tadýrum.
5. þ‡ttur
Opinbert eftirlit sem varðar sšfnunarstšðvar

1.

Lšgb¾ra yfirvaldið skal:
a)

f¾ra sšfnunarstšðvar ‡ skr‡na sem tekin er saman ’ samr¾mi við 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

b) œthluta hverri sšfnunarstšð opinberu nœmeri og
c)

2.

uppf¾ra skr‡na yfir sšfnunarstšðvar og gera hana aðgengilega ‡samt skr‡nni sem tekin er saman ’ samr¾mi við 1.
mgr. 47. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Lšgb¾rt yfirvald skal hafa opinbert eftirlit með sšfnunarstšðvum til að sannpr—fa að farið sŽ að þessari reglugerð.
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6. þ‡ttur
Opinbert eftirlit sem varðar f—ðrun hr¾fugla ‡ efni œr 1. flokki
Lšgb¾rt yfirvald skal hafa eftirlit með heilbrigðis‡standi alidýra ‡ sv¾ðinu þar sem f—ðrun hr¾fugla ‡ efni œr 1. flokki fer
fram og skal framkv¾ma viðeigandi eftirlit vegna smitandi heilahršrnunar með reglulegri sýnatšku og ranns—knum ‡
ranns—knarstofu ’ tengslum við smitandi heilahršrnunarsjœkd—ma.
ç meðal þessara sýna skulu vera sýni œr dýrum sem sýna taugafr¾ðileg einkenni og sýni œr eldri kynb—tadýrum.
7. þ‡ttur
Kršfur sem varða notkun tiltekins l’fr¾ns ‡burðar og jarðvegsb¾ta
Lšgb¾rt yfirvald skal hafa eftirlit með šllu framleiðsluferlinu og notkun ‡ l’fr¾num ‡burði og jarðvegsb¾tum sem falla undir
takmarkanirnar sem um getur ’ II. kafla II. viðauka.
Þetta eftirlit skal m.a. fela ’ sŽr eftirlit með blšndun með efnisþ¾tti sem um getur ’ 2. lið 1. þ‡ttar II. kafla XI. viðauka og
eftirlit með birgðum sl’kra efna sem eru geymdar ‡ býlum og með skr‡m sem eru haldnar ’ samr¾mi við reglugerð (EB) nr.
1069/2009 og þessa reglugerð.
8. þ‡ttur
Opinbert eftirlit sem varðar samþykktar verksmiðjur fyrir lj—smyndavšrur
Lšgb¾rt yfirvald skal framkv¾ma skjalaskoðun hj‡ samþykktum verksmiðjum fyrir lj—smyndavšrur, sem um getur ’ tšflu 3 ’
1. lið 11. þ‡ttar II. kafla XIV. viðauka, ’ tengslum við framsendingarkeðjuna fr‡ skoðunarstšðvum ‡ landam¾rum, þar sem
afurðin er fyrst flutt inn, til samþykktu verksmiðjanna fyrir lj—smyndavšrur til að stemma af það magn afurða sem er flutt
inn, notað og fargað.
9. þ‡ttur
Opinbert eftirlit sem varðar tiltekna innflutta br¾dda fitu
Lšgb¾rt yfirvald skal framkv¾ma skjalaskoðun hj‡ skr‡ðum fyrirt¾kjum eða stšðvum sem taka við br¾ddri fitu, sem hefur
verið flutt inn ’ samr¾mi við 9. þ‡tt II. kafla XIV. viðauka, ’ tengslum við framsendingarkeðjuna fr‡ skoðunarstšðvum ‡
landam¾rum, þar sem afurðin er fyrst flutt inn, til skr‡ða fyrirt¾kisins eða stšðvarinnar til að stemma af það magn afurða
sem er flutt inn, notað og fargað.
10. þ‡ttur
Staðlað snið fyrir ums—knir um tiltekin leyfi er varða viðskipti innan Sambandsins
Rekstraraðilar skulu leggja fram ums—knir um leyfi til að senda aukaafurðir œr dýrum sem um getur ’ 1. mgr. 48. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 ’ samr¾mi við eftirfarandi snið:
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Bls. 1/2
UMSîKN UM LEYFI TIL SENDINGAR ç AUKAAFURÐUM
òR DÝRUM TIL ANNARS AÐILDARRêKIS
(48. GR. REGLUGERÐAR (EB) Nr. 1069/2009)
Heiti og heimilisfang sendanda

Samþykkis- eða skr‡ningarnœmer, œtgefið af (lšgb¾rt
yfirvald)

Heiti og heimilisfang ums¾kjanda

Samþykkis- eða skr‡ningarnœmer, œtgefið af (lšgb¾rt
yfirvald)

Heiti og heimilisfang viðtakanda

Samþykkis- eða skr‡ningarnœmer, œtgefið af (lšgb¾rt
yfirvald)

Aukaafurðir œr dýrum (1)

Fyrirhuguð notkun (1)

□

Efni ’ 1. flokki sem er:
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
(tegund efnis)

□

Efni ’ 2. flokki sem er:
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
(tegund efnis)

□

Kjšt- og beinamjšl œr efni ’ 1. flokki

□

Dýrafita œr efni ’ 1. flokki

□

Kjšt- og beinamjšl œr efni ’ 2. flokki

□

Dýrafita œr efni ’ 2. flokki

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fšrgun
Vinnsla
Brennsla
Til ‡burðar ‡ land
Ummyndun ’ l’fgas
Mylting
ê g¾ludýraf—ður (2)
Framleiðsla ‡ l’fgasi
Til að f—ðra (3)
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

□

Til framleiðslu ‡ eftirfarandi afleiddum afurðum (4):
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
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(UMSîKN UM LEYFI TIL SENDINGAR ç AUKAAFURÐUM
òR DÝRUM TIL ANNARS AÐILDARRêKIS
(48. GR. REGLUGERÐAR (EB) Nr. 1069/2009))
Ef um er að r¾ða kjšt- og beinamjšl og dýrafitu:

Upprunategund:

Efnin hafa verið unnin með eftirfarandi aðferð (5):
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
ƒg, undirrituð/undirritaður, lýsi þv’ yfir að framangreindar upplýsingar eru rŽttar.
...............................................................................................................................
(Undirskrift: nafn, heimilisfang, samskiptaupplýsingar: s’mi, s’mbrŽf (ef við ‡), tšlvup—stfang)

çkvšrðun lšgb¾rs yfirvalds viðtškuaðildarr’kis (6):
Všrusendingin:

□

hafnað

□

samþykkt

□

samþykkt með fyrirvara um beitingu þrýstis¾fingar (aðferð 1) ‡ efnin

□

samþykkt með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði fyrir sendingu (4):

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
(Dagsetning, stimpill og undirskrift lšgb¾rt yfirvalds)

Athugasemdir:
Fyllið skjalið œt með HçST…FUM.
(1) Krossið við eftir þv’ sem við ‡.
(2) Ef um er að r¾ða g¾ludýraf—ður sem er framleitt œr efni ’ 1. flokki sem samanstendur af aukaafurðum œr dýrum sem fengið hafa
—lšglega meðferð, eins og skilgreint er ’ d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða ’ b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB.
(3) Tilgreinið ’ samr¾mi við 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
(4) Tilgreinið.
(5) Tilgreinið eina af vinnsluaðferðunum sem um getur ’ III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.
(6) Fyrir lšgb¾rt yfirvald: krossið við eins og við ‡.
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Fylgiskjal III.
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 749/2011

2015/EES/63/34

frá 29. júlí 2011
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/
EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

Þar sem slíkt fisklýsi ef fengið úr efni í 3. flokki og er
unnið við ströng skilyrði skal ákveða endapunkt fyrir það
lýsi. Því skal breyta 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011
og XIII. viðauka við hana í samræmi við það.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því
er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki
eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 (1), einkum 5. gr. (2. mgr.), 15. gr. (c-liður 1. mgr.
og önnur undirgrein 1. mgr.), 20. gr. (10. og 11. mgr.), 41. gr.
(fyrsta og þriðja undirgrein 3. mgr.), 42. gr. (2. mgr.) og 45. gr.
(4. mgr.),

4)

Í reglugerð (ESB) nr. 142/2011 var haldið inni ákvæðum
sem tekin voru upp til framkvæmdar reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2003/324/EB (3), einkum að því er varðar að leyfa
Eistlandi, Lettlandi og Finnlandi að fóðra tiltekin
loðdýr með unnu dýraprótíni, fengnu úr skrokkum eða
skrokkhlutum dýra sömu tegundar, einkum refum. Breyta
skal II. viðauka til að leyfa að slíkt efni sé gefið báðum
tegundunum sem algengt er að séu haldnar, rauðref
(Vulpes vulpes), sem þegar er á skrá, og heimskautaref
(Alopex lagopus), þar sem reglugerð (ESB) nr. 142/2011
hefur fellt úr gildi ákvörðun 2003/324/EB.

5)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um
tilteknar reglur um þrýstisæfingu og kveðið á um
framkvæmdarráðstafanir sem samþykkja skal fyrir aðrar
vinnsluaðferðir, sem notaðar hafa verið fyrir aukaafurðir
úr dýrum eða afleiddar afurðir, þannig að engin óviðunandi
áhætta skapist fyrir heilbrigði manna og dýra þegar slíkar
afurðir eru notaðar eða þeim fargað. Til samræmis við það
eru í IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 settar
fram staðlaðar vinnsluaðferðir fyrir vinnslustöðvar og
tilteknar aðrar stöðvar og fyrirtæki.

6)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er leyfilegt
að farga eða nota aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar
afurðir með staðgönguaðferðum, að því tilskildu að
slíkar aðferðir hafi verið leyfðar á grundvelli mats á getu
þessara aðferða til að draga úr áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra að því marki að það jafngildi a.m.k.
stöðluðu vinnsluaðferðunum fyrir viðkomandi flokk
aukaafurða úr dýrum. Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009
er einnig kveðið á um staðlað snið sem samþykkja skal
fyrir umsóknir um staðgönguaðferðir. Til samræmis við
það eru í IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
settar fram aðrar vinnsluaðferðir fyrir vinnslustöðvar og
tilteknar aðrar stöðvar og fyrirtæki.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur
um heilbrigði dýra og manna sem varða aukaafurðir úr
dýrum og afleiddar afurðir í því skyni að koma í veg
fyrir og lágmarka áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
af völdum þessara afurða. Þar er einnig kveðið á um
ákvörðun á endapunkti í framleiðsluferlinu fyrir tilteknar
afleiddar afurðir en þegar honum er náð gilda kröfur
þeirrar reglugerðar ekki lengur um þær.
Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar
tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti
með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt
þeirri tilskipun (2) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur
fyrir reglugerð (EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. reglur um
ákvörðun endapunkta fyrir tilteknar afleiddar afurðir.
Danmörk hefur lagt fram beiðni um að ákveðinn verði
endapunktur fyrir fisklýsi sem er notað til lyfjaframleiðslu.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2011, bls. 3. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá
25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

( 3)

Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 37.
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Matvælaöryggisstofnun
Evrópu
(Matvælaöryggisstofnunin) hefur samþykkt þrjú álit í tengslum við slíkar
staðgönguaðferðir: vísindalegt álit sem var samþykkt 21.
janúar 2009 um verkefni til að rannsaka staðgönguaðferðir
til eyðingar á skrokkum með notkun á tankakerfinu (4)
(tankakerfisverkefnið), vísindalegt álit sem var samþykkt
8. júlí 2010 um meðhöndlun á föstum húsdýraáburði frá
svínum og alifuglum með kalki (5) og vísindalegt álit
sem var samþykkt 22. september 2010 um umsókn Neste
Oil um nýja staðgönguaðferð fyrir förgun eða notkun á
aukaafurðum úr dýrum (6).

8)

Samkvæmt tankakerfisverkefninu er lagt til að vatnsrjúfa
skuli svínsskrokka og aðrar aukaafurðir úr alisvínum
í lokuðum tanki á býli. Eftir skilgreint tímabil er fyrri
kosturinn að farga vatnsrofnu efnunum með brennslu
eða vinnslu í samræmi við heilbrigðisreglurnar um
aukaafurðir úr dýrum.

9)

Samkvæmt tankakerfisverkefninu er einnig lagður til
seinni kostur sem er að mala svínsskrokka og aðrar
aukaafurðir úr alisvínum og gerilsneyða þær síðan fyrir
förgun.

10) Í áliti sínu frá 21. janúar 2009 um tankakerfisverkefnið
kemst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að
upplýsingarnar sem veittar voru nægðu ekki til að líta
mætti á seinni kostinn sem örugga aðferð til að farga
aukaafurðum úr alisvínum. Hvað varðar fyrri kostinn,
sem byggist á vatnsrofi, gat Matvælaöryggisstofnunin
ekki heldur skilað lokamati. Hins vegar gaf Matvælaöryggisstofnunin til kynna að vatnsrofna efnið myndi
ekki skapa viðbótaráhættu, að því tilskildu að það yrði
unnið meira, í samræmi við heilbrigðisreglur fyrir efni í
2. flokki.
11) Því skal leyfa vatnsrof aukaafurða úr dýrum á bújörð
við skilyrði sem fyrirbyggja útbreiðslu sjúkdóma sem
geta smitast í menn eða dýr og sem koma í veg fyrir
skaðleg áhrif á umhverfið. Einkum skal vatnsrofið,
sem þriðji kostur, eiga sér stað í lokuðum, lekaþéttum
geymi sem er aðskilinn frá öllum alidýrum sem eru á
sama stað. Hins vegar telst vatnsrofsaðferðin ekki vera
vinnsluaðferð og því skulu sérstöku skilyrðin, sem varða
vinnslu aukaafurða úr dýrum á slíkum stöðvum, ekki
gilda. Geymirinn skal reglulega skoðaður undir opinberu
eftirliti með tilliti til tæringar til að koma í veg fyrir að
efni úr honum leki niður í jarðveginn.
12) Enn hefur ekki verið sýnt fram á getu vatnsrofsaðferðarinnar til að draga úr hugsanlegri heilbrigðisáhættu. Því
skall öll meðhöndlun eða notkun vatnsrofna efnisins vera
bönnuð, önnur en brennsla eða sambrennsla, með eða án
(4)
(5)
(6)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2009) 971, 1–12.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2010) 8(7):168.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2010) 8(10):1825.
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fyrri vinnslu, eða förgun á viðurkenndum urðunarstað,
mylting eða ummyndun í lífgas og beita skal þrýstisæfingu
á undan síðustu þremur valkostunum.

13) Spánn, Írland, Lettland, Portúgal og Bretland hafa
sýnt áhuga á að leyfa þarlendum rekstraraðilum að
nota vatnsrofsaðferðina. Lögbær yfirvöld þessara
aðildarríkja hafa staðfest að strangt eftirlit verður haft
með viðkomandi rekstraraðilum til að koma í veg fyrir
hugsanlega heilbrigðisáhættu.

14) Í áliti sínu frá 8. júlí 2010 um meðhöndlun á föstum
húsdýraáburði frá svínum og alifuglum með kalki
komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að
fyrirhuguð blöndun á kalki og húsdýraáburði megi teljast
öruggt ferli til að óvirkja þær sjúkdómsvaldandi bakteríur
og veirur sem um ræðir, með tilliti til fyrirhugaðrar
notkunar afleiddu afurðarinnar, þ.e. kalkblandaðs
húsdýraáburðar, á land. Þar sem í umsókninni var einungis
sýnt fram á skilvirkni ferlisins ef notaður var tiltekinn
blöndunarbúnaður mælti Matvælaöryggisstofnunin með
því að þegar nota eigi annars konar blöndunarbúnað
í ferlinu skuli framkvæma fullgildingu á grundvelli
mælinga á sýrustigi, tíma og hitastigi til að sýna fram á
að með því að nota þennan annars konar blöndunarbúnað
náist jafngild óvirkjun sjúkdómsvalda.

15) Framkvæma skal fullgildingu samkvæmt þessum
meginreglum þegar brennt dólómít (CaOMgO) er notað
í stað óleskjaðs kalks (CaO) sem var notað í ferlinu sem
Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á.

16) Í áliti sínu frá 22. september 2010 um fjölþrepa hvatað
ferli til framleiðslu á endurnýjanlegu eldsneyti komst
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að líta
megi á ferlið sem öruggt þegar brædd fita úr efni í 2. og
3. flokki er notuð sem upphafsefni og þessi brædda fita
hefur verið unnin með stöðluðu vinnsluaðferðunum fyrir
aukaafurðir úr dýrum. Aftur á móti var ekki hægt að álykta
út frá þeim vísbendingum sem lagðar voru fram að ferlið
geti einnig dregið úr hugsanlegri áhættu vegna smitandi
heilahrörnunar sem getur verið fyrir hendi í bræddri fitu
sem fengin er úr efni í 1. flokki. Því skal leyfa fjölþrepa
hvataða ferlið fyrir brædda fitu úr efni í 2. og 3. flokki
en hafna því fyrir brædda fitu úr efni í 1. flokki. Þó að
slík höfnun komi ekki í veg fyrir að umsækjandinn leggi
frekari vísbendingar fyrir Matvælaöryggisstofnunina
fyrir nýtt mat skal notkun á bræddri fitu úr efni í 1. flokki
í ferlinu vera bönnuð á meðan slíks mats er beðið.

17) Breyta skal IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
til að taka til greina niðurstöðurnar í hinum þremur
vísindalegu álitum Matvælaöryggisstofnunarinnar.
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18) Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er kveðið á um að
samþykkja skuli framkvæmdarráðstafanir vegna ummyndunar aukaafurða úr dýrum í lífgas eða moltu. Þegar
aukaafurðum úr dýrum er blandað saman við efni, sem
eru ekki úr dýraríkinu, eða önnur efni, sem falla ekki undir
þá reglugerð, í lífgasstöð eða myltingarstöð skal lögbæru
yfirvaldi vera heimilt að leyfa að tekin séu dæmigerð sýni
eftir gerilsneyðingu og áður en blöndun á sér stað til að
athuga hvort þau standist örverufræðilegar viðmiðanir.
Slík sýnataka skal sýna fram á hvort gerilsneyðing
aukaafurða úr dýrum hafi dregið úr örverufræðilegri
áhættu í þeim aukaafurðum úr dýrum sem á að ummynda.

24) Til samræmis við það ber því að breyta 3. gr. og II., IV.,
V., VII., VIII. og XI. viðauka og XIII. til XVI. viðauka.

19) Því ber að breyta V. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011 til samræmis við það.

26) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

20) Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er kveðið á um staðlað
snið fyrir umsóknir um staðgönguaðferðir við notkun eða
förgun á aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum.
Hagsmunaaðilar skulu nota það snið þegar þeir leggja
fram umsókn um leyfi fyrir slíkum aðferðum.

25) Kveða skal á um umbreytingartímabil eftir að þessi
reglugerð gengur í gildi til að leyfa áframhaldandi
innflutning til Sambandsins á bræddri fitu, sem ekki
er ætluð til manneldis, til tiltekinnar notkunar utan
fóðurferlisins eins og kveðið er á um í reglugerð (ESB)
nr. 142/2011 áður en breytingarnar, sem innleiddar eru
með þessari reglugerð, öðlast gildi.

SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:

21) Samkvæmt beiðni frá framkvæmdastjórninni samþykkti
Matvælaöryggisstofnunin, 7. júlí 2010, vísindalegt álit
um yfirlýsingu um tækniaðstoð á sniðinu fyrir umsóknir
um nýjar staðgönguaðferðir fyrir aukaafurðir úr dýrum
(7). Í þeirri yfirlýsingu mælir Matvælaöryggisstofnunin
einkum með nánari skýringum varðandi þær upplýsingar
sem hagsmunaaðilar skulu leggja fram þegar þeir leggja
inn umsókn um leyfi fyrir nýrri staðgönguaðferð.

22) Með tilliti til tilmælanna í því vísindalega áliti skal
breyta staðlaða sniðinu fyrir umsóknir um nýjar
staðgönguaðferðir sem sett er fram í VII. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011.

23) Þar sem einnig er hægt að framleiða endurnýjanlegt
eldsneyti í fjölþrepa hvataða kerfinu úr innfluttri bræddri
fitu skal gera skýrari kröfurnar vegna innflutnings á slíkri
fitu og skilyrðin sem sett eru fram á heilbrigðisvottorðinu
sem fylgja skal sendingum af bræddri fitu til komustaðar
inn í Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum
og dýraafurðum fer fram. Því ber að breyta XIV. og XV.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis
við það.
( 7)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2010) 8(7):1680.

1) Í stað g-liðar 3. gr. komi eftirfarandi:
„g) loðskinn, sem uppfylla sérkröfurnar um endapunktinn
fyrir slíkar afurðir, sem settar eru fram í VIII. kafla
XIII. viðauka,
h) fisklýsi til lyfjaframleiðslu, sem uppfyllir sérkröfurnar
um endapunktinn fyrir slíkar afurðir, sem settar eru
fram í XIII. kafla XIII. viðauka,
i) bensín og eldsneyti sem uppfyllir sértæku kröfurnar
fyrir afurðir úr fjölþrepa hvataða ferlinu til framleiðslu
á endurnýjanlegu eldsneyti sem settar eru fram í c-lið
2. liðar 3. þáttar IV. kafla IV. viðauka.“
2) Ákvæðum II., IV., V., VII., VIII. og XI. viðauka og XIII. til
XVI. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.
Á umbreytingartímabili, sem varir til 31. janúar 2012, skal
halda áfram að samþykkja til innflutnings til Sambandsins
sendingar af bræddri fitu, sem ekki er ætluð til manneldis og
sem nota á í tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins, fylgi þeim
heilbrigðisvottorð sem er undirritað og útfyllt í samræmi við
sniðið, sem sett er fram B-lið 10. kafla í XV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011, áður en þessi reglugerð tekur
gildi, að því tilskildu að slík vottorð hafi verið útfyllt og
undirrituð fyrir 30. nóvember 2011.
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3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 29. júlí 2011.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
______
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VIÐAUKI
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1)

Í stað a-liðar 1. liðar I. kafla II. viðauka komi eftirfarandi:
„a) refi (Vulpes vulpes og Alopex lagopus).“

2)

Í IV. viðauka er IV. kafla breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. liðar 1. þáttar komi eftirfarandi:
„1. Efni sem verður til við vinnslu á efni í 1. og 2. flokki skal vera merkt á óafmáanlegan hátt í samræmi við
kröfurnar um merkingu tiltekinna afleiddra afurða sem settar eru fram í V. kafla VIII. viðauka.
Hinsvegar skal slíkrar merkingar ekki krafist fyrir eftirfarandi efni sem um getur í 2. þætti:
a) lífdísilolíu sem er framleidd í samræmi við D-lið,
b) vatnsrofið efni sem um getur í H-lið,
c) blöndur af óleskjuðu kalki og húsdýraáburði frá svínum og alifuglum sem eru framleidd í samræmi
við I-lið,
d) endurnýjanlegt eldsneyti sem er framleitt úr bræddri fitu sem er fengin úr efni í 2. flokki í samræmi
við J-lið.“
b) Eftirfarandi liðir bætast við 2. þátt:
„H. Vatnsrof og förgun í kjölfarið
1.

Hlutaðeigandi aðildarríki
Nota má ferli með vatnsrofi og förgun í kjölfarið á Spáni, Írlandi, í Lettlandi, Portúgal og Bretlandi.
Að vatnsrofi loknu skal lögbært yfirvald sem veitti leyfið sjá til þess að efnunum sé safnað saman og
þeim fargað innan sama aðildarríkis og um getur hér að framan.

2.

Upphafsefni
Einungis má nota eftirfarandi efni í þessu ferli:
a) Efni í 2. flokki, sem um getur í i., ii. og iii. lið f-liðar 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem
koma úr svínum,
b) efni í 3. flokki, sem um getur í h-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar, sem koma úr svínum.
Hins vegar má ekki nota skrokka eða skrokkhluta dýra sem hafa drepist vegna dýrafarsóttar eða
verið aflífuð til að útrýma dýrafarsótt.

3.

Aðferðafræði
Vatnsrof og förgun í kjölfarið er tímabundin geymsla á staðnum. Ferlið skal fara fram samkvæmt
eftirfarandi stöðlum:
a) Eftir að þeim er safnað saman á bújörð sem hefur leyfi frá lögbæru yfirvaldi til að nota
vinnsluaðferðina, sem byggist á mati á þéttleika dýra á bújörðinni, sennilegri dánartíðni
þeirra og hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem getur komið upp, skal setja
aukaafurðirnar úr dýrunum í geymi sem hefur verið byggður í samræmi við b-lið (hér á eftir
nefndur „geymirinn“) og komið fyrir á til þess ætluðum stað í samræmi við c- og d-lið (hér á
eftir nefndur „til þess ætlaði staðurinn“).
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b) Geymirinn skal:
i.

hafa lokunarbúnað,

ii. vera vatnsþéttur, lekaþéttur og loftþéttur,
iii. vera húðaður til að verjast tæringu,
iv. vera búinn búnaði til að stýra losun í samræmi við e-lið.
c) Setja skal geyminn á til þess ætlaða staðinn sem er efnislega aðskilinn frá bújörðinni.
Þar skulu vera sérstakar tengileiðir til flutnings efnis og fyrir söfnunarökutæki.
d) Geymirinn og staðurinn skulu vera byggðir og skipulagðir í samræmi við löggjöf Sambandsins
um umhverfisvernd til að komið sé í veg fyrir ólykt og áhættu fyrir jarðveg og jarðvatn.
e) Geymirinn skal vera tengdur við rör til losunar lofttegunda sem skal búið viðeigandi síum til að
koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í menn og dýr.
f)

Geymirinn skal vera lokaður til að vatnsrofsferlið geti átt sér stað í a.m.k. þrjá mánuði og þannig
að ekki sé hægt að opna hann í leyfisleysi.

g) Rekstraraðilinn skal koma sér upp verklagsreglum til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma
sem geta smitast í menn og dýr með ferðum starfsmanna.
h) Rekstraraðilinn skal:
i.

gera forvarnarráðstafanir gegn fuglum, nagdýrum, skordýrum og öðrum meindýrum,

ii. koma á fót skjalfestri áætlun um varnir gegn meindýrum.
i)

Rekstraraðilinn skal halda skrár yfir:
i)

hvert skipti sem efni er sett í geyminn,

ii. hvert skipti sem vatnsrofið efni er tekið úr geyminum.
j)

Rekstraraðilinn skal tæma geyminn með reglulegu millibili til að:
i)

athuga hvort tæring er í geyminum,

ii. finna og koma í veg fyrir hugsanlegan leka fljótandi efnis niður í jarðveginn.
k) Að loknu vatnsrofi skal safna efnunum saman, nota þau og farga þeim í samræmi við a-, b- eða
c-lið 13. gr. eða i. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
l)

Vinnslan skal fara fram í lotum.

m) Öll önnur meðhöndlun eða notkun á vatnsrofnu efnunum er bönnuð, þ.m.t. að þau séu borin á
land.
I. Meðhöndlun á húsdýraáburði úr svínum og alifuglum með kalki
1.

Upphafsefni
Í þessu ferli má nota húsdýraáburð frá svínum og alifuglum, eins og um getur í a-lið 9. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009.

2.

Vinnsluaðferð
a) Ákvarða skal þurrefnainnihald húsdýraáburðarins samkvæmt aðferð CEN EN 12880:2000 (*)
“Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content”.
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Fyrir þetta ferli skal þurrefnainnihaldið vera á bilinu 15% til 70%.
b) Kalkmagnið, sem verður að bæta við, skal ákvarðað þannig að einni af samsetningunum á tíma
og hitastigi sem fram koma í f-lið sé náð.
c) Kögglastærð aukaafurða úr dýrum sem á að vinna má ekki vera meiri en 12 mm.
Ef nauðsyn krefur skal minnka kögglastærð húsdýraáburðarins þannig að hámarksstærð náist.
d) Húsdýraáburðurinn skal blandaður með óleskjuðu kalki (CaO) með miðlungi mikla eða mikla
hvarfgirni undir sex mínútum til að ná fram 40 °C hækkun á hitastigi, sbr. viðmiðanirnar í
hvarfgirniprófun 5.10 í CEN EN 459-2:2002-aðferðinni (**).
Blöndunin skal gerð með tveimur blöndunarvélum, þar sem önnur tekur við af hinni, með
tveimur sniglum í hvorri vél.
Báðar blöndunarvélarnar skulu:
i.

hafa snigla sem eru 0,55 m í þvermál og 3,5 m langir,

ii. ganga fyrir 30 kW afli og snúningshraði sniglanna skal vera 156 snún./mín.,
iii. geta meðhöndlað 10 tonn á klukkustund.
Meðaltímalengd blöndunar skal vera u.þ.b. tvær mínútur.
e) Blöndunni skal blandað í a.m.k. 6 klukkustundir í haug með lágmarksstærð sem nemur
2 tonnum.
f)

Í haugnum skulu vera vöktunarstaðir, þar sem fara fram samfelldar mælingar, til að sýna fram á
að blandan í haugnum nái a.m.k. pH-gildinu 12 á einu af eftirfarandi tímabilum en á meðan þau
standa yfir skal nást eitt af eftirfarandi hitastigum:
i.

60 °C í 60 mínútur eða

ii. 70 °C í 30 mínútur.
g) Vinnslan skal fara fram í lotum.
h) Innleiða skal fastar, skriflegar verklagsreglur sem byggjast á GáHMSS-meginreglunum.
i)

Rekstraraðilar geta sýnt lögbæra yfirvaldinu fram á, með fullgildingu samkvæmt eftirfarandi
kröfum, að ferli með blöndunarbúnaði, sem er öðruvísi en blöndunarbúnaðurinn sem um getur
í d-lið, eða notkun á brenndu dólómíti (CaOMgO) í staðinn fyrir óleskjað kalk sé a.m.k. jafn
skilvirk og ferlið sem sett er fram í a- til h-lið.
Sú fullgilding skal:
–

sýna fram á að með því að nota annars konar blöndunarbúnað en þann sem um getur í d-lið
eða brennt dólómít, eftir því sem við á, er hægt að framleiða blöndu með húsdýraáburði sem
nær vinnslubreytunum fyrir sýrustig, tíma og hitastig sem um getur í f-lið,

–

byggjast á vöktun á tíma og hitastigi á botni, í miðju og efst í haugnum, með fjölda
vöktunarstaða sem gefur lýsandi mynd (a.m.k. fjórir vöktunarstaðir á botnsvæðinu, sem
eru staðsettir að hámarki 10 cm fyrir ofan botninn og að hámarki 10 cm frá efsta hluta þess
svæðis, einn vöktunarstaður í miðjunni, hálfa vegu á milli botnsins og topps haugsins, og
fjórir vöktunarstaðir á jaðarsvæðinu efst í haugnum, sem eru að hámarki staðsettir 10 cm
fyrir neðan yfirborð hans og að hámarki 10 cm neðan við topp haugsins),

–

gerð á tveimur a.m.k. 30 daga tímabilum og af þeim skal annað standa yfir á köldum árstíma
á þeim landfræðilega stað þar sem nota á blöndunarbúnaðinn.
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J. Fjölþrepa hvatað ferli til framleiðslu á endurnýjanlegu eldsneyti
1.

Upphafsefni
a) Einungis má nota eftirfarandi efni í þessu ferli:
i.

brædda fitu úr efni í 2. flokki sem hefur verið unnið með vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfingu),

ii. fisklýsi eða brædda fitu úr efni í 3. flokki sem hefur verið unnið:
–

með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 eða

–

ef um er að ræða efni fengið úr fisklýsi, einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 7,

iii. fisklýsi eða brædda fitu sem hefur verið framleidd í samræmi við VIII. eða XII. þátt III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, í þeirri röð.
b) Notkun á bræddri fitu úr efni í 1. flokki í þessu ferli er bönnuð.
2.

Vinnsluaðferð
a) Brædda fitan skal formeðhöndluð á eftirfarandi hátt:
i.

með bleikingu á efninu, sem hefur verið skilið í skilvindu, með því að sía það í gegnum
leirsíu,

ii. með fjarlægingu á þeim óleysanlegu óhreinindum, sem eftir eru, með síun.
b) Formeðhöndlaða efnið skal sett í fjölþrepa hvatað ferli sem samanstendur af þrepi með vetnaðri
súrefnissviptingu og síðan hverfingarþrepi.
Efnin skulu látin verða fyrir a.m.k. 20 bara þrýstingi við a.m.k. 250 °C í a.m.k. 20 mínútur.
(*) BS EN 12880:2000, Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content. Staðlasamtök
Evrópu,
(**) CEN EN 459-2:2002 aðferð CEN/TC 51 - Cement and building limes. Staðlasamtök Evrópu.“

c) Ákvæðum 2. liðar 3. þáttar er breytt sem hér segir:
i.

Í stað annars undirliðar iii. liðar b-liðar komi eftirfarandi:
„— úr efni í 3. flokki, þó ekki efni sem um getur í p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem notað
er sem fóður,“

ii. Eftirfarandi liðir bætist við:
„c) fjölþrepa hvataða ferlinu til framleiðslu á endurnýjanlegu eldsneyti má:
i.

ef um er að ræða bensín og annað eldsneyti sem verður til í því ferli, nota sem eldsneyti án
takmarkana samkvæmt þessari reglugerð (endapunktur),

ii. ef um er að ræða notaðan leir úr bleikingu og seyru úr formeðhöndlunarferlinu sem um getur í
a-lið 2. liðar J-liðar 2. þáttar:
–

farga með brennslu eða sambrennslu,

–

umbreyta í lífgas,

–

mylta eða nota til framleiðslu á afleiddum afurðum sem um getur í i. lið a-liðar 36. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

d) kalkmeðhöndluðu blönduna af húsdýraáburði frá svínum og alifuglum má bera á land sem unninn
húsdýraáburð.“
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Í 3. þætti III. kafla V. viðauka bætist eftirfarandi 3. liður við:
„3. Þegar aukaafurðir úr dýrum eru ummyndaðar í lífgas eða myltar með efnum sem eru ekki fengin úr dýraríkinu
getur lögbært yfirvald leyft rekstraraðilum að taka dæmigerð sýni að lokinni gerilsneyðingunni, sem um getur
í a-lið 1. liðar 1. þáttar I. kafla, eða myltingunni, sem um getur í 1. lið 2. þáttar, eftir því sem við á, en fyrir
blöndun með efnum sem ekki eru fengin úr dýraríkinu, til að vakta skilvirkni ummyndunar eða myltingar
aukaafurða úr dýrum, eftir því sem við á.“

4)

Í stað 1., 2. og 3. liðar II. kafla VII. viðauka komi eftirfarandi:
„1. Í umsóknum skulu koma fram allar þær upplýsingar sem Matvælaöryggisstofnunin þarf til að geta metið
öryggi fyrirhugaðra staðgönguaðferða og einkum lýsingar á:

2.

–

þeim flokkum aukaafurða úr dýrum sem ætlunin er að beita aðferðinni á,

–

ferlinu öllu,

–

líffræðilegri hættu sem getur steðjað að heilbrigði dýra og manna og

–

hversu mikið ferlið dregur úr áhættu.

Í umsókninni, sem um getur í 1. mgr., skal enn fremur:
a) tilgreina viðeigandi liði í 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. eðlisástand efnanna og,
ef við á, alla formeðhöndlun sem efnin hafa fengið og tilgreiningu á efnum, sem ekki koma úr dýraríkinu,
sem nota á í ferlinu.
b) vera GáHMSS-aðferðarlýsing og flæðirit, sem sýnir aðskilin þrep ferlisins á skýran hátt, auðkennir
mikilvægustu vinnslubreyturnar fyrir óvirkjun þeirra sjúkdómsvalda sem um ræðir, s.s. hitastig, þrýsting,
váhrifatíma, sýrustigsstillingu og kögglastærð, stutt af tækniupplýsingaskjölum fyrir búnaðinn sem er
notaður í ferlinu,
c) auðkenna og lýsa líffræðilegri hættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem stafar af þeim flokkum aukaafurða
úr dýrum sem nota á aðferðina fyrir,
d) sýna fram á að dregið sé úr þolnustu líffræðilegu hættunum, sem tengjast þeim flokki efna sem á að vinna,
í öllum afurðum sem verða til í ferlinu, þ.m.t. skólpi, þannig að það jafngildi a.m.k. vinnslustöðlunum
sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð fyrir sama flokk aukaafurða úr dýrum. Ákvarða skal hversu
mikið dregur úr áhættu með fullgiltum beinum mælingum, nema ef notkun á líkönum eða samanburði
við önnur ferli telst viðunandi.

3.

Fullgiltar beinar mælingar, sem um getur í d-lið 2. mgr. hér að framan, vísa til:
a) mælinga á því hve mikið dregið hefur úr lífvænleika/smitvirkni hjá innrænum vísilífverum meðan á
vinnslunni stendur svo fremi að vísirinn sé:
–

ávallt til staðar í hráefninu í miklum fjölda,

–

ekki minna þolinn gagnvart banvænum þáttum meðhöndlunarferlisins en sjúkdómsvaldarnir sem
hann er notaður til að vakta en heldur ekki marktækt þolnari,

–

tiltölulega auðveldur í magngreiningu og tiltölulega auðvelt að bera kennsl á hann og að staðfesta
eða

b) notkunar á vel skilgreindri prófunarlífveru eða -veiru sem er flutt með heppilegum bera inn í upphafsefnið.
Ef um nokkur þrep er að ræða í meðhöndluninni skal meta að hversu miklu leyti aðskilin títurskerðingarþrep
kalla fram samlegð eða hvort fyrstu þrepin í ferlinu geti haft neikvæð áhrif á skilvirkni seinni þrepanna,
c) að gefnar séu skýrslur um endanlegar niðurstöður með því að
i.

lýsa aðferðafræðinni, sem er beitt í, smáatriðum,
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ii.

lýsa því hvers konar sýni hafa verið greind,

iii.

sýna fram á að sýnafjöldinn sem var greindur gefi lýsandi mynd,

iv.

rökstyðja fjölda prófana sem voru gerðar og val á mælipunktum,

v.

tilgreina næmleika og sértæki greiningaraðferðanna sem voru notaðar,

vi.

leggja fram gögn um endurtekningarnákvæmni og tölfræðilegan breytileika mælinganna sem
fengust úr tilraununum,

vii.

rökstyðja marktækni príonstaðgengla, ef þeir eru notaðir,

viii. sýna fram á, þegar beinar mælingar vantar og líkön eða samanburður við önnur ferli er notaður
í staðinn, að þættirnir sem leiða til minnkunar á áhættu séu vel þekktir og að líkanið fyrir
áhættuminnkun sé traust,
ix.

4.

leggja fram gögn úr öllu ferlinu um beinar mælingar á öllum þáttum, sem leiða til minnkunar
á áhættu, sem sýna fram á að þessum þáttum sé beitt með einsleitum hætti í allri meðhöndluðu
lotunni.

GáHMSS-áætlunin, sem um getur í b-lið 2. mgr., skal byggjast á mikilvægustu vinnslubreytunum sem eru
notaðar til að ná fram áhættuminnkun, einkum:
–

hitastigi,

–

þrýstingi,

–

tíma og

–

örverufræðilegum viðmiðunum.

Skilgreina skal áhættumörkin í GáHMSS-áætluninni á grunni niðurstaðnanna úr tilraunafullgildingunni og/
eða líkansins sem var lagt fram.
Ef einungis er hægt að sýna fram á árangursríka virkni ferlisins með því að vísa í tæknilegar vinnslubreytur,
sem eru bundnar við búnaðinn sem er notaður í ferlinu, skal GáHMSS-áætlunin einnig innihalda þau
tæknilegu mörk sem þarf að ná, einkum að því er varðar orkunotkun, fjölda dæluslaga eða skammtastærð
íðefna.
Gefa skal upplýsingar um mikilvægar og tæknilegar vinnslubreytur sem skal vakta og skrá á samfelldan hátt
eða með skilgreindu millibili og um aðferðir sem eru notaðar við mælingu og vöktun.
Taka skal tillit til breytileika vinnslubreytna við dæmigerð framleiðsluskilyrði.
GáHMSS-áætlunin skal endurspegla rekstrarskilyrði, bæði eðlileg og óeðlileg/í neyðartilvikum, þ.m.t. bilun
í ferlinu, og þar skal tilgreina hugsanlegar aðgerðir til úrbóta sem skal beita við óeðlileg rekstrarskilyrði og í
neyðartilvikum.
5.

Umsóknirnar skulu einnig innihalda nægjanlegar upplýsingar um:
a) áhættuna, sem tengist víxltengdum ferlum, einkum að því er varðar niðurstöður úr mati á hugsanlegum
óbeinum áhrifum, sem getur:
i.

haft áhrif á umfang áhættuminnkunar í tilteknu ferli,

ii. skapast af flutningi og geymslu afurða, sem verða til í ferlinu, og af öruggri förgun slíkra afurða,
þ.m.t. skólps.
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b) áhættuna sem tengist fyrirhugaðri endanlegri notkun afurðanna, einkum:
i.

skal fyrirhuguð endanleg notkun afurða úr ferli tilgreind,

ii. skal líkleg áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra og hugsanleg áhrif á umhverfið metin á grunni
áhættuminnkunar sem er metin í samræmi við d-lið 2. liðar.
6.

Skjalfestar sannanir skulu fylgja umsóknum, einkum:
a) flæðirit sem sýnir hvernig ferlið virkar,
b) sannanirnar, sem um getur í d-lið 2. liðar, ásamt öðrum sönnunum sem ætlað er að rökstyðja upplýsingarnar
sem eru veittar innan ramma umsóknarinnar, eins og fram kemur í 2. lið.

7.

5)

Í umsóknum skal koma fram heimilisfang tengiliðar fyrir hagsmunaaðilann þar sem fram skal koma heiti hans
og fullt heimilisfang, símanúmer og/eða bréfasímanúmer og/eða tölvupóstfang tiltekins tengiliðar sem ber
ábyrgð sem hagsmunaaðili eða fyrir hönd hans.“

Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað xvii. liðar b-liðar 2. liðar II. kafla komi eftirfarandi:
„xvii. ef um er að ræða sýningargripi: „Sýningargripur, óhæft til manneldis“, í staðinn fyrir textann á merkimiðanum sem mælt er fyrir um í a-lið,
xviii. ef um er að ræða fisklýsi til lyfjaframleiðslu sem um getur í XIII. kafla XIII. viðauka: „fisklýsi til
lyfjaframleiðslu“, í staðinn fyrir textann á merkimiðanum sem mælt er fyrir um í a-lið,
xix. ef um er að ræða húsdýraáburð sem hefur fengið kalkmeðhöndlunina sem um getur í I-lið 2. þáttar
IV. kafla IV. viðauka: „kalkblandaður húsdýraáburður“.“
b) Í stað ii. liðar d-liðar 3. liðar V. kafla komi eftirfarandi:
„ii. ætlaðar til rannsókna og í öðrum sértækum tilgangi, eins og um getur í 17. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009, sem lögbæra yfirvaldið hefur leyft,
e) endurnýjanlegt eldsneyti framleitt úr bræddri fitu sem er fengin úr efni í 2. flokki, í samræmi við J-lið
2. þáttar IV. kafla IV. viðauka.“

6)

Í 2. þætti I. kafla XI. viðauka kemur eftirfarandi í stað inngangsorðanna:
„Setning unnins húsdýraáburðar, afleiddra afurða úr unnum húsdýraáburði og leðurblökugúanós á markað skal
háð eftirfarandi skilyrðum. Þar að auki, ef um er að ræða leðurblökugúanó, þarf samþykki viðtökuaðildarríkisins
eins og um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:“

7)

Eftirfarandi XIII. kafli bætist við XIII. viðauka:
„XIII. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða fisklýsi til lyfjaframleiðslu
Endapunktur fyrir fisklýsi til lyfjaframleiðslu
Setja má fisklýsi, sem er fengið úr efnunum sem um getur í lið A.2 í 3. þætti II. kafla X. viðauka og hefur verið
afsýrt með NaOH-lausn við 80 °C eða meiri hita og síðan hreinsað með eimingu við 200 °C eða meiri hita, á
markað til lyfjaframleiðslu án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð.“
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Ákvæðum XIV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum I. kafla er breytt sem hér segir:
i.

Ákvæðum 1. þáttar er breytt sem hér segir:
–

í inngangsmálsgrein kemur eftirfarandi í stað e-liðar:
„e) þeim skal framvísað á komustað inn í Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og
dýraafurðum fer fram, ásamt skjali sem samsvarar fyrirmyndinni sem um getur í dálkinum
„vottorð/fyrirmyndir að skjölum“ í töflu 1,
f)

–

þær skulu koma frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja landsins hefur skráð eða
samþykkt, eftir því sem við á, og sem er í skránni yfir slík fyrirtæki og stöðvar sem um getur í
30. gr.“

í 1. línu í töflu 1 komi eftirfarandi í stað afurðarlýsingarinnar í öðrum dálki:
„unnið dýraprótín, þ.m.t. blöndur og afurðir aðrar en gæludýrafóður, sem innihalda slík prótín, og
fóðurblöndur, eins og þær eru skilgreindar í h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem
innihalda slík prótín.“

ii. Í 2. þætti komi eftirfarandi í stað yfirskriftarinnar:
„Innflutningur á unnu dýraprótíni, þ.m.t. blöndum og afurðum öðrum en gæludýrafóðri, sem
innihalda slík prótín, og fóðurblöndur, eins og þær eru skilgreindar í h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar
(EB) nr. 767/2009, sem innihalda slík prótín.“
b) Ákvæðum II. kafla er breytt sem hér segir:
i.

Ákvæðum 1. þáttar er breytt sem hér segir:
–

í stað d- og e-liðar inngangsmálsgreinarinnar komi eftirfarandi:
„d) þær skulu koma frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja landsins hefur skráð eða
samþykkt, eftir því sem við á, og sem er í skránni yfir slík fyrirtæki og stöðvar sem um getur í
30. gr. og
e) þeim skal fylgja á meðan á flutningi stendur til komustaðar inn í Sambandið, þar sem
heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer fram, heilbrigðisvottorðið sem um getur í
dálkinum „vottorð/fyrirmyndir að skjölum“ í töflu 1 eða
f)

–

þeim skal framvísað á komustað inn í Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og
dýraafurðum fer fram, ásamt skjali sem samsvarar fyrirmyndinni sem um getur í dálkinum
„vottorð/fyrirmyndir að skjölum“ í töflu 2.“

í stað 17. línu í töflu 2 komi eftirfarandi:

„17

Brædd fita til tiltekinnar notkunar
utan fóðurferlisins fyrir alidýr

Efni í 1. flokki sem um getur í 8. gr. (b-, c- og d-liður), efni í 2. flokki sem um
getur í 9. gr. (c- og d-liður og i. liður f-liðar) og efni í 3. flokki sem um getur í
10. gr., að undanskildum c- og p-lið.

d) Ef um er að ræða efni ætluð til annars:

Efni í 2. flokki sem um getur í c-lið, d-lið og i. lið f-liðar 9. gr. og efni í 3. flokki
sem um getur í 10. gr., að undanskildum c- og p-lið.

c) Ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði og jarðvegsbætum:

Efni í 2. og 3. flokki sem um getur í 9. og 10. gr.

b) Ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á endurnýjanlegu eldsneyti sem um
getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka:

Efni í 1., 2. og 3. flokki sem um getur í 8., 9. og 10. gr.

a) Ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á lífdísilolíu:

Brædda fitan skal
uppfylla kröfurnar
sem settar eru
fram í 9. þætti.

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta II. viðauka
við
reglugerð
(ESB)
nr. 206/2010 og, ef um er að
ræða efni úr fiski, þriðju lönd
sem eru tilgreind í II. viðauka
við ákvörðun 2006/766/EB.

B-liður 10. kafla í
XV. viðauka.“
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ii. Í stað iii. liðar a-liðar 9. þáttar komi eftirfarandi:
„iii. efni í 2. flokki, sem um getur í 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, og efni í 3. flokki, sem um
getur í 10. gr. þeirrar reglugerðar, ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á endurnýjanlegu
eldsneyti sem um getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við þessa reglugerð,
iv.

9)

efni í 1. flokki, sem um getur í 8. gr. (b-, c- og d-liður) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, efni í
2. flokki, sem um getur í 9. gr. (c- og d-liður og i. liður f-liðar) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
eða efni í 3. flokki, öðru en því sem um getur í 10. gr. (c- og p-lið) þeirrar reglugerðar, ef um er að
ræða annað efni,“

Í stað B-liðar 10. kafla í XV. viðauka komi eftirfarandi:
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„B-LIÐUR 10. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir brædda fitu, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins, vegna
sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og
dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I.1.

Sendandi

I.2.a.

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

Nafn
Heimilisfang

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5.

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB:

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

Sími

Uppruna
land

ISOkóði

I.8. Uppruna
svæði

Kóði

I.11. Upprunastaður
Samþykkisnúmer

Heiti:
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.10. Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla
Heiti

Heiti:
Heimilisfang

Kóði

□

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

Ökutæki

ISOkóði

I.12 Ákvörðunarstaður

Heiti:
Heimilisfang

Flugvél

I.9. Viðtökuland

Skip

□

□

Annað

Járnbrautarvagn

□

□

I.17.

Auðkenning:
Tilvísun í skjöl
I.18.

Lýsing á vöru

I.19.

Vörunúmer (STnúmer)
I.20. Magn
I.22. Fjöldi pakkninga

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota

□

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISOkóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

Nr.
Nr. 674
63/1200

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í
tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins

LAND
II.

II. hluti: Vottun

20.15.10.2015
júlí 2017

UPPLÝSINGAR UM HEILBRIGÐI

Il.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1069/2009 (1a), einkum 8., 9. og 10. gr. hennar,
og reglugerð (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að brædda fitan sem lýst er hér að framan:

II.1.

samanstendur af bræddri fitu sem ekki er ætluð til manneldis og sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

hefur verið framleidd eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:

II.2.1.

ef um er að ræða efni ætlað til framleiðslu á lífdísilolíu, aukaafurðir úr dýrum sem um getur í 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,

II.2.2.

aukaafurðir úr dýrum, sem um getur í 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á
endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1069/2009,

II.2.3.

ef um er að ræða efni ætluð til annars:

(2)

annaðhvort [- aukaafurðir úr dýrum sem innihalda leifar af leyfðum efnum eða aðskotaefnum umfram leyfilegt magn sem um getur
í 3. mgr. 15. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2)

og/eða

[- afurðir úr dýraríkinu sem hafa verið úrskurðaðar óhæfar til manneldis vegna þess að í þeim finnast aðskotahlutir,]

(2)

og/eða

[ dýr og skrokkhlutar dýra, aðrir en sem um getur í 8. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem drápust á
annan hátt en með slátrun eða aflífun til manneldis, þ.m.t. dýr sem voru aflífuð vegna sjúkdómsvarna,]

(2)

og/eða

[ skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum,]

(2)

og/eða

[ skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og voru
talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru
felld til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,
en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir) og bein í
hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein á afturfótum dýra, annarra en jórturdýra,

iv.

svínsburstir,

v.
(2)

og/eða

fjaðrir,]

[ blóð dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr dýrum,
öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun
fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]
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HEILBRIGÐISVOTTUN

Il.a

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b

(2)

og/eða

[- aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein, hamsar
og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2)

og/eða

[ afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa
ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2)

og/eða

[- gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur afurðir úr dýraríkinu eða afleiddar afurðir, sem eru ekki
lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun
eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2)

og/eða

[ blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki sýndu nein merki
um sjúkdóm sem getur borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2)

og/eða

[ lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í
menn eða dýr,]

(2)

og/eða

[ aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2)

og/eða

[ eftirfarandi efni úr landdýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr:
i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:
– aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
– egg,
– eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

iii. dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

II.2.4.

(2)

og/eða

[ vatna og landhryggleysingjar aðrir en tegundir sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]

(2)

og/eða

[- dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni í 1. flokki
eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,]

(2)

og/eða

[- húðir og skinn, hófar og klaufir, fjaðrir, ull, horn, hár og loðskinn úr eða af dauðum dýrum, sem sýna engin merki um
sjúkdóm sem getur borist með þessum afurðum í menn eða dýr,]

(2)

og/eða

[- fituvefur dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með því efni, úr dýrum sem
hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf
Sambandsins,]

ef um er að ræða efni ætluð til annars en framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum eða endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í
J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
(2)

annaðhvort [ sérstakt áhættuefni eins og það er skilgreint í glið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001
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II.b

[ heilir skrokkar eða skrokkhlutar dauðra dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni eins og það er skilgreint í glið 1. mgr.
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 þegar förgun fór fram,]

(2)

og/eða

[ aukaafurðir úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í dlið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða
í blið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2)

og/eða

[- aukaafurðir úr dýrum sem innihalda leifar af öðrum efnum og aðskotaefnum úr umhverfinu sem tilgreind eru í 3. undirflokki B-flokks í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef slíkar efnaleifar fara yfir það magn sem mælt er fyrir um í löggjöf
Sambandsins eða, ef hún er ekki fyrir hendi, í löggjöf innflutningsaðildarríkisins,]

II.3.

brædda fitan:
a)

hefur verið unnin með aðferð ……………………….. sem mælt er fyrir um í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) 142/2011 til að
eyða sjúkdómsvöldum,

b)

hefur verið merkt fyrir sendingu til Evrópusambandsins með glýseróltríheptanóati þannig að náðist einsleitur styrkleiki sem er að
lágmarki 250 mg á hvert kílógramm fitu,

II.4.

c)

óleysanleg óhreinindi umfram 0,15% af þyngd hafa verið fjarlægð ef um er að ræða brædda fitu af jórturdýrum,

d)

hefur verið flutt við skilyrði sem koma í veg fyrir að hún mengist og

e)

er merkt, á umbúðum eða geymi, með orðunum „EKKI ÆTLAÐ TIL MANNELDIS EÐA SEM DÝRAFÓÐUR“,

ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum eða endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í Jlið 2.
þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
(2)

annaðhvort [afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001(3), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi
afurð er úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu
aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið
inn í kúpuholið.]

(2)

eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem er tekin í samræmi
við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
–

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru,
það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

–

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

–

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi má
eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

–

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip), ef til afog endurfermingar kemur.

–

Reitur I.19: nota skal viðeigandi STnúmer: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 eða 15.18.
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II.b

–

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

–

Reitur: I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

–

Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

–

Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

–

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

–

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:“
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10) Í III. kafla XVI. viðauka bætist eftirfarandi 11. þáttur við:
„11. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar vatnsrof og förgun í kjölfarið
Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit á stöðum þar sem fram fer vatnsrof og förgun í kjölfarið í samræmi við H-lið
2. þáttar IV. kafla IV. viðauka.
Til að stemma megi af það magn vatnsrofins efnis sem er sent þaðan og fargað skal slíkt eftirlit m.a. fela í sér
skjalaskoðanir:
a) á magni efna sem eru vatnsrofin á staðnum,
b) hjá fyrirtækjunum eða stöðvunum þar sem vatnsrofnu efnunum er fargað.
Eftirlit skal vera reglubundið og byggjast á áhættumati.
Á fyrstu tólf mánuðum starfseminnar skal fara fram eftirlitsheimsókn á stað, þar sem geymir til vatnsrofs er
staðsettur, í hvert skipti sem vatnsrofið efni er tekið úr geyminum.
Að loknum fyrstu tólf mánuðum starfseminnar skal fara fram eftirlitsheimsókn á slíka staði í hvert skipti sem
geymir er tæmdur og hann skal skoðaður með tilliti til tæringar og leka í samræmi við j-lið H-liðar 2. þáttar
IV. kafla IV. viðauka.“
____________
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Fylgiskjal IV.
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1063/2012

2015/EES/63/35

frá 13. nóvember 2012
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins
97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti
með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

skyldu sem kveðið er á um í a-lið 1. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Því ber að breyta 4. mgr.
20. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við
það.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því
er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki
eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 (1), einkum d-lið 6. mgr. 21. gr. og b-, d- og f-lið
40. gr.,

4)

Í B-lið VII. kafla XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011 er kveðið á um endapunkt fyrir ull og hár.

5)

Í grein 8.5.35 í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigði
sstofnunarinnar um landdýr (3) er kveðið á um skrá yfir
aðgerðir til að óvirkja gin- og klaufaveikiveiruna í ull og
hári af jórturdýrum, til notkunar í iðnaði.

6)

Því skal bæta alþjóðlega viðurkenndum aðferðum
til að óvirkja gin- og klaufaveikiveiruna í ull og hári
af jórturdýrum, ætluðu til notkunar í iðnaði, við þá
meðhöndlun, sem er sem stendur notuð í tengslum við
setningu á markað innan Evrópusambandsins svo og við
innflutning á ull og hári frá þriðju löndum, sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011.

7)

Aðildarríkin hafa þó möguleika á að samþykkja aðrar
aðferðir sem tryggja að óviðunandi áhætta verði ekki
áfram til staðar eftir meðhöndlun á ull og hári, þ.m.t.
aðferð við þvott í verksmiðju sem er frábrugðin stöðlum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar.

8)

Ómeðhöndluð ull og hár af jórturdýrum, ætluð til notkunar í
textíliðnaði, skapa ekki óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði
dýra að því tilskildu að þau komi af jórturdýrum sem eru
haldin í löndum eða á svæðum sem eru skráð í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða
hluta þeirra þaðan sem aðflutningur á tilteknum dýrum
og nýju kjöti inn í Evrópusambandið er leyfður og um
kröfur vegna heilbrigðisvottorða (4) og hafa heimild til
að flytja ferskt kjöt af jórturdýrum, sem falla ekki undir
viðbótarábyrgðir A og F sem þar eru nefndar, inn í
Sambandið.

9)

Enn fremur skal þriðja land eða svæði í þriðja landi,
þaðan sem ullin og hárið eru upprunnin, vera laust við
gin- og klaufaveiki og, ef um er að ræða ull eða hár

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur
um heilbrigði dýra og manna vegna aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða í því skyni að koma í veg fyrir og
draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
af völdum þessara afurða. Ull og hár af dýrum sem sýndu
engin merki um sjúkdóma, sem geta smitast með þessari
afurð í menn eða dýr, skal tilgreina sem efni í 3. flokki
sem um getur í h- og n-lið 10. gr. í þeirri reglugerð.

2)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er
varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum
samkvæmt þeirri tilskipun (2) er m.a. mælt fyrir um
framkvæmdarreglur varðandi setningu ullar og hárs á
markað.

3)

Þurr, ómeðhöndluð ull og hár í tryggilega lokuðum
umbúðum skapa ekki hættu á að sjúkdómar breiðist út,
að því tilskildu að þau séu send beint til stöðvar sem
framleiðir afleiddar afurðir til notkunar utan fóðurferlisins
eða til stöðvar þar sem fram fer millistigsstarfsemi við
skilyrði sem koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda.
Aðildarríkin skulu því eiga þess kost að undanþiggja
rekstraraðila, sem flytja slíka ómeðhöndlaða ull og hár
beint til framangreindrar stöðvar, frá þeirri tilkynninga-

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 314, 14.11.2012, bls. 5. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá 25.
september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við
EES-samninginn, biður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(3 )
(4)

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm
Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.
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af sauðfé og geitum, laust við fjárbólu og geitabólu í
samræmi við almennu grunnviðmiðanirnar sem eru
skráðar í II. viðauka við tilskipun ráðsins 2004/68/
EBE frá 26. apríl 2004 um reglur um heilbrigði dýra
vegna innflutnings og umflutnings tiltekinna hóf- og
klaufdýra á fæti í Bandalaginu, breytingu á tilskipunum
90/426/EBE og 92/65/EBE og niðurfellingu á tilskipun
72/462/EBE (5).
10) Til að rekstraraðilar hafi yfir að ráða nægilega fjölbreyttum
aðferðum og verklagsreglum til að draga úr þeirri
áhættu sem stafar af viðskiptum með og innflutningi á
ull og hári skal mæla fyrir um viðbótarkröfur að því er
varðar setningu ullar og hárs, sem eru flutt inn frá þriðju
löndum án takmarkana í samræmi við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011, á markað. Breyta ber 2. mgr. 25. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.

frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag
dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum sem fluttar eru inn
til Bandalagsins frá þriðju löndum (7), sannprófun skjala
sem kveðið er á um í 3. mgr. 4. gr. í þeirri tilskipun.
15) Breyta ber reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við
það.
16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.
SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 4. mgr. 20. gr. komi eftirfarandi:
„4. Lögbæra yfirvaldið getur undanþegið eftirfarandi
rekstraraðila frá tilkynningaskyldunni sem um getur í a-lið
1. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:

11) Fyrir skýrleika sakir skal breyta reglum um innflutning á
ómeðhöndlaðri ull og hári, sem mælt er fyrir um í 8. línu
í töflu 2 í 1. þætti II. kafla XIV. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011, til samræmis við það.

a) rekstraraðila sem meðhöndla eða framleiða veiðiminjagripi eða annan tilbúning sem um getur í VI. kafla
XIII. viðauka við þessa reglugerð, fyrir einkaaðila eða
í öðrum tilgangi en til viðskipta,

12) Svín eru smitnæm fyrir útbreiðslu annarra sjúkdóma
en gin- og klaufaveiki, einkum afríkusvínapestar, sem
útheimtir sérstaka meðhöndlun á ull og hári sem kemur
af svínum. Því skal setning á markað og þar af leiðandi
innflutningur á ull og hári af svínum frá þriðju löndum háð
sömu skilyrðum og mælt er fyrir um varðandi svínsburstir.
Því ber að breyta 2. lið A-liðar í VII. kafla XIII. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
13) Viðbótarmeðhöndlun á ull og hári, sem kemur af öðrum
dýrum en svínum, sem eru send beint til stöðvar sem
framleiðir afleiddar afurðir úr ull og hári fyrir textíliðnaðinn, skal einnig standa rekstraraðilum í aðildarríkjunum til boða. Því ber að bæta við B-lið VII. kafla
XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til
samræmis við það.

b) rekstraraðila sem meðhöndla eða farga rannsóknar- og
greiningarsýnum sem notuð eru í menntunarskyni,
c) rekstraraðila sem flytja þurra, ómeðhöndlaða ull og
hár, að því tilskildu að þau séu í tryggilega lokuðum
umbúðum og send beint til stöðvar sem framleiðir
afleiddar afurðir til notkunar utan fóðurferlisins eða til
stöðvar þar sem fram fer millistigsstarfsemi við skilyrði
sem koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda.“
2) Í stað 2. mgr. 25. gr. komi eftirfarandi:
„2. Engin dýraheilbrigðisskilyrði skulu gilda um
innflutning til Sambandsins og umflutning gegnum það á
eftirfarandi afurðum:

14) Innflutningur á ómeðhöndlaðri ull og hári inn í Sambandið frá tilteknum þriðju löndum eða svæðum í
þriðju löndum skal heimilaður að því tilskildu að þau
uppfylli nauðsynlegar kröfur og að þeim fylgi yfirlýsing innflytjanda í samræmi við fyrirmyndina í IV. viðauka við þessa reglugerð. Þessa yfirlýsingu skal leggja
fram á einni af samþykktum skoðunarstöðvum Sambandsins á landamærum, sem skráð er í I. viðauka við
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB frá
28. september 2009 um að taka saman skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum, um að mæla fyrir um
tilteknar reglur um skoðanir, sem framkvæmdar eru af
heilbrigðissérfræðingum Bandalagsins á sviði dýra og
dýraafurða og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar
í Traces-tölvukerfinu (6), þar sem fara skal fram, þrátt
fyrir ákvæði 4. mgr. 4. gr. tilskipunar ráðsins 97/78/EB
( 5)
(6)

Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 128.
Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1.
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a) ull og hári sem hafa verið þvegin í verksmiðju eða sem
hafa verið meðhöndluð með annarri aðferð sem tryggir
að engin óásættanleg áhætta verði áfram til staðar,
b) loðskinnum sem hafa verið þurrkuð við 18 °C
umhverfishita og 55% rakastig í a.m.k. tvo daga,
c) ull og hári, sem koma af öðrum dýrum en svínum, sem
hafa verið meðhöndluð með þvotti í verksmiðju sem
felst í ídýfingu ullarinnar og hársins í röð baða af vatni,
sápu og natríumhýdroxíði eða kalíumhýdroxíði,
d) ull og hári, sem koma af öðrum dýrum en svínum,
sem eru send beint til stöðvar sem framleiðir afleiddar
afurðir úr ull og hári fyrir textíliðnaðinn og hafa verið
meðhöndluð með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum:
(7)

Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
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–

efnafræðilegri afhárun með leskjuðu kalki eða
natríumsúlfíði,

–

svælingu í formaldehýði í loftþéttum klefa í a.m.k.
sólarhring,

–

iðnaðarhreinsun (e. industrial scouring) sem felur
í sér að ullinni og hárinu er dýft í vatnsleysanlegt
þvotta- og hreinsiefni sem er haldið við 60–70 °C
hitastig,

–

–

ii. þeim fylgir yfirlýsing innflytjanda eins og krafist er
í samræmi við 21. kafla XV. viðauka,
iii. rekstraraðilinn framvísaði þeim á einni af samþykktum skoðunarstöðvum Sambandsins á landamærum, sem eru skráðar í I. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB, þar sem þau stóðust, með fullnægjandi árangri, sannprófun skjala sem fór fram
í samræmi við 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 97/78/EB.“

geymslu, þar sem telja má ferðatímann með, við
37 °C í átta daga, 18 °C í 28 daga eða 4 °C í
120 daga,

3) Í stað 31. og 32. liðar I. viðauka komi texti I. viðauka við
þessa reglugerð.
4) Ákvæðum 2. liðar A-liðar og B-liðar í VII. kafla XIII.
viðauka skal breytt í samræmi við textann í II. viðauka við
þessa reglugerð.

þau voru framleidd a.m.k. 21. degi fyrir komu inn
í Sambandið og geymd í þriðja landi eða á svæði í
þriðja landi sem er
–

laust við gin- og klaufaveiki og, ef um er að
ræða ull og hár af sauðfé og geitum, laust við
fjárbólu og geitabólu í samræmi við almennu
grunnviðmiðanirnar sem eru skráðar í
II. viðauka við tilskipun 2004/68/EB,

e) ull og hári, sem eru þurr og í tryggilega lokuðum
umbúðum, sem koma af öðrum dýrum en svínum
og eru ætluð til sendingar til stöðvar sem framleiðir
afleiddar afurðir úr ull og hári fyrir textíliðnaðinn og
uppfylla allar eftirfarandi kröfur:
i.

63/1207
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5) Í stað 8. línu í töflu 2 í 1. þætti II. kafla XIV. viðauka komi
textinn í III. viðauka við þessa reglugerð.
6) Texti IV. viðauka við þessa reglugerð bætist við XV.
viðauka.

skráð í 1. hluta II. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 206/2010 og hefur heimild til
að flytja ferskt kjöt af jórturdýrum, sem
falla ekki undir viðbótarábyrgðir A og F
sem þar eru nefndar, inn í Sambandið,

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 13. nóvember 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
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I. VIÐAUKI
Í stað 31. og 32. liðar I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 komi eftirfarandi:
„31. „ómeðhöndluð ull“: ull, önnur en ull sem hefur:
a) verið þvegin í verksmiðju,
b) fallið til við sútun,
c) verið meðhöndluð með annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta verði áfram til staðar,
d) komið af öðrum dýrum en svínum og verið meðhöndluð með þvotti í verksmiðju sem felst í ídýfingu
ullarinnar í röð baða af vatni, sápu og natríumhýdroxíði eða kalíumhýdroxíði eða
e) komið af öðrum dýrum en svínum, sem er ætluð til sendingar beint til stöðvar sem framleiðir afleiddar
afurðir úr ull fyrir textíliðnaðinn og hefur verið meðhöndluð með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum:
i.

efnafræðilegri afhárun með leskjuðu kalki eða natríumsúlfíði,

ii. svælingu í formaldehýði í loftþéttum klefa í a.m.k. sólarhring,
iii. iðnaðarhreinsun sem felur í sér að ullinni er dýft í vatnsleysanlegt þvotta- og hreinsiefni sem er
haldið við 60–70 °C hitastig,
iv. geymslu, þar sem telja má ferðatímann með, við 37 °C í átta daga, 18 °C í 28 daga eða 4 °C í 120
daga,
32.

„ómeðhöndlað hár“: hár, annað en hár sem hefur:
a) verið þvegið í verksmiðju,
b) fallið til við sútun,
c) verið meðhöndlað með annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta verði áfram til staðar,
d) komið af öðrum dýrum en svínum og verið meðhöndlað með þvotti í verksmiðju sem felst í ídýfingu
hársins í röð baða af vatni, sápu og natríumhýdroxíði eða kalíumhýdroxíði,
e) komið af öðrum dýrum en svínum, sem er ætlað til sendingar beint til stöðvar sem framleiðir afleiddar
afurðir úr hári fyrir textíliðnaðinn og hefur verið meðhöndlað með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum:
i.

efnafræðilegri afhárun með leskjuðu kalki eða natríumsúlfíði,

ii. svælingu í formaldehýði í loftþéttum klefa í a.m.k. sólarhring,
iii. iðnaðarhreinsun sem felur í sér að hárinu er dýft í vatnsleysanlegt þvotta- og hreinsiefni sem er
haldið við 60–70 °C hitastig,
iv. geymslu, þar sem telja má ferðatímann með, við 37 °C í átta daga, 18 °C í 28 daga eða 4 °C í 120
daga.“
______
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II. VIÐAUKI
Ákvæðum VII. kafla XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað inngangsorða 2. liðar A-liðar komi eftirfarandi:
„2. Flutningur á svínsburstum og ull og hári af svínum af svæðum þar sem afríkusvínapest er landlæg skal
bannaður nema um sé að ræða svínsburstir og ull og hár af svínum sem hafa verið:“
2) Eftirfarandi liður bætist við B-lið:
„Heimilt er að setja ull og hár, sem koma af öðrum dýrum en svínum, á markað án takmarkana í samræmi við þessa
reglugerð, að því tilskildu:
a) að þau hafi verið þvegin í verksmiðju, sem felur í sér að ullinni og hárinu er dýft í röð baða af vatni, sápu og
natríumhýdroxíði eða kalíumhýdroxíði, eða
b) að þau séu send beint til stöðvar sem framleiðir afleiddar afurðir úr ull eða hári fyrir textíliðnaðinn og ullin eða
hárið hafi verið meðhöndlað með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum:
i.

efnafræðilegri afhárun með leskjuðu kalki eða natríumsúlfíði,

ii. svælingu í formaldehýði í loftþéttum klefa í a.m.k. sólarhring,
iii. iðnaðarhreinsun sem felur í sér að ullinni og hárinu er dýft í vatnsleysanlegt þvotta- og hreinsiefni sem er
haldið við 60–70 °C hitastig,
iv. geymslu, þar sem telja má ferðatímann með, við 37 °C í átta daga, 18 °C í 28 daga eða 4 °C í 120 daga.“
______

„8

Ómeðhöndluð ull og hár
sem koma af öðrum dýrum
en svínum

Efni í 3. flokki sem um getur í
h- og n-lið 10. gr.

2) Ullin og hárið eru ull og hár sem um
getur í e-lið 2. mgr. 25. gr.

b) send beint til stöðvar sem
framleiðir afleiddar afurðir til
notkunar utan fóðurferlisins
eða til stöðvar þar sem fram fer
millistigsstarfsemi við skilyrði
sem koma í veg fyrir útbreiðslu
sjúkdómsvalda.

a) í tryggilega lokuðum umbúðum
og

1) Þurra, ómeðhöndlaða ullin og hárið
skulu vera

Í stað 8. línu í töflu 2 í 1. þætti II. kafla XIV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 komi eftirfarandi:

III. VIÐAUKI

b) sem er laust við gin- og klaufaveiki og,
ef um er að ræða ull og hár af sauðfé
og geitum, laust við sauðabólu og
geitabólu í samræmi við II. viðauka við
tilskipun ráðsins 2004/68/EB.

a) sem er skráð í 1. hluta II. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
hefur heimild til að flytja ferskt kjöt
af jórturdýrum, sem falla ekki undir
viðbótarábyrgðir A og F sem þar eru
nefndar, inn í Sambandið og

2) Þriðja land eða svæði í þriðja landi

1) Öll þriðju lönd.

2) Gerð er krafa um yfirlýsingu innflytjanda í
samræmi við 21. kafla XV. viðauka“

1) Ekki er gerð krafa um dýraheilbrigðisvottorð
vegna innflutnings á ómeðhöndlaðri ull og
hári.
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IV. VIÐAUKI
Eftirfarandi 21. kafli bætist við XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
„21. KAFLI
Fyrirmynd að yfirlýsingu
Yfirlýsing innflytjanda á ómeðhöndlaðri ull og hári, sem um getur í e-lið 2. mgr. 25. gr., vegna innflutnings inn í Evrópusambandið
LAND

I. hluti Upplýsingar um vörusendingu

I.1.

Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Símanr.

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5.

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Land Símanr.

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Nafn
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.8.

Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Land

Samþykkisnúmer

Póstnúmer/svæði

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki
Flugvél
Ökutæki
Auðkenning
Skjal:

□
□

□
□

Skip
Annað

□

Járnbrautarvagn

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB
Heiti Eining nr.
I.17. CITES-Nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Stofuhiti

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/umbúða

I.24. Tegund umbúða

□

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til frekari vinnslu

□

I.26. Umflutningur um ESB til þriðja lands:
Þriðja land

ISO-kóði

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning vörunnar
Tegund vöru

(kg)

Eigin þyngd
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LAND:

Ull og hár sem um getur í e-lið 2. mgr. 25. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 142/2011
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

YFIRLÝSING

II. hluti: Vottun

Ég undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að ómeðhöndlaða ullin (1) og/eða hárið (1) kemur af öðrum dýrum en svínum:
a)

a.m.k. 21 degi fyrir komudag inn í Sambandið,

b)

í þriðja landi eða svæði í þriðja landi sem skráð er í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og hefur heimild til
að flytja ferskt kjöt af jórturdýrum, sem falla ekki undir viðbótarábyrgðir A og F sem þar eru nefndar, inn í Sambandið og

c)

af dýrum sem eru haldin í þriðja landi eða á svæði í þriðja landi, sem um getur í b-lið, sem er laust við gin- og klaufaveiki og,
ef um er að ræða ull og hár af sauðfé og geitum, laust við fjárbólu og geitabólu í samræmi við almennu grunnviðmiðanirnar
sem eru skráðar í II. viðauka við tilskipun 2004/68/EB.

Athugasemdir
Þessi yfirlýsing varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á
landamærum og verður að vera á a.m.k. einu opinberu tungumáli þess aðildarríkis þar sem sendingin kemur fyrst inn í Sambandið
og a.m.k. á einu opinberu tungumáli viðtökuaðildarríkisins.
I. hluti
—

Reitur I.11 & I.12:

Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.19:

Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar fyrir eftirfarandi liði:
5101 eða 5102

—

Reitur I.20:

Magn: tilgreina skal samanlagða heildarþyngd og eigin þyngd í kg

—

Reitur I.28:

Tegund vöru: Tilgreinið ull og hár

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)

Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn.
Innflytjandi
Nafn (með hástöfum):

Heimilisfang

Dagsetning:

Undirskrift.“

Staður:
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Fylgiskjal V.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
1097/2012

Nr. 64/165

2013/EES/64/17

frá 23. nóvember 2012
um breytingu, með tilliti til sendinga á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum milli
aðildarríkjanna, á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/
EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

óþarfa raskanir á innri markaðnum ef atburðir verða
sem tengjast raunverulegri eða hugsanlegri áhættu fyrir
heilbrigði manna eða dýra.
4)

Rekstraraðilar skulu tryggja að starfsemi sem fellur undir
gildissvið löggjafar um aukaafurðir úr dýrum sé skráð eða
samþykkt. Meðferð á litlu magni efna úr 2. og 3. flokki
veldur þó óverulegri áhættu ef þau koma frá svæðum þar
sem ekki hefur verið tilkynnt um neina sjúkdóma sem geta
borist í menn eða dýr. Aðildarríkjum skal því vera heimilt
að leyfa tiltekna starfsemi án skráningar, eins og kveðið
er á um í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Slík
undanþága skal einungis bundin við starfsemi sem varðar
beina afhendingu afurðanna til endanlegs notanda innan
svæðisins, á staðbundinn markað eða til staðbundinna
smásölufyrirtækja.

5)

Viðskiptaskjal skal fylgja hverri vörusendingu með
aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum sem
ætlunin er að selja á milli aðildarríkja. Nauðsynlegt er þó
að breyta núverandi kröfum um viðskiptaskjalið og rýmka
þær til að tryggja að í því komi fram allar nauðsynlegar
upplýsingar um örugga meðhöndlun, meðferð og
fyrirhugaða notkun eða förgun efnisins sem um ræðir.

6)

Rekstraraðilar skulu tilgreina tilteknar upplýsingar
um sendinguna á viðskiptaskjölunum, einkum flokk
aukaafurðanna úr dýrum eða afleiddu afurðanna, tegund
vörunnar og tegund meðferðarinnar. Samkvæmt 3.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 er engin þörf á að
gefa út viðskiptaskjal fyrir afleiddar afurðir sem hafa
verið tilgreindar sem endapunktar í framleiðsluferlinu.
Einnig má fella út tilvísun í vinnslustaðla í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004(3). Því ber
að breyta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
til samræmis við það.

7)

Lögbær yfirvöld viðtökuaðildarríkisins skulu veita
fyrirframleyfi fyrir nokkrum aukaafurðum úr dýrum
og afleiddum afurðum sem um getur í 1. mgr. 48. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sæki rekstraraðili um
það. Í XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
kveðið á um staðlað snið umsóknar um leyfi til sendingar
á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum til

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er
varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru
ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr.
1774/2002 (1), einkum 21. gr. (a-lið 5. mgr.), 23. gr. (3. mgr.)
og 48. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur
um heilbrigði manna og dýra vegna aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða í því skyni að koma í veg fyrir og
draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra
af völdum þessara afurða. Í henni er einnig kveðið á um
reglur um setningu aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða á markað.
Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar
tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti
með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt
þeirri tilskipun(2) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur
vegna reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. reglur um
skráningu rekstraraðila, innihald viðskiptaskjala sem
fylgja sendingum aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða í viðskiptum milli aðildarríkja og uppsetningu
tilkynningareyðublaðs sem þarf að leggja fram með
tilteknum aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum
samkvæmt 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 skulu
rekstraraðilar sjá til þess að aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir séu rekjanlegar á öllum stigum söfnunar,
framleiðsluferlis, notkunar og förgunar, til að forðast

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2012, bls. 3. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 182/2013 frá 8. november
2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(3) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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annars aðildarríkis. Því sniði skal breytt þannig að á því
komi fram upplýsingar um hvenær leyfi renna út, um
rúmmál eða þyngd sendingarinnar, heiti og heimilisfang
sendandans, uppruna aukaafurðanna úr dýrum og viðtökustað sendingarinnar. Því ber að breyta XVI. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
8)

Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til
samræmis við það.

9)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

umbúðum og send beint til stöðvar sem framleiðir
afleiddar afurðir til notkunar utan fóðurferlisins eða til
stöðvar þar sem fram fer millistigsstarfsemi við skilyrði
sem koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda,
d) rekstraraðila sem nota lítið magn af efnum í 2. og 3.
flokki sem um getur í 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, eða afleiddum afurðum úr þeim, með það
fyrir augun að afhenda afurðirnar beint til endanlegs
notanda innan svæðisins, á staðbundinn markað eða til
staðbundinna smásölufyrirtækja, ef lögbært yfirvald
telur slíka starfsemi ekki valda áhættu á að alvarlegir
smitsjúkdómar berist í menn eða dýr en þessi liður
gildir ekki ef þessi efni eru notuð sem fóður fyrir alidýr
önnur en loðdýr.“
2) Ákvæðum VIII. og XVI. viðauka er breytt í samræmi við
viðaukann við þessa reglugerð.

1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Eftirfarandi komi í stað c-liðar 4. mgr. 20. gr.:

2. gr.

„c) rekstraraðila sem flytja þurra, ómeðhöndlaða ull og
hár, að því tilskildu að þau séu í tryggilega lokuðum

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 23. nóvember 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Forseti.
José Manuel BARROSO
_______________
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VIÐAUKI
Viðaukunum við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað fyrirmyndarinnar að viðskiptaskjali í III. kafla VIII. viðauka komi eftirfarandi:
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Viðskiptaskjal
Fyrir flutninga innan Evrópusambandsins á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, sem ekki eru ætlaðar til
manneldis, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1069/2002

EVRÓPUSAMBANDIÐ:
I.1.

Viðskiptaskjal

Sendandi
Heiti

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Heimilisfang
I.5.

Póstnúmer
Viðtakandi

Tilvísunarnúmer

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.9. Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.10. Viðtökuland

I.13.

□

Starfsstöð

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □
Skip

Járnbrautarvagn

Brottfarardagur

I.17.

Flutningsaðili

□

Heiti
Heimilisfang

Auðkenning

□

Bújörð

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Póstnúmer
I.19.

Aðildarríki
Vörunúmer (SNnúmer)

Hitastig afurða

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknifrjóvgunar

□

Frystar

□

□

Stýrt hitastig

Til tæknilegra nota

I.26.

I.30.
I.31.

I.15.

Lýsing á vöru

Við umhverfishita

I.28.

□

Póstnúmer

Fermingarstaður

I.16.

I.21.

Kóði

I.11. Viðtöku
svæði

Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer

I.18.

ISOkóði

Sæðisstöð

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Flugvél

Tilvísunarnúmer

I.7.

Póstnúmer
I.8. Uppruna
ISOkóði
land

I.14.

I.2.a.
staðar

I.6.

Heiti
Heimilisfang

I.12.

I.2.
skjals

I.27.

□

Útflutningur
Þriðja land
Brottfararstaður

I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

□

□

Umflutningur um aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki

ISOkóði
ISOkóði
ISOkóði

□

I.29.

ISOkóði
Kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Tegund
vöru

Flokkur

Tegund
meðhöndlunar

Samþykkisnúmer starfsstöðvar
Framleiðslustöð

Númer
framleiðslulotu
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II. hluti: Vottun

EVRÓPUSAMBANDIÐ:

20. Nr.
júlí64/169
2017

Aukaafurðir úr dýrum sem eru ekki ætlaðar til
manneldis

II.
II.1.

Upplýsingar um heilbrigði
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
Yfirlýsing sendanda
Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að:

II.b.

II.1.1.
II.1.2.

upplýsingarnar í I. hluta eru réttar,
Allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi aukaafurðir úr
dýrum eða afleiddar afurðir og einnig til að komast hjá víxlmengun milli mismunandi flokka.

Athugasemdir
I. hluti:
—
—
—
—

Reitur I.9 og I.11: ef við á.
Reitur I.12, I.13 og I.17: samþykkisnúmer eða skráningarnúmer. Ef um er að ræða unninn húsdýraáburð, gefið upp
samþykkis eða skráningarnúmer viðtökustöðvar eða bújarðar í reit I.13.
Reitur I.14: fyllið út ef annað en í reit „I.1. Sendandi“.
Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitur I.31:

Dýrategundir:

Fyrir efni í 3. flokki og afleiddar afurðir þess sem eru ætlaðar til notkunar sem fóðurefni. Veljið
úr eftirfarandi: Fuglar, jórturdýr, dýr sem ekki eru jórturdýr, spendýr, fiskar, lindýr, krabbadýr,
hryggleysingjar.

Tegund vöru:

Setjið inn vöru af eftirfarandi lista: „aukaafurðir úr býrækt“, „blóðafurðir“, „blóð“, „blóðmjöl“,
„meltunarleifar“, „innihald meltingarvegar“, „nagbein“, „fiskimjöl“, „bragðbætandi innyflaafurðir“,
„gelatín“, „hamsar“, „húðir og skinn“, „vatnsrofin prótín“, „lífrænn áburður“, „gæludýrafóður“,
„unnið dýraprótín“, „unnið gæludýrafóður“, „hrátt gæludýrafóður“, „brædd fita“, „molta“, „unninn
húsdýraáburður“, „fisklýsi“, „mjólkurafurðir“, „seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu“;
„tvíkalsíumfosfat“, „þríkalsíumfosfat“, „kollagen“, „eggjaafurðir“, „sermi úr dýrum af hestaætt“,
„veiðiminjagripir“, „ull“, „hár“, „svínsburstir“, „fjaðrir“, „aukaafurðir úr dýrum, ætlaðar til vinnslu“,
„afleiddar afurðir“.
Tilgreinið efni í 1., 2. eða 3. flokki.

Flokkur:

Ef um er að ræða efni í 3. flokki, tilgreinið í hvaða lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er getið
um aukaafurðina úr dýrum sem um er að ræða (t.d. alið 10. gr., blið 10. gr. o.s.frv.).
Ef um er að ræða efni í 3. flokki til notkunar í hrátt gæludýrafóður, gefið upp 3a eða 3b (i. eða ii. lið)
eftir því hvort getið er um aukaafurðirnar úr dýrum í 10. gr. (alið eða i. eða ii. lið bliðar) reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009.
Ef um er að ræða húðir og skinn og afurðir sem fást úr þeim, gefið upp 3b (ii. lið) eða 3n eftir því
hvort getið er um aukaafurðirnar úr dýrum eða afleiddu afurðirnar í 10. gr. (ii. lið b-liðar eða n-lið)
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Tegund
meðhöndlunar:

Ef fleiri en einn flokkur er í vörusendingunni, gefið upp magn og, eftir því sem við á, fjölda íláta fyrir
hvern flokk efnis.
Gefið upp meðhöndlunina á verkuðum húðum og skinnum:
„(a)“ fyrir þurrkun,
„(b)“ fyrir þurr eða votsöltun í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,
„(c)“ fyrir söltun í sjö daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati,
Lýsið vinnslu- eða ummyndunaraðferð fyrir efni í 1. og 2. flokki. Tilgreinið viðkomandi vinnsluaðferð
(veljið úr aðferðum 1 til 5 sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011).

Númer
framleiðslulotu:
II. hluti:
—

Fyrir efni í 3. flokki og afleiddar afurðir úr efni í 3. flokki sem ætlaðar eru til notkunar í fóður: ef við á
skal lýsa eðli meðhöndlunarinnar og aðferðinni við hana. Gefið upp viðkomandi vinnsluaðferð (veljið
úr aðferðum 1 til 7 sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011).
Setjið inn númer framleiðslulotu eða eyrnamerkisnúmer, ef við á.

Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn.

Undirskrift
Gjört í .............................................................................hinn ...........................................................................................
(staður)

(dagsetning)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(undirskrift ábyrgðaraðila/sendanda)
(nafn með hástöfum)
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2)

20.14.11.2013
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Eftirfarandi komi í stað 10. þáttar III. kafla XVI. viðauka:
„10. þáttur
Staðlað snið fyrir umsóknir um tiltekin leyfi er varða viðskipti innan Sambandsins

Rekstraraðilar skulu leggja fram umsóknir til lögbærs yfirvalds í viðtökuaðildarríkinu um leyfi til að senda
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 í samræmi
við eftirfarandi snið:

14.11.2013
Nr.
674
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Bls. 1/2
UMSÓKN UM LEYFI TIL SENDINGAR Á AUKAAFURÐUM
ÚR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL ANNARS AÐILDARRÍKIS
(48. GR. REGLUGERÐAR (EB) NR. 1069/2009)
Heiti og heimilisfang upprunastaðar

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Heiti og heimilisfang sendanda

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Heiti og heimilisfang umsækjanda

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Heiti og heimilisfang viðtökustaðar

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Aukaafurðir úr dýrum/afleiddar afurðir (1)

Fyrirhuguð notkun (1)

□

Efni í 1. flokki sem er:

□

Förgun

…………………………………………………………………
(tegund efnis)

□

Vinnsla

□

Brennsla

□

Til áburðar á land

□

Umbreyting í lífgas

□

Mylting

□

Gæludýrafóður (2)

□

Framleiðsla á lífdísilolíu

□

Til fóðrunar á (3)

□

Efni í 2. flokki sem er:
…………………………………………………………………
(tegund efnis)

□

Kjöt- og beinamjöl úr efni í 1. flokki

□

Dýrafita úr efni í 1. flokki

□

Kjöt- og beinamjöl úr efni í 2. flokki

□

Dýrafita úr efni í 2. flokki

…………………………………………………………………

□

Til framleiðslu á eftirfarandi afleiddum afurðum (4)
…………………………………………………………………

Gefið upp magn aukaafurða úr dýrum/afleiddra afurða (rúmmál eða þyngd) (4) (5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr.674
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Bls. 2/2
(UMSÓKN UM LEYFI TIL SENDINGAR Á AUKAAFURÐUM
ÚR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL ANNARS AÐILDARRÍKIS
48. GR. REGLUGERÐAR (EB) NR. 1069/2009))
Upprunategund:

Ef um er að ræða kjöt- og beinamjöl og dýrafitu:
Efnin hafa verið unnin með eftirfarandi aðferð (5):
………………………………………………………………………………………….

Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi því yfir að framangreindar upplýsingar eru réttar.

……………………………………………………………………………………………………………………………
(Undirskrift: nafn, dagsetning, samskiptaupplýsingar: sími, símbréf (ef við á), tölvupóstfang)
Ákvörðun lögbærs yfirvalds viðtökuaðildarríkis (7):
Vörusendingin:

□

hafnað

□

samþykkt

□

samþykkt með fyrirvara um beitingu þrýstisæfingar (aðferð 1) á efnin.

□

samþykkt með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði fyrir sendingu (4):…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Þetta leyfi gildir til: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(8)

…………………………………………………………………………………………………………..
(Dagsetning, stimpill og undirskrift lögbært yfirvalds)

Athugasemdir:
Fyllið skjalið út með HÁSTÖFUM.
(1) Krossið við eftir því sem við á.
(2) Ef um er að ræða gæludýrafóður sem er framleitt úr efni í 1. flokki sem samanstendur af aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa ólöglega
meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB.
(3) Tilgreinið í samræmi við 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
4
( ) Fyllið út, ef við á.
(5) Tilgreinið.
(6) Tilgreinið eina af vinnsluaðferðunum sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.
(7) Fyrir lögbært yfirvald: krossið við eins og við á.
(8) Setjið inn gildislok leyfis.
__________________
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Fylgiskjal VI.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 294/2013

Nr. 63/1223

2015/EES/63/38

frá 14. mars 2013
um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir
úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar
ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með
dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Í áliti sínu frá 7. febrúar 2011 um getu líffituefnaferla
til að draga sem mest úr hugsanlegri áhættu sem tengist
smitandi svampheilakvilla í aukaafurðum úr dýrum
í 1. flokki (3) komst Matvælaöryggisstofnun Evrópu
(Matvælaöryggisstofnunin) að þeirri niðurstöðu að áhætta
á útbreiðslu smitandi svampheilakvilla verði umtalsvert
minni eftir að efni í 1. flokki hefur verið unnið með því
að sundra fitunni með vatnsrofi og herða hana. Hins vegar
er nokkur óvissa til staðar að því er varðar minnkun á
smitvirkni smitandi svampheilakvilla í líffituefnaafurðum
sem eru fengnar úr efni í 1. flokki. Því er ekki hægt að
álykta svo öruggt sé að þessar afurðir séu lausar við
smitvirkni og því gæti stafað af þeim áhætta ef þær
koma inn í matvæla- og fóðurferlið. Því skal breyta 3. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 og XIV. og XV. viðauka
við hana til samræmis við það.

4)

Í 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er
kveðið á um undanþágur vegna notkunar á efni í 2. og
3. flokki til að fóðra tiltekin dýr sem koma ekki inn í
matvælaferlið, þ.m.t. dýr í fjölleikahúsum. Þar eð tiltekin
dýr í fjölleikahúsum tilheyra tegundum sem venjulega eru
notuð til matvælaframleiðslu er nauðsynlegt að fóðrun
dýra í fjölleikahúsum á þessu efni falli undir skilyrðin sem
mælt er fyrir um í 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011.

5)

Í f-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1069/2009
er kveðið á um undanþágu vegna förgunar býflugna og
aukaafurða úr býrækt með brennslu eða urðun á staðnum
við skilyrði sem koma í veg fyrir yfirfærslu áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra. Í c-lið 15. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 142/2011 er vísað til sérreglna vegna söfnunar og
förgunar á býflugum og aukaafurðum úr býrækt. Því skal

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að
því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem
ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð
(EB) nr. 1774/2002 (1), einkum 5. gr. (2. mgr.), 15. gr. (b- og
c-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. og annarri undirgrein 1. mgr.),
18. gr. (3. mgr.), 19. gr. (a-, b- og c-lið fyrstu undirgreinar
4. mgr. og annarri undirgrein 4. mgr.), 21. gr. (c-lið 6. mgr.) og
32. gr. (a-lið 3. mgr.), 40. gr. (d-lið fyrstu undirgreinar), 41. gr.
(fyrstu og þriðju undirgrein 3. mgr.), 42. gr. (2. mgr.) og 45. gr.
(4. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur
um heilbrigði manna og dýra sem varða aukaafurðir úr
dýrum og afleiddar afurðir í því skyni að koma í veg fyrir
og draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og
dýra af völdum þessara afurða. Þar er einnig kveðið á um
ákvörðun á endapunkti í framleiðsluferlinu fyrir tilteknar
afleiddar afurðir en þegar honum er náð gilda kröfur
þeirrar reglugerðar ekki lengur um þær.
Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um
heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis,
og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að
því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á
landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (2) er mælt
fyrir um framkvæmdarreglur fyrir reglugerð (EB) nr.
1069/2009, þ.m.t. reglur um ákvörðun endapunkta fyrir
tilteknar afleiddar afurðir.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 98, 6.4.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2015 frá 25. september
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, biður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(3 )

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2011) 9(2), 1976.
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leiðrétta inngangsorð þeirrar greinar til samræmis við
það, með tilvísun í sérreglur vegna söfnunar og förgunar
á býflugum og aukaafurðum úr býrækt.

6)

7)

Í 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 er kveðið
á um umbreytingartímabil til 31. desember 2012 vegna
förgunar á litlu magni af efni í 3. flokki sem um getur í
f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Framlengja
skal það umbreytingartímabil í tvö ár til viðbótar og á
þeim tíma skal safna frekari gögnum um söfnun, flutning
og förgun viðkomandi efnis í 3. flokki.

Nota má unnið dýraprótín úr aukaafurðum úr dýrum,
öðrum en efni í 3. flokki sem um getur í n-, o- og p-lið
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem innihaldsefni
í framleiðslu á unnu gæludýrafóðri. Ekki má skilgreina
unnið dýraprótín sem gæludýrafóður nema því sé blandað
í viðeigandi hlutföllum saman við önnur fóðurefni sem
viðkomandi tegund gæludýra neytir vanalega. Hins vegar
mega framleiðendur unnins dýraprótíns senda afurðina til
umsjónarmanna viðurkenndra hundaræktunarstöðva eða
hópa veiðihunda og til fóðrunar á hundum og köttum í
athvörfum, til framleiðslu á blönduðu fóðri fyrir hunda og
ketti. Í slíkum tilvikum skal skilgreina afurðina og merkja
sem unnið dýraprótín. Ef um er að ræða útflutning á unnu
dýraprótíni gilda ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4) til viðbótar við löggjöf um
aukaafurðir úr dýrum. Í samræmi við lið E2 í III. hluta
IV. viðauka við fyrrnefnda reglugerð skal útflutningur
á unnu dýraprótíni falla undir skriflegan samning milli
upprunaaðildarríkja unna dýraprótínsins og þriðja lands,
sem er viðtökuland. Slík skuldbinding er ekki fyrir hendi
þegar um er að ræða útflutning á gæludýrafóðri. Vegna
þekktrar áhættu á óviðeigandi notkun á reglum um
útflutning á unnu dýraprótíni er þörf fyrir nákvæmari
skilgreiningu á gæludýrafóðri.

8)

Ummyndun á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum í lífgas er leyfileg samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 1069/2009. Fastir eða fljótandi þættir verða til við
framleiðslu lífgass. Nauðsynlegt er að skýra að kröfurnar
um förgun þessara leifa gilda um báða þessa þætti.

9)

Í áliti sínu frá 30. nóvember 2010 um ólífræna áhættu
fyrir heilbrigði manna og dýra vegna glýseríns sem
fellur til sem aukaafurð við framleiðslu lífdísilolíu úr
aukaafurðum úr dýrum í 1. flokki og jurtaolíum (5)
viðurkenndi Matvælaöryggisstofnunin að glýserín,
sem hefur verið unnið með aðferð 1 sem um getur í III.
kafla IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 142/2011 til
framleiðslu á lífdísilolíu sé öruggt efni að því er varðar
áhættu vegna smitandi svampheilakvilla. Glýserín, sem

(4)
(5)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(12), 1934.
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fellur til sem aukaafurð við framleiðslu lífdísilolíu, má
ummynda í lífgas og meltunarleifar að lokinni framleiðslu
lífdísilolíu og bera á land án áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra, innan landsbundins yfirráðasvæðis
framleiðsluaðildarríkisins, með fyrirvara um ákvörðun
lögbærs yfirvalds.
10) Aukaafurðir úr dýrum, sem um getur í f-lið 13. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, má bera á land án
vinnslu ef lögbært yfirvald telur að þær skapi ekki
áhættu á útbreiðslu neinna alvarlegra smitsjúkdóma.
Mylta má sömu afurðir eða ummynda þær í lífgas án
undangenginnar vinnslu.
11) Staðlaði textinn til lýsingar á aukaafurðum úr dýrum og
afleiddum afurðum í viðskiptum milli aðildarríkjanna,
sem er settur fram í VIII. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011, skal koma fram sýnilega og læsilega
á umbúðunum, gáminum eða ökutækinu á meðan á
flutningi og geymslu stendur. Bæta skal við skrána yfir
staðlað orðalag til að taka tillit til viðskipta með unninn
húsdýraáburð.
12) Í 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er þess
krafist að rekstraraðilar upplýsi lögbært yfirvald
viðtökuaðildarríkisins um að þeir ætli sér að senda af
stað sendingar af efni í 1. eða 2. flokki. Aðildarríki geta
gert tvíhliða samninga sín á milli um að veita þjónustu
starfsstöðva sinna til að brenna gæludýr frá öðrum
aðildarríkjum sem þau eiga sameiginleg landamæri með.
Í slíkum tilvikum skapar krafan, sem mælt er fyrir um
í 1. til 3. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
ónauðsynlegar viðbótarstjórnsýslubyrðar.
13) Í II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
eru settar fram sértækar kröfur sem varða afleiddar afurðir
sem eru ætlaðar til framleiðslu fóðurefna. Breyta skal
orðalaginu í undanþágunni vegna setningar á mjólk á
markað, sem er unnin í samræmi við landsstaðla, til að
hún eigi einnig við um afurðir sem eru að stofni til úr
mjólk og afurðir úr mjólk og samræma þannig II. hluta 4.
þáttar þess kafla við ákvæði 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, einkum f-lið, með leyfi til vinnslu á tilteknum
matvælum, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, í efni til
fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra.
14) Þegar matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, sem í
eru innihaldsefni úr dýraríkinu, eru notuð sem upprunaefni
til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr gilda sértækar kröfur til
að koma í veg fyrir áhættu á að sjúkdómar smitist í dýr.
Ef þessi matvæli, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu,
innihalda hins vegar ekki kjöt, fisk eða afurðir úr þeim
skal leyfa notkun þeirra til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr,
að því tilskildu að af þeim stafi ekki hætta á sjúkdómum
sem geta smitast í menn eða dýr.
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15) Í 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er mælt
fyrir um skilyrði fyrir setningu á lífrænum áburði og
jarðvegsbætum á markað og notkun þeirra. Þessar afurðir
má framleiða úr efni í 2. og 3. flokki í samræmi við
kröfurnar sem settar eru fram í XI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 142/2011. Ef um er að ræða unnið dýraprótín
úr efni í 3. flokki skal virða sértækar framleiðslukröfur,
sem mælt er fyrir um í II. kafla X. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011, þ.m.t. vegna unnins dýraprótíns
þegar það er eingöngu ætlað til notkunar í gæludýrafóður.
Fyrir skýrleika sakir er nauðsynlegt að breyta XI. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 og setja inn tilvísanir til
hvers kyns vinnslustaðla fyrir unnin dýraprótín.

16) Til að efla rannsóknir á sviði vísinda og líffræðilegrar
fjölbreytni skal veita undanþágu til gagnasafna,
vísindastofnana og safna að því er varðar söfnun,
flutning og notkun á dýrum eða skrokkhlutum þeirra
sem eru varðveittir í lausn (e. preserved in media),
komið fullkomlega fyrir í örskyggnum eða sem
unnin erfðafræðileg sýni. Breyta skal kröfunum um
veiðiminjagripi og annað sem er búið til úr dýrum, sem
settar eru fram í VI. kafla XIII. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011, til samræmis við það.

17) Í töflu 2 í 1. þætti II. kafla XIV. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011 eru settar fram kröfur sem varða
innflutning á aukaafurðum úr dýrum til Sambandsins.
Lagfæra skal orðalagið í tilteknum hlutum töflu 2 til
að veita skýrari upplýsingar. Ef um er að ræða tilteknar
verslunarvörur, sem geta samanstaðið af aukaafurðum úr
mismunandi dýrum, skal breyta skránni yfir þriðju lönd,
sem hafa leyfi til innflutnings á aukaafurðum úr dýrum
af viðkomandi tegundum, í töflu 2 til samræmis við það.
Breytingarnar skulu koma fram í samsvarandi vottorðum
sem sett eru fram í XV. viðauka við þá reglugerð.

18) Gæludýrafóður má vera framleitt úr efni í 3. flokki, öðru
en því efni í 3. flokki sem um getur í n-, o- og p-lið 10.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Sömu reglur og gilda
um setningu gæludýrafóðurs á markað innan ESB skulu
einnig gilda um innflutning frá þriðju löndum. Bæta skal
við vottorðið í B-lið 3. kafla XV. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011 með tilvísun í c-lið 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009.

Því skal breyta XIV. viðauka og heilbrigðisvottorðunum,
sem sett eru fram í A-, C- og D-lið 4. kafla XV. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, til samræmis við það.
20) Í XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 eru settar
fram reglur um opinbert eftirlit sem varðar fóðrun hræfugla
á efni í 1. flokki. Í samræmi við 18. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 má lögbært yfirvald leyfa fóðrun hræfugla,
sem eru í útrýmingarhættu eða verndaðir, og annarra
tegunda, sem lifa á náttúrulegu búsvæði þeirra, á efni í
1. flokki. Gildandi reglur um opinbert eftirlit sem varðar
fóðrun hræfugla skulu því rýmkaðar til að ná til allra dýra
sem leyfa má að séu fóðruð á efni í 1. flokki í samræmi
við VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.
21) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til
samræmis við það.
22) Til að komast hjá röskun á viðskiptum skal mæla fyrir
um umbreytingartímabil, en á meðan því stendur skulu
aðildarríkin samþykkja innflutning á þeim verslunarvörum
sem ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 142/2011, eins og þeim
er breytt með þessari reglugerð, gilda um, í samræmi
við reglurnar sem voru í gildi fyrir gildistöku/beitingu
þessarar reglugerðar.
23) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað i-liðar 3. gr. komi eftirfarandi:
„i) bensín og eldsneyti sem uppfylla sértæku kröfurnar
fyrir afurðir úr fjölþrepa hvataða ferlinu til framleiðslu
á endurnýjanlegu eldsneyti sem settar eru fram í c-lið 2.
liðar 3. þáttar IV. kafla IV. viðauka,
j) líffituefnaafurðir úr bræddri fitu sem uppfylla kröfurnar
sem settar eru fram í XI. kafla XIII. viðauka.“
2) Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað e-liðar 1. málsgreinar komi eftirfarandi:

19) Skýra skal tilteknar kröfur sem varða innflutning á
blóði og blóðafurðum, einkum þær sem varða uppruna
blóðsins. Blóð verður að vera af öruggum uppruna sem
getur verið í sláturhúsum sem eru samþykkt í samræmi
við löggjöf ESB, í sláturhúsum sem eru samþykkt í
landslöggjöf þriðja landsins eða úr lifandi dýrum sem
eru ræktuð í þessum tilgangi. Blóð af slíkum öruggum
uppruna má einnig vera blandað. Nauðsynlegt er að
breyta texta viðkomandi vottorða til samræmis við það.

„e) maðka og orma sem eru ætlaðir í beitu,
f) dýr í fjölleikahúsum,“
b) Í stað e-liðar 2. málsgreinar komi eftirfarandi:
„e) maðka og orma sem eru ætlaðir í beitu,
f) dýr í fjölleikahúsum,“
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2. gr.

3) Í stað inngangsorða 15. gr. komi eftirfarandi:

Á umbreytingartímabili, sem stendur til 26. desember 2013,
skal halda áfram að samþykkja innflutning til Sambandsins á
sendingum af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum
ásamt meðfylgjandi heilbrigðisvottorði, sem hefur verið fyllt
út og undirritað í samræmi við fyrirmynd sem kemur fram í
3. kafla (B- eða D-lið ), 4. kafla (A-, C- eða D-lið), 6. kafla
(A-lið), 8. kafla, 10. kafla (B-lið), 11. kafla, 14. kafla (A-lið) og
15. kafla XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, í þeim
útgáfum sem giltu fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, að
því tilskildu að slík vottorð hafi verið fyllt út og undirrituð fyrir
26. október 2013.

„Ef lögbært yfirvald leyfir förgun aukaafurða úr dýrum
með undanþágunni, sem kveðið er á um í a-, b-, c-, e- og
f-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal
förgunin uppfylla eftirfarandi sérreglur sem settar eru fram
í III. kafla VI. viðauka:“

4) Í 3. mgr. 36. gr. komi dagsetningin ,,31. desember 2014“ í
stað ,,31. desember 2012“.

3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

5) Ákvæðum I., IV., V., VI., VIII., X. og XI. viðauka og XIII.
til XVI. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við
þessa reglugerð.

Hún gildir frá og með 15. mars 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. mars 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
______
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VIÐAUKI
Viðaukunum við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a)

Í stað 19. liðar komi eftirfarandi:
„19. „gæludýrafóður“: fóður, annað en efni sem um getur í 2. mgr. 24. gr., ætlað til notkunar sem fóður fyrir
gæludýr, og nagbein úr aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum sem:
a) innihalda efni úr 3. flokki, þó ekki efni sem um getur í n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
og
b) gætu innihaldið innflutt efni úr 1. flokki sem samanstendur af aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa
ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar
96/23/EB,“

b) Í stað 23. liðar komi eftirfarandi:
„23.„meltunarleifar“: leifar, þ.m.t. fljótandi þáttur, sem falla til við ummyndun aukaafurða úr dýrum í
lífgasstöð,“
2) Ákvæðum 3. þáttar IV. kafla IV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum 1. liðar er breytt sem hér segir:
i.

Í stað iii. liðar a-liðar komi eftirfarandi:
„iii. þær skulu ummyndaðar í lífgas. Í slíkum tilvikum skal farga meltunarleifunum í samræmi við i. eða ii.
lið, nema ef efnið varð til við vinnslu í samræmi við 2. lið (a- eða b-lið) og hægt er að nota leifarnar í
samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í 2. lið (a-lið eða iii. lið b-liðar), eins og við á, eða,“

ii.

Í stað i. liðar b-liðar komi eftirfarandi:
„i. fargað á þann hátt sem kveðið er á um í 1. lið (i. eða ii. lið a-liðar), með eða án undangenginnar
vinnslu, eins og kveðið er á um í 13. gr. (a- og b-lið) og 14. gr. (a- og b-lið) reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,“

b) Í stað ii. og iii. liðar b-liðar í 2. lið komi eftirfarandi:
„ii. ef um er að ræða kalíumsúlfat: bera það beint á land eða nota það til framleiðslu á afleiddum afurðum til
áburðar á land,
iii. ef um er að ræða glýserín fengið úr efni í 1. og 2. flokki sem hefur verið unnið í samræmi við vinnsluaðferð
1, eins og sett er fram í III. kafla:
–

nota það í tæknilegum tilgangi,

–

ummynda það í lífgas, en þá má bera meltunarleifarnar á land á landsbundnu yfirráðasvæði
framleiðsluaðildarríkisins, með fyrirvara um ákvörðun lögbærs yfirvalds, eða

–

nota það til nítrateyðingar í skólphreinsistöð, en þá má bera leifar frá nítrateyðingunni á land í
samræmi við tilskipun ráðsins 91/271/EBE (*),

iv. ef um er að ræða glýserín fengið úr efni í 3. flokki:
–

nota það í tæknilegum tilgangi,

–

ummynda það í lífgas, en þá má bera meltunarleifarnar á land eða

–

nota það til fóðrunar, að því tilskildu að glýserínið sé ekki fengið úr efni í 3. flokki sem um getur í n-,
o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.“

(*) Stjtíð. EB L 135, 30.5.1991, bls. 40.,

c) Í stað 3. liðar komi eftirfarandi:
„3. Öllum úrgangi, öðrum en aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem kveðið er á um í 2. lið,
frá vinnslu á aukaafurðum úr dýrum í samræmi við þennan þátt, s.s. seyru, síuinnihaldi, ösku og
meltunarleifum, skal fargað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og þessa reglugerð.“
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3) Í stað d-liðar í 2. lið 1. þáttar I. kafla V. viðauka komi eftirfarandi:
„d) aukaafurðir úr dýrum sem má bera á land án vinnslu í samræmi við f-lið 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
og þessa reglugerð, ef lögbært yfirvald telur þær ekki skapa hættu á útbreiðslu neinna alvarlegra sjúkdóma í
menn eða dýr,“
4) Í 1. þætti II. kafla VI. viðauka komi eftirfarandi í stað inngangsorðanna:
„Eins og um getur í 18. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 má fóðra dýrin, sem um getur í 1. mgr. (a-, b-,
d-, f-, g- og h-lið) þeirrar greinar, á efni í 2. og 3. flokki, að því tilskildu að farið sé að a.m.k. eftirfarandi skilyrðum,
auk annarra skilyrða sem lögbæra yfirvaldið mælir fyrir um í samræmi við 18. gr. (1. mgr.) þeirrar reglugerðar:“
5) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað xix. liðar b-liðar í 2. lið II. kafla komi eftirfarandi:
„xix. ef um er að ræða húsdýraáburð sem hefur fengið kalkmeðhöndlunina sem um getur í I-lið 2. þáttar
IV. kafla IV. viðauka: „kalkblandaður húsdýraáburður“,
xx.

ef um er að ræða húsdýraáburð sem hefur fengið meðhöndlunina sem um getur í b- og c-lið 2. þáttar
I. kafla XI. viðauka: „unninn húsdýraáburður“.“

b) Eftirfarandi VI. kafli bætist við:
„VI. KAFLI
FLUTNINGUR Á DAUÐUM GÆLUDÝRUM
Ekki skal gerð sú krafa að farið sé að skilyrðunum í 1. til 3. lið 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
varðandi fyrirframleyfi frá lögbæru yfirvaldi í viðtökuaðildarríkjunum og notkun á Traces-kerfinu ef um er
að ræða flutning á dauðu gæludýri til brennslu í starfsstöð eða stöð sem er staðsett á landamærasvæði annars
aðildarríkis sem þau eiga sameiginleg landamæri með ef aðildarríkin gera tvíhliða samning sín á milli um
skilyrði fyrir flutningnum.“
6) Ákvæðum II. kafla X. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. liðar II. hluta 4. þáttar komi eftirfarandi:
„1. Kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. og 3. lið þessa hluta gilda um vinnslu, notkun og geymslu mjólkur,
afurða sem eru að stofni til úr mjólk og afurða úr mjólk sem eru efni í 3. flokki eins og um getur í
10. gr. (e-lið) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, að undantekinni seyru úr skilvindum eða skiljum og mjólk,
afurðum sem eru að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk sem um getur í 10. gr. ( f- og h-lið) þeirrar
reglugerðar, sem hafa ekki verið unnar í samræmi við I. hluta þessa þáttar.“
b) Í stað 10. þáttar komi eftirfarandi:
„10. þáttur
Sértækar kröfur vegna fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, á tilteknu efni í 3. flokki sem um getur í
f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
Setja má á markað efni í 3. flokki sem samanstendur af matvælum sem innihalda afurðir úr dýraríkinu sem
eru upprunnar í aðildarríkjum og ekki eru lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna
vandamála sem upp hafa komið vegna framleiðslu- eða pökkunargalla eða annarra ágalla sem ekki skapa
hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra, eins og um getur í f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem
fóður fyrir alidýr, önnur en loðdýr, án frekari meðhöndlunar að því tilskildu að efnið:
i.

hafi verið unnið eins og skilgreint er í m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004 eða í samræmi
við þessa reglugerð,

ii. samanstandi af eða innihaldi eitt eða fleiri af eftirfarandi efnum í 3. flokki sem um getur í f-lið 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
–

mjólk,

–

afurðir sem eru að stofni til úr mjólk,

–

afurðir úr mjólk,

–

egg,

–

eggjaafurðir,

–

hunang,

–

brædda fitu,

–

kollagen,

–

gelatín,
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iii. hafi ekki komist í snertingu við neitt annað efni í 3. flokki og
iv. að allar nauðsynlegar ráðstafanir hafi verið gerðar til að fyrirbyggja mengun efnisins.“
7) Í stað b-liðar í 1. lið 1. þáttar II. kafla XI. viðauka komi eftirfarandi:
„b) með því að nota unnið dýraprótín, þ.m.t. unnið dýraprótín sem er framleitt í samræmi við ii. lið b-liðar í lið B.1
í 1. þætti II. kafla X. viðauka, sem er framleitt úr efni í 3. flokki í samræmi við 1. þátt II. kafla X. viðauka, eða
efni, sem hafa fengið aðra meðhöndlun, þegar leyfilegt er að nota slík efni sem lífrænan áburð og jarðvegsbæta
í samræmi við þessa reglugerð eða“
8) Ákvæðum XIII. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað c- og d-liðar í 1. lið C-liðar VI. kafla komi eftirfarandi:
„c) það sem um ræðir hafi verið tilreitt á líffærafræðilegan hátt, s.s. með plastgervingu eða
d) um sé að ræða dýr af flokki skordýra (Insecta) eða áttfætlna (Arachnida) sem hafa verið meðhöndluð, t.d.
með þurrkun, til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr eða
e) um sé að ræða muni í náttúrufræðisöfnum eða til eflingar vísinda og:
i.

þeir hafi verið varðveittir í lausn, s.s. vínanda eða formaldehýði, sem gera það að verkum að hægt er
að sýna þá eða

ii. þeim hafi verið komið fullkomlega fyrir í örskyggnum,
f)

um sé að ræða sýni af erfðaefni sem ætluð eru fyrir gagnasöfn til eflingar rannsókna á sviði líffræðilegrar
fjölbreytni, vistfræði, læknisfræði og dýralæknisfræði eða líffræði.“

b) Í XI. kafla bætist eftirfarandi liður við:
„3. Endapunktur fyrir afurðir sem eru fengnar úr bræddri fitu:
Setja má fituafleiður, sem hafa verið unnar eins og um getur í 1. lið, á markað til notkunar sem gefin er upp
í 2. lið án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð.“
9) Ákvæðum XIV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum 1. þáttar I. kafla er breytt sem hér segir:
i.

Í stað c-, d- og e-liðar komi eftirfarandi:
„c) þær skulu koma frá þriðja landi eða hluta þriðja lands sem tilgreint er í dálkinum „þriðju lönd“ í töflu
1,
d) þær skulu koma frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja landsins hefur skráð eða samþykkt,
eftir því sem við á, og sem er í skránni yfir slík fyrirtæki og stöðvar sem um getur í 30. gr. og
e) þeim skal:
i.

fylgja, á meðan á flutningi stendur til komustaðar inn í Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit
með dýrum og dýraafurðum fer fram, heilbrigðisvottorðið sem um getur í dálkinum „vottorð/
fyrirmyndir að skjölum“ í töflu 1 eða

ii. framvísað á komustað inn í Sambandið, þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer
fram, ásamt skjali sem samsvarar fyrirmyndinni sem um getur í dálkinum „vottorð/fyrirmyndir að
skjölum“ í töflu 1.“
ii. Ákvæði f-liðar falli brott.
b) Ákvæðum 1. þáttar II. kafla er breytt sem hér segir:
i.

Í stað c-, d- og e-liðar komi eftirfarandi:
„c) þær skulu koma frá þriðja landi eða hluta þriðja lands sem tilgreint er í dálkinum „þriðju lönd“ í töflu
2,
d) þær skulu koma frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja landsins hefur skráð eða samþykkt,
eftir því sem við á, og sem er í skránni yfir slík fyrirtæki og stöðvar sem um getur í 30. gr. og
e) þeim skal:
i.

fylgja, á meðan á flutningi stendur til komustaðar inn í Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit
með dýrum og dýraafurðum fer fram, heilbrigðisvottorðið sem um getur í dálkinum „vottorð/
fyrirmyndir að skjölum“ í töflu 2 eða
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ii. framvísað á komustað inn í Sambandið, þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum fer
fram, ásamt skjali sem samsvarar fyrirmyndinni sem um getur í dálkinum „vottorð/fyrirmyndir að
skjölum“ í töflu 2.“
ii. Ákvæði f-liðar falli brott.
iii. Töflu 2 er breytt sem hér segir:
–
„13

Í stað 13. línu komi eftirfarandi:

Bragðbætandi Efni sem um getur í
innyflaafurðir a-lið 35. gr.
til framleiðslu
á gæludýrafóðri

Bragðbætandi
innyflaafurðir skulu hafa
verið framleiddar í
samræmi við III. kafla
XIII. viðauka.

Þau þriðju lönd, sem eru E-liður 3. kafla
tilgreind í 1. hluta II. viðauka við XV. viðauka.“
reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
þaðan sem aðildarríkin heimila
innflutning á nýju kjöti af sömu
dýrategundum og þar sem eingöngu er heimild fyrir kjöti með
beini.
Ef um er að ræða bragðbætandi
innyflaafurðir úr fiski, þriðju
lönd sem eru tilgreind í
II. viðauka við ákvörðun
2006/766/EB.
Ef um er að ræða bragðbætandi
innyflaafurðir úr alifuglakjöti,
þriðju lönd sem eru tilgreind í
1. hluta I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008, þaðan sem
aðildarríkin heimila innflutning
á nýju alifuglakjöti.

–

Í stað a-liðar í 3. dálki 14. línu komi eftirfarandi:
„a) Efni í 3. flokki sem um getur í a- til m-lið 10. gr.“

–
„15

Í stað 15. og 16. línu komi eftirfarandi:

Aukaafurðir
úr dýrum
til notkunar
sem hrátt
gæludýrafóður

Efni í 3. flokki sem
um getur í a-lið og
i. og ii. lið b-liðar
10. gr.

Afurðirnar skulu upp- Þau þriðju lönd, sem eru til- D-liður 3. kafla
fylla kröfurnar sem greind í 1. hluta II. viðauka við XV. viðauka.
settar eru fram í 8. reglugerð (ESB) nr. 206/2010
þætti.
eða í I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008, þaðan
sem aðildarríkin heimila innflutning á nýju kjöti af sömu
dýrategundum og þar sem eingöngu er heimild fyrir kjöti
með beini.
Ef um er að ræða efni úr fiski,
þriðju lönd sem eru tilgreind
í II. viðauka við ákvörðun
2006/766/EB.

16

Aukaafurðir
úr dýrum til
notkunar í
fóður fyrir
loðdýr

Efni í 3. flokki sem Afurðirnar skulu upp- Þau þriðju lönd, sem eru til- D-liður 3. kafla
um getur í a- til fylla kröfurnar sem greind í 1. hluta II. viðauka XV. viðauka.“
m-lið 10. gr.
settar eru fram í 8. við reglugerð framkvæmdaþætti.
stjórnarinnar (ESB) nr. 206/
2010 eða í I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008,
þaðan sem aðildarríkin heimila
innflutning á nýju kjöti af
sömu dýrategundum og þar
sem eingöngu er heimild fyrir
kjöti með beini.
Ef um er að ræða efni úr fiski,
þriðju lönd sem eru tilgreind
í II. viðauka við ákvörðun
2006/766/EB.

15.10.2015
Nr.
674

63/1231
20.Nr.júlí
2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

–

Í stað a-liðar í 3. dálki 17. línu komi eftirfarandi:
„a) Ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á lífdísilolíu eða líffituefnaafurðum: Efni í 1., 2. og 3.
flokki sem um getur í 8., 9. og 10. gr.“

–

Í stað 18. línu komi eftirfarandi:

„18 Fituafleiður a) Ef um er að ræða fitu- Fituafleiðurnar
afleiður til notkunar utan skulu uppfylla
kröfurnar sem
fóðurferlis alidýra:
settar eru fram í
Efni í 1. flokki sem um 10. þætti.
getur í 8. gr. (b-, c- og
d-lið), efni í 2. flokki sem
um getur í 9. gr. (c- og
d-lið og i. lið f-liðar) og
efni í 3. flokki sem um
getur í 10. gr.

Öll þriðju lönd.

a) Ef um er að ræða
fituafleiður til notkunar utan fóðurferlis alidýra:
A-liður 14. kafla
XV. viðauka.
b) Ef um er að ræða
fituafleiður til notkunar sem fóður:

b) Ef um er að ræða fituafleiður til notkunar sem
fóður:

B-liður 14. kafla
XV. viðauka.“

Efni í 3. flokki, annað en
efni sem um getur í n-, oog p-lið 10. gr.
c) Í stað 2. liðar í 2. þætti II. kafla komi eftirfarandi:
„2. Blóðinu, sem blóðafurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra eru
framleiddar úr, skal hafa verið safnað undir eftirliti dýralæknis:
a) í sláturhúsum:
i.

sem hafa verið samþykkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða

ii. sem lögbært yfirvald þriðja lands, þar sem því er safnað, hefur samþykkt og hefur eftirlit með eða
b) úr lifandi dýrum á starfsstöðvum sem lögbært yfirvald þriðja landsins, þar sem því er safnað, hefur
samþykkt og hefur eftirlit með.“
d) Í stað 1. liðar í 3. þætti II. kafla komi eftirfarandi:
„1. Blóðið verður að uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í a-lið 1. liðar IV. kafla XIII. viðauka og því skal
safnað undir eftirliti dýralæknis:
a) í sláturhúsum:
i.

sem hafa verið samþykkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða

ii. sem lögbært yfirvald þriðja lands, þar sem blóðinu er safnað, hefur samþykkt og hefur eftirlit
með eða
b) úr lifandi dýrum af hestaætt á starfsstöðvum sem eru samþykktar, hafa fengið samþykkisnúmer
heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og dýraafurða og eru undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu
þar sem söfnunin fer fram, í þeim tilgangi að safna blóði úr dýrum af hestaætt til framleiðslu á
blóðafurðum í öðrum tilgangi en í fóður.“
e) Í stað d-liðar í 2. lið 3. þáttar II. kafla komi eftirfarandi:
„d) ef um er að ræða blóðafurðir aðrar en sermi og blóðvökva: munnblöðrubólgu í a.m.k. 6 mánuði.“
f)

Í stað i. liðar í a-lið 9. þáttar II. kafla komi eftirfarandi:
„i. aukaafurðum úr dýrum sem um getur í 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 ef um er að ræða
efni ætlað til framleiðslu á lífdísilolíu eða líffituefnaafurðum,“

Nr. 674
63/1232
Nr.

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10) Ákvæðum XV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað B-liðar 3. kafla komi eftirfarandi:
„B-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir unnið gæludýrafóður, þó ekki í dósum, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið

LAND

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

Uppruna-

Sími
ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.12

Viðtökustaður

I.10. Viðtökusvæði Kóði

land
I.11.

Upprunastaður
Heiti

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

□

Póstnúmer

Heimilisfang
Heiti

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísanir í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

I.28.

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

Sem fóður □
Þriðja land

□

Til tæknilegra nota □

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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LAND:

Unnið gæludýrafóður, þó ekki í dósum
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 8. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II. kafla
XIV. viðauka, og votta að gæludýrafóður sem lýst er hér að framan:
II.1.
II.2.

hefur verið framleitt og geymt í stöð sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af hálfu lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:

II. hluti: Vottorð

(2) annaðhvort [- skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum,]
(2) og/eða

[- [- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og voru talin
hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til
manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,
en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurður og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir) og bein í
hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr.
853/2004, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr dýrum,
öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun
fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem
skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir, sem eru
ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu
eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki sýndu nein
merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast
í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr:
i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:

iii.

−̶

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

−̶

egg,

−̶

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]
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Unnið gæludýrafóður, þó ekki í dósum
Heilsufarsupplýsingar

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

( ) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]

(2) og/eða

[- dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni í 1. flokki eins
og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið
9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[- efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum íðefnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/EB en
innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

2

II.3.
(2)
annaðhvort

[hefur fengið hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 90 °C,]

(2) eða

[var framleitt, að því er varðar innihaldsefni úr dýraríkinu, eingöngu úr afurðum sem:
a)

ef um aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir úr kjöti eða kjötafurðum er að ræða, fengu hitameðhöndlun þannig
að allt efnið hitnaði í a.m.k. 90 °C,

b)

ef um er að ræða mjólk og afurðir sem eru að stofni til úr mjólk:
i.

ef þær eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind í B-dálki I. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 (3), hafa þær verið nægilega gerilsneyddar til að kalla fram
neikvæða svörun við fosfatasaprófun,

ii.

ef þær eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind í C-dálki I. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010, með pH-gildi sem hefur verið lækkað niður fyrir 6, hafa þær
fyrst verið nægilega gerilsneyddar til að kalla fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun,

iii.

ef þær eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind í C-dálki I. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 605/2010, hafa þær farið í gegnum dauðhreinsunarferli eða tvöfalda hitameðhöndlun þar sem hvor
meðhöndlun um sig nægði til að kalla fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun,

iv.

ef þær eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind í C-dálki I. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 605/2010, þar sem komið hafa upp tilvik gin- og klaufaveiki á næstliðnum 12 mánuðum eða bólusetning
gegn gin- og klaufaveiki hefur farið fram á næstliðnum 12 mánuðum, hafa þær verið meðhöndlaðar
annaðhvort
−̶

með dauðhreinsunarferli þar sem Fc-gildi, sem er jafnt eða hærra en 3, næst

eða
−̶

með upphaflegri hitameðhöndlun þar sem hitahrifin jafngilda a.m.k. þeim sem nást með gerilsneyðingu
við a.m.k. 72 °C í a.m.k. 15 sekúndur og nægir til að framkalla neikvæða svörun við fosfatasaprófun,
sem er svo fylgt eftir með

annaðhvort
−̶

annarri hitameðhöndlun þar sem hitahrifin jafngilda a.m.k. þeim sem nást í upphaflegu hitameðhöndluninni og sem nægðu til að kalla fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun, sem er svo fylgt eftir,
ef um er að ræða þurrmjólk eða afurðir sem eru að stofni til úr þurrmjólk með þurrkun

eða
−̶

sýrandi ferli þannig að pH-gildinu hafi verið haldið undir 6 í a.m.k. eina klukkustund,

c)

ef um er að ræða gelatín, var framleitt með aðferð sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki sé meðhöndlað með sýru eða
basa og síðan skolun í eitt eða fleiri skipti, sem felur í sér sýrustigsstillingu og því næst útdrætti með hitun í eitt eða
fleiri skipti í röð, ef nauðsyn krefur, og því næst hreinsun með síun og dauðhreinsun,

d)

ef um er að ræða vatnsrofið prótín, var framleitt með framleiðsluferli sem felur í sér viðeigandi ráðstafanir til að
lágmarka mengun í hráefni í 3. flokki og, ef um er að ræða vatnsrofin prótín, sem eru alveg eða að hluta til úr húðum
og skinnum jórturdýra sem eru framleidd í vinnslustöð sem eingöngu er ætluð til framleiðslu á vatnsrofnum prótínum,
einungis úr efni með mólþyngd undir 10 000 daltonum og með ferli sem felur í sér aðskilnað hráefna í 3. flokki með
söltun, kölkun og vandlegri skolun og að því búnu:
i.

með því að láta efnið vera við pH-gildi yfir 11 í meira en þrjár klukkustundir við hita, sem er yfir 80 °C, og síðan
skal það hitað í yfir 140 °C í 30 mínútur við meira en 3,6 bara þrýsting eða
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ii.

II.b.

með því að láta efnið vera við pH-gildi 1 til 2, síðan við pH-gildi yfir 11 og loks hitað í 140 °C í 30
mínútur við 3 bara þrýsting,

e)

ef um er að ræða eggjaafurðir, voru unnar með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, eins og um getur
í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, eða meðhöndlaðar í samræmi við II. kafla X.
þáttar III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (4),

f)

ef um er að ræða kollagen, var unnið með aðferð sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki sé meðhöndlað
með þvotti, sýrustigsstillingu með sýru eða basa og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti, síun og útdrætti
en notkun á rotvarnarefnum, öðrum en þeim sem leyfð eru í löggjöf Sambandsins, er bönnuð,

g)

ef um er að ræða blóðafurðir, voru framleiddar með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, eins og um
getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

h)

ef um er að ræða unnið prótín úr spendýrum, var unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7 og, ef
um er að ræða svínablóð, unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, að því tilskildu að ef um er
að ræða vinnsluaðferð 7 sé beitt hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C,

i)

ef um er að ræða unnið prótín af öðrum dýrum en spendýrum, þó ekki fiskimjöl, var unnið með einni af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7, eins og um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

j)

ef um er að ræða fiskimjöl, var unnið með einni af vinnsluaðferðunum eða með aðferð og vinnslubreytum
sem tryggja að afurðirnar uppfylli örverufræðilega staðla fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram í I.
kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

k)

ef um er að ræða brædda fitu, þ.m.t. fisklýsi, var unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða 7 (og
vinnsluaðferð 6 ef um er að ræða fisklýsi) eins og um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011 eða framleidd í samræmi við II. kafla XII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004;
brædd fita af jórturdýrum skal hreinsuð þannig að hámarksmagn óleysanlegra óhreininda sé ekki meira
en 0,15% miðað við þyngd,

l)

m)

n)

II.4.
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ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem
i.

tryggir að allt efni úr beinum í 3. flokki sé mulið smátt, fituhreinsað með heitu vatni og meðhöndlað
með þynntri saltsýru (með 4% styrkleika að lágmarki og lægra pH-gildi en 1,5) í minnst tvo daga,

ii.

meðhöndlar fosfórríkan vökvann, í kjölfar ferlisins í i. lið, með kalki þannig að tvíkalsíumfosfat falli út
við pH-gildi 4–7 og

iii.

loftþurrkar loks tvíkalsíumfosfatsbotnfallið við inntakshitastig á bilinu 65 °C til 325 °C og endanlegt
hitastig á bilinu 30 °C til 65 °C,

ef um er að ræða þríkalsíumfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem tryggir
i.

að allt efni úr beinum í 3. flokki sé mulið smátt og fituhreinsað í gagnstreymi með heitu vatni
(beinflísar skulu vera minni en 14 mm),

ii.

samfellda gufusuðu við 145 °C í 30 mínútur við 4 bara þrýsting,

iii.

að prótínseyðið sé aðskilið frá hýdroxýapatítinu (þríkalsíumfosfatinu) með skiljun og

iv.

að kyrning á þríkalsíumfosfatinu eigi sér stað að lokinni þurrkun í vökvaundirstöðu við 200 °C lofthita,

ef um er að ræða bragðbætandi innyflaafurðir, voru framleiddar samkvæmt aðferð við meðhöndlun og
vinnslubreytum sem tryggja að afurðin uppfylli örverufræðilegu staðlana sem um getur í lið II.4.]

(2) eða

[fékk meðhöndlun, s.s. þurrkun eða gerjun, sem lögbært yfirvald hefur leyft,]

(2) eða

[ef um er að ræða vatna- og landhryggleysingja aðra en tegundir sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,
fengið meðhöndlun sem lögbært yfirvald hefur leyft og sem tryggir að gæludýrafóðrið skapi enga óviðunandi
áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra,]

hefur verið greint, með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri vinnslulotu í geymslu eða strax að lokinni geymslu í
vinnslustöðinni, og uppfyllir eftirfarandi staðla (5):
Salmonella:

finnst ekki í 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakteríur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g,
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II.b.

II.5.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun,

II.6.

var pakkað í nýjar umbúðir sem, ef gæludýrafóðrið er ekki sent í söluumbúðum þar sem skýrt er tekið fram að innihaldið sé
eingöngu ætlað sem gæludýrafóður, eru merktar með miðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,

II.7.
(2) annaðhvort [afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (6), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum,
sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem
er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef
miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,]
(2) eða

II.8.

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem
er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]

þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort [ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið samfellt
frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna gruns um
smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:
i.bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
ii.ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
−̶öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og
−̶allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis sem
eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga
VRQ-genasamsætu,
iii.að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að þau
komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]
(2) eða

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2006 (7), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr,
verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi
vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin sjö ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

−̶

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

−̶

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis sem
eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga
VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að þau
komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi
má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.
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II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 04.08, 05.04, 05.05, 05.11, 15.01,
15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09 eða 35.02.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.
—

Einstaklingsbundið númer sem gerir kleift að rekja upprunastað þeirra. Tilgreinið auðkenningarkerfi (s.s. merki, húðflúr, brennimerki,
örflögu, merkissvara).

—

Eyrnamerki sem m.a. ber ISO-kóða útflutningslandsins. Einstaklingsbundna númerið skal gera það kleift að rekja upprunastað
þeirra.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.

()

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(5)

þar sem:

4

n=

fjöldi sýna sem prófa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu eða fleiri sýnum er M eða meira
og

c=

fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í öðrum
sýnum er m eða þar undir.

(6)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

7

()

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

−

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

−

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill.“
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b) í stað D-liðar 3. kafla komi eftirfarandi:
„D-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum, ætlaðar í fóður handa loðdýrum, vegna
sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.12

Heiti

Samþykkisnúmer

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Flugvél

Skip

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
I.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn
I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

Kældar

□

□

Til tæknilegra nota

Þriðja land

□
I.24. Tegund umbúða

I.26. Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

I.28.

Frystar

□

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

Nr.
674
15.10.2015
LAND:

Hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum
til fóðrunar loðdýra
II.

II. hluti: Vottorð

20.Nr.júlí
2017
63/1239

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II. kafla
XIV. viðauka, og votta að hrátt gæludýrafóður eða aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a)

II.3.1.

II.3.2.

úr kjöti sem uppfyllir viðeigandi kröfur varðandi heilbrigði dýra og manna sem mælt er fyrir um í:
—

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi frá
þriðju löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra……………………(ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar fyrir
yfirráðasvæði eða hluta þeirra),

—

og/eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (4) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi
frá þriðju löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra……………………(ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar
fyrir yfirráðasvæði eða hluta þeirra), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hafa verið laus við Newcastle-veiki og
fuglainflúensu næstliðna 12 mánuði,

—

og/eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 (5) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi
frá þriðju löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra……………………(ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar
fyrir yfirráðasvæði eða hluta þeirra), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hafa verið laus við gin- og klaufaveiki,
nautapest, svínapest, afríkusvínapest, svínafár, Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna 12 mánuði og á sama tímabili
hefur engin bólusetning gegn þessum sjúkdómum átt sér stað (eingöngu eins og við á að því er varðar smitnæmar
tegundir),

b)

af dýrum sem hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin einkenni
um sjúkdómana, sem um getur í reglugerðunum sem mælt er fyrir um í a-lið, sem dýrin eru næm fyrir og

c)

af dýrum sem hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðkomandi ákvæði tilskipunar
ráðsins 93/119/EB (6) um vernd dýra við slátrun eða dráp eða

d)

ef um er að ræða fóður fyrir loðdýr, sem er fengið úr lagardýrum sem uppfylla viðeigandi kröfur varðandi heilbrigði dýra og
manna, sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/766/EB (7), koma frá löndum eða yfirráðasvæðum
þeirra ………………. (ISO-kóði) sem skráð eru í II. viðauka við þá ákvörðun,

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a)

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa verið felld, sem
eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af viðskiptalegum ástæðum og

b)

hlutar sláturdýra sem er hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýna engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn
eða önnur dýr, og eru úr skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,

ef um er að ræða fóður fyrir loðdýr til viðbótar við lið II.3.1, samanstanda einnig af eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum:
(2) annaðhvort

[-

aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar
(EB) nr. 853/2004, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr
dýrum, öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að
lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð
bein, hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis
af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra
galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir,
sem eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla
við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki sýndu
nein merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr,]
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( ) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[-

eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða
dýr:

2

i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:

iii.

−̶

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

−̶

egg,

−̶

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum
eða dýrum,]

(2) og/eða

[-

dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni
í 1. flokki eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki
eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

II.4.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem mælt er fyrir um í
reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og verið meðhöndlaðar þannig að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær,

II.5.

hafa verið settar í lokaumbúðir með merkimiðum sem á stendur „HRÁTT GÆLUDÝRAFÓÐUR – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ eða „AUKAAFURÐIR
ÚR DÝRUM Í FÓÐUR HANDA LOÐDÝRUM – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ og síðan í þétta og opinberlega innsiglaða kassa/gáma eða í nýjar
umbúðir sem leka ekki og opinberlega innsiglaða kassa/gáma með merkimiðum sem á stendur „HRÁTT GÆLUDÝRAFÓÐUR – ÓHÆFT
TIL MANNELDIS“ eða „AUKAAFURÐIR ÚR DÝRUM Í FÓÐUR HANDA LOÐDÝRUM – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, ásamt heiti og heimilisfangi
viðtökustöðvarinnar,

II.6.

ef um er að ræða hrátt gæludýrafóður:
a)

hefur verið framleitt og geymt í stöð, sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af hálfu lögbærs yfirvalds í samræmi
við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b)

hefur verið greint með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri lotu í geymslu (fyrir sendingu) og uppfyllir eftirfarandi
staðla (8):
Salmonella:

finnst ekki í 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0,

Iðrabakteríur:

n=5, c=2, m=10, M=300 í 1 g,

II.7.

II.8.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (9), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum,
sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem
er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef
miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem
er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,]

þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið samfellt
frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna gruns um
smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

−

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

−

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu
en enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að
þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]
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II.b.

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2006 (10), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir
eru úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á
flutningi vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin
sjö ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

−

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

−

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu
en enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að
þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi
má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögn: 05.11.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28:
Eðli verslunarvöru: veljið hrátt gæludýrafóður eða aukaafurð úr dýrum.
Ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á hráu gæludýrafóðri skal tilgreina vísindaheiti tegundarinnar.
Ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á loðdýrafóðri skal velja á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca,
Mollusca, Crustacea, Invertebrata.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

()

Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.

(5)

Stjtíð. ESB L 39, 10.2.2009, bls. 12.
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II.
()

Stjtíð. EB L 340, 31.12.1993, bls. 21.

(7)

Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 53.

(8)

þar sem:

6
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II.b.

n=

fjöldi sýna sem prófa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu eða fleiri sýnum er M eða meira
og

c=

fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í öðrum
sýnum er m eða þar undir.

(9)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(10)

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

−

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

−

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill.“
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c) Í stað A-liðar 4. kafla komi eftirfarandi:
„A-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir innflutning á blóði og blóðafurðum úr dýrum af hestaætt, til notkunar utan fóðurferlisins, vegna
sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

I.11.

Upprunaland

Sími
ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

I.12
Samþykkisnúmer

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Til tæknilegra nota

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Þriðja land
I.28.

□

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kóði

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

□

Nr. 674
63/1244
Nr.

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Blóð og blóðafurðir úr dýrum af hestaætt til notkunar utan fóðurferlisins
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum c- og d-lið 8. gr. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum IV. kafla XIII.
viðauka, og votta að blóðið eða blóðafurðirnar úr dýrum af hestaætt sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af blóði eða blóðafurðum úr dýrum af hestaætt sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstanda eingöngu af blóði eða blóðafurðum úr dýrum af hestaætt sem hvorki eru ætlaðar til manneldis né í fóður,

II.3.

eru fengnar úr dýrum frá aðildarríkjum ESB eða frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þriðja lands, sem er tilgreint í dálkinum
„Skrár yfir þriðju lönd“ í 3. línu töflu 2 í 1. þætti II. kafla XIV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, þar sem eftirfarandi
sjúkdómar eru tilkynningarskyldir: afríkuhrossapest, dúrín, sníf (Burkholderia mallei), heila- og mænubólga í hestum (allar tegundir,
þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólga í hestum), smitandi blóðleysi í hestum, munnblöðrubólga, hundaæði, miltisbrandur,

II.4.

eru fengnar úr blóði úr dýrum af hestaætt, sem var safnað undir eftirliti dýralæknis í sláturhúsum sem hafa verið samþykkt í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (3), í sláturhúsum sem lögbært yfirvald í landinu þar sem
söfnunin fer fram hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess og í starfsstöðvum sem lögbært yfirvald í landinu þar sem söfnunin fer
fram hefur samþykkt til söfnunar á blóði úr dýrum af hestaætt til framleiðslu á blóðafurðum í öðrum tilgangi en til fóðrunar alidýra,

II.5.

eru fengnar úr blóði sem var safnað úr dýrum af hestaætt:

II.5.1.

sem við eftirlit á þeim degi sem blóðinu var safnað sýndu engin klínísk einkenni um neinn þeirra tilkynningarskyldu sjúkdóma, sem
eru tilgreindir í I. viðauka við tilskipun ráðsins 2009/156/EB (4) og engin einkenni hestainflúensu, píróplasmósu í hestum, smitandi
háls- og lungnakvefs í hestum og slagæðabólgu í hestum, sem eru tilgreindir í 4. lið gr. 1.2.3 í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigði
sstofnunarinnar um landdýr, útgáfunni frá 2010,

II.5.2.

sem hafa verið haldin, í a.m.k. 30 daga fyrir þann dag sem blóðsöfnunin fór fram og á meðan á henni stóð, á bújörðum sem eru
undir eftirliti dýralækna og sem ekki sættu banni skv. 5. mgr. 4. gr. eða takmarkana vegna afríkuhrossapestar í samræmi við 5. gr.
tilskipunar 2009/156/EB,

II.5.3.

sem komust ekki í snertingu við dýr af hestaætt frá bújörð sem sætti banni af ástæðum sem varða heilbrigði dýra skv. 5. mgr. 4. gr.
tilskipunar 2009/156/EB,

II.5.4.

sem tímalengd bannsins, sem um getur í lið II.5.2 og II.5.3, hefur verið ákvörðuð fyrir sem hér segir:
(2) annaðhvort

( ) eða
2

[ef dýrum á bújörðinni af þeim tegundum sem eru næmar fyrir sjúkdómnum hefur ekki öllum verið slátrað skal
banntímabilið vera a.m.k.:
−

ef um er að ræða sníf (Burkholderia mallei): sex mánuðir frá þeim degi sem dýrum af hestaætt, sem voru
smituð af sjúkdómnum, var slátrað,

−

ef um er að ræða einhverja gerð heila- og mænubólgu í hestum, þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólga í
hestum: sex mánuðir frá þeim degi sem dýrum af hestaætt, sem voru smituð af sjúkdómnum, var slátrað,

−

ef um er að ræða smitandi blóðleysi í hestum: fram að þeim degi þegar öllum sýktum dýrum hafði verið
slátrað og eftirlifandi dýr sýndu neikvæða svörun í tveimur Coggins-prófunum sem gerðar voru með
þriggja mánaða millibili,

−

sex mánuðir frá þeim degi sem síðasta tilvik munnblöðrubólgu var skráð,

−

einn mánuður frá þeim degi sem síðasta tilvik hundaæðis var skráð,

−

15 dagar frá þeim degi sem síðasta tilvik miltisbrands var skráð,]

[ef öllum dýrum á bújörðinni af þeim tegundum sem eru næmar fyrir sjúkdómnum hefur verið slátrað
og athafnasvæðið sótthreinsað skal bannið standa í 30 daga frá þeim degi sem dýrunum var slátrað og
athafnasvæðið sótthreinsað, nema um miltisbrand sé að ræða en þá skal bannið standa í 15 daga,]

II.6.

blóðafurðirnar koma frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja landsins hefur samþykkt eða skráð og sem uppfyllir sértæku
skilyrðin sem sett eru fram í 23. eða 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.7.

blóðafurðirnar hafa verið framleiddar úr blóði sem uppfyllir skilyrðin sem um getur í lið II.4 og II.5 og
(2) annaðhvort

[hefur verið safnað úr dýrum af hestaætt sem hafa verið haldin í a.m.k. þrjá mánuði fram að söfnun, eða frá
fæðingu ef þau eru yngri en þriggja mánaða, á bújörðum sem eru undir eftirliti dýralækna í landinu þar sem
söfnunin fer fram og sem hafa, á því tímabili og þegar blóðsöfnunin fór fram, verið lausar við:
a)

afríkuhrossapest í tvö ár,

15.10.2015
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LAND:

Blóð og blóðafurðir úr dýrum af hestaætt til notkunar utan fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar

II.

b)

venesúelaheila- og mænubólgu í hestum í a.m.k. 2 ár,

c)

sníf

d)
(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[í þrjú ár,]

(2) eða

[í sex mánuði ef dýrin hafa ekki sýnt nein klínísk einkenni um sníf við skoðun eftir slátrun í
sláturhúsinu sem um getur í II.4, þ.m.t. nákvæm rannsókn á slímhúð barka, barkakýlis, nefhols
og afholum nefs eftir að haus hefur verið klofinn eftir miðlínu og miðnesið fjarlægt,]

ef um er að ræða blóðafurðir aðrar en sermi og blóðvökva, munnblöðrubólgu í 6 mánuði,]]

[hafa verið meðhöndlaðar með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum til að óvirkja hugsanlega sjúkdómsvalda
afríkuhrossapestar, allra tegunda heila- og mænubólgu í hestum, þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólgu, smitandi
blóðleysi, munnblöðrubólgu og sníf (Burkholderia mallei) og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar:
(2) annaðhvort

[hitameðhöndlun við 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir,]

(2) og/eða

[geislun með gammageislum við 25 kGy,]

( ) og/eða

[breyting á pH-gildi í pH 5 í tvær klukkustundir,]

(2) og/eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C,]]

2

II.8.

allar varúðarráðstafanir hafi verið gerðar til að forðast að sjúkdómsvaldar mengi blóðið og blóðafurðirnar á meðan á framleiðslu,
meðhöndlun og pökkun stendur,

II.9.

blóði og blóðafurðum var pakkað í innsigluð og ógegndræp ílát sem eru merkt skýrum stöfum „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í
DÝRAFÓÐUR“ og bera:

II.10.

a)

samþykkisnúmer söfnunarstöðvarinnar ef um er að ræða blóð,

b)

samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar ef um er að ræða blóðafurðir,

afurðirnar voru geymdar í lokuðu rými.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögn: 30.02.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28:
a)

b)

Framleiðslufyrirtæki:
i.

tilgreinið samþykkisnúmer skráðu söfnunarstöðvarinnar ef um er að ræða blóð,

ii.

tilgreinið samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar ef um er að ræða blóðafurðir,

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Equus cabalus, Equus asinus, Equus cabalus*asinus.
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LAND:

Blóð og blóðafurðir úr dýrum af hestaætt til notkunar utan fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

()

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

2

4

()

Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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d) Í stað C-liðar 4. kafla komi eftirfarandi:
„C-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir ómeðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á afleiddum afurðum til
notkunar utan fóðurferlis alidýra, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

Upprunaland

I.11.

Sími
ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

I.12
Samþykkisnúmer

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

□

Heimilisfang
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □
Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Til tæknilegra nota

□

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Þriðja land
I.28.

Kældar

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund
(vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Númer framleiðslulotu

Nr.
Nr. 674
63/1248
LAND

Ómeðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
II.

II. hluti: Vottorð

20.15.10.2015
júlí 2017
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum c- og d-lið 8. gr. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að:
II.1.

blóðafurðirnar sem lýst er hér að framan samanstanda af blóðafurðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar sem koma fram hér á
eftir,

II.2.

þær samanstanda eingöngu af blóðafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis eða í fóður,

II.3.

þær hafa verið framleiddar og geymdar í stöð, sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, eða í söfnunarstöðinni, og eru eingöngu úr
eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum:
(2)
annaðhvort

[-

blóði sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins en er ekki ætlað til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

blóði sláturdýra, sem var hafnað og talið óhæft til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en
sýndi engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn eða dýr, fengið úr skrokkum dýra sem var
slátrað í sláturhúsi og voru taldir hæfir til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf
Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

blóði sláturdýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr, fengið úr dýrum
sem hefur verið slátrað í sláturhúsi eftir að hafa verið talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í
samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

blóði og blóðafurðum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,]

( ) og/eða

[-

blóði og blóðafurðum úr lifandi dýrum sem sýndu engin einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari
afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðhöndlun, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr.
tilskipunar 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,

(2) og/eða

[-

aukaafurðum úr dýrum sem innihalda leifar af öðrum efnum og aðskotaefnum úr umhverfinu sem tilgreind
eru í 3. undirflokki B-flokks í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef slíkar efnaleifar eru umfram það magn sem
mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða, ef það er ekki gefið upp, í landslöggjöf,]

2

II.4.

blóðinu sem slíkar afurðir eru framleiddar úr var safnað í sláturhúsum sem eru samþykkt í samræmi við löggjöf Sambandsins,
sláturhúsum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur samþykkt og hefur eftirlit með, eða úr lifandi
dýrum í starfsstöðvum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur samþykkt og hefur eftirlit með.

(2)[II.5.

ef um er að ræða blóðafurðir úr dýrum sem tilheyra tegundahópunum hóf- og klaufdýr (Artiodactyla), staktæð hófdýr
(Perissodactyla) og ranadýr (Proboscidea), þ.m.t. kynblendingar þeirra, koma afurðirnar frá:

II.5.1.

landi þar sem engin tilvik nautapestar, fjárpestar og sigdalssóttar hafa verið skráð á 12 mánuðum og þar sem bólusetning hefur
ekki átt sér stað gegn þessum sjúkdómum í a.m.k. 12 mánuði,

(2)[II.5.2.

annaðhvort

[frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra ………… (ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar fyrir
yfirráðasvæði eða hluta þeirra) (3) þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skráð á 12 mánuðum og þar
sem bólusetning gegn þessum sjúkdómi hefur ekki farið fram í a.m.k. 12 mánuði,]

eða

[frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra ………… (ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar fyrir
yfirráðasvæði eða hluta þeirra) (3) þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skráð á 12 mánuðum og þar
sem húsdýr í hópi jórturdýra eru bólusett gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti í a.m.k. 12 mánuði,]

(2)[II.5.3.

Ef um er að ræða önnur dýr en dýr af svínaætt og naflasvínaætt gildir auk þess eftirfarandi:
(2)
annaðhvort

[engin tilvik munnblöðrubólgu og blátungu (2), (þ.m.t. að sermijákvæð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið
skráð í upprunalandi eða á upprunasvæði á 12 mánuðum og bólusetning hefur ekki átt sér stað gegn þessum
sjúkdómum í a.m.k. 12 mánuði,]

(2) eða

[að því er varðar munnblöðrubólgu og blátungu (2) eru sermijákvæð dýr til staðar í upprunalandi eða á
upprunasvæði (4),]]

(2)[II.5.4.

Ef um er að ræða dýr af svínaætt og naflasvínaætt gildir auk þess eftirfarandi:

II.5.4.1.

engin tilvik svínafárs, svínapestar og afríkusvínapestar hafa verið skráð í upprunalandi eða á upprunasvæði á a.m.k. 12
mánuðum og bólusetning hefur ekki átt sér stað hjá smitnæmum tegundum gegn þessum sjúkdómum í a.m.k. 12 mánuði og
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Ómeðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

( )[II.5.4.2.

annaðhvort

[engin tilvik munnblöðrubólgu, (þ.m.t. að sermijákvæð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skráð í upprunalandi eða
á upprunasvæði á 12 mánuðum og bólusetning hefur ekki átt sér stað gegn þessum sjúkdómi í a.m.k. 12 mánuði,]

(2) [II.5.4.2.

eða

[að því er varðar munnblöðrubólgu eru sermijákvæð dýr fyrir hendi í upprunalandi eða á upprunasvæði (4),]

( ) [II.6.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr alifuglum eða öðrum fuglategundum koma dýrin og afurðirnar frá yfirráðasvæði lands eða svæðis
með kóðann ... (5)

2

2

sem hefur verið laust við Newcastle-veiki og alvarlega fuglainflúensu, eins og þær eru skilgreindar í heilbrigðisreglum Alþjóðadýrahe
ilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki átt sér stað í a.m.k. 12 mánuði,
þar sem dýrin, sem afurðirnar eru úr, hafa ekki verið bólusett gegn Newcastle-veiki með bóluefni sem unnið er úr grunnstofni
Newcastle-veikinnar sem sýnir meiri smithæfni en hægsmitandi veirustofnar,]
II.7.

afurðirnar voru:
(2) annaðhvort [settar í nýja eða dauðhreinsaða poka eða flöskur,]
(2) eða

[fluttar í lausu í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og
sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,]

ytri pakkningar eða ílát bera merkimiða sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í FÓÐUR“,
II.8.

afurðirnar voru geymdar í lokuðu rými,

II.9.

allar varúðarráðstafanir voru gerðar til að forðast að sjúkdómsvaldar menguðu blóðafurðirnar á meðan á flutningi stóð,

II.10.
(2) annaðhvort [afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (6) (EB) nr. 999/2001, eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum,
sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem afurðin er úr hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er
sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef
miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,]
(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem
er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð
fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi má
eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til
af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 30.02 eða 35.02.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Bovidae, Suidae, Otra Mammalia, Pesca, Reptilia.
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II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

()

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.

()

Að loknu eftirliti á landamærum, sem kveðið er á um í tilskipun 97/78/EB, og í samræmi við skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 4. mgr.
8. gr. þeirrar tilskipunar, skulu afurðirnar, í þessu tilviki, fluttar beint til stöðvarinnar, sem er ákvörðunarstaður þeirra.

(5)

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
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()

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

2

4

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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e) í stað D-liðar 4. kafla komi eftirfarandi:
„D-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir meðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar
utan fóðurferlis alidýra, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti

Kóði

I.9.

Viðtökuland

I.12
Samþykkisnúmer

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Til tæknilegra nota

□

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Þriðja land
I.28.

Kældar

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Númer framleiðslulotu
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum c- og d-lið 8. gr. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að:
II.1.

blóðafurðirnar sem lýst er hér að framan samanstanda af blóðafurðum sem uppfylla kröfurnar sem koma fram hér á eftir,

II.2.

þær samanstanda eingöngu af blóðafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis eða í fóður,

II.3.

þær hafa verið framleiddar og geymdar í stöð, sem er undir eftirliti lögbærs yfirvalds, og eru eingöngu úr eftirfarandi
aukaafurðum úr dýrum:
(2) annaðhvort

[-

blóði sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins en er ekki ætlað til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

blóði sláturdýra, sem var hafnað og talið óhæft til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en
sýndi engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn eða dýr, fengið úr skrokkum dýra sem var
slátrað í sláturhúsi og voru taldir hæfir til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf
Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

blóði sláturdýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr, fengið úr
dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi eftir að hafa verið talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir
slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

blóði og blóðafurðum úr lifandi dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með
þessum afurðum í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr.
tilskipunar 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum úr dýrum sem innihalda leifar af öðrum efnum og aðskotaefnum úr umhverfinu sem tilgreind
eru í 3. undirflokki B-flokks í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef slíkar efnaleifar eru umfram það magn
sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða, ef það er ekki gefið upp, í landslöggjöf,]

II.4.

blóðinu sem slíkar afurðir eru framleiddar úr var safnað í sláturhúsum sem eru samþykkt í samræmi við löggjöf Sambandsins,
sláturhúsum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur samþykkt og hefur eftirlit með, eða úr lifandi
dýrum í starfsstöðvum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur samþykkt og hefur eftirlit með.

(2)[II.5.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr hóf- og klaufdýrum (Artiodactyla), staktæðum hófdýrum (Perissodactyla) og ranadýrum
(Proboscidea), þ.m.t. kynblendingum þeirra, þó ekki dýrum af svínaætt (Suidae) og naflasvínaætt (Tayassuidae), hafa afurðirnar
verið meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að í þeim séu engir sjúkdómsvaldar sjúkdómanna gin- og
klaufaveiki, munnblöðrubólgu, nautapestar, fjárpestar, sigdalssóttar og blátungu:
(2) annaðhvort

[hitameðhöndlun við hitastigið 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[breyting á pH-gildi í pH 5 í tvær klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

( ) og/eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar.]]

2

(2) [II.6.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr dýrum af svínaætt (Suidae), naflasvínaætt (Tayassuidae), úr alifuglum og öðrum fuglategundum
hafa afurðirnar verið meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að í þeim séu engir sjúkdómsvaldar eftirfarandi
sjúkdóma: gin- og klaufaveiki, munnblöðrubólgu, svínafárs, svínapestar, afríkusvínapestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar
fuglainflúensu, eins og við á eftir tegundum:
(2) annaðhvort

[hitameðhöndlun við hitastigið 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C fyrir dýr af svínaætt og naflasvínaætt (2) og í a.m.k.
70 °C fyrir alifugla og aðrar fuglategundir (2) og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar]].

Nr.
674
15.10.2015

20.Nr.júlí
2017
63/1253

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Meðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu
á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

( ) [II.7.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr öðrum tegundum en þeim sem eru tilgreindar í lið II.5 eða II.6 hafa afurðirnar verið
meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum (tilgreinið):……………………………………………………………………………………]

II.8.

Afurðirnar voru:

2

(2) annaðhvort [settar í nýja eða dauðhreinsaða poka eða flöskur,]
(2) eða

[fluttar í lausu í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og
sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,] og

ytri pakkningar eða ílát bera merkimiða sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í FÓÐUR“,
II.9.

afurðirnar voru geymdar í lokuðu rými,

II.10.

allar varúðarráðstafanir voru gerðar til að forðast að sjúkdómsvaldar menguðu blóðafurðirnar að lokinni meðhöndlun,

II.11.
(2) annaðhvort [afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (3) (EB) nr. 999/2001, eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr
nautgripum, sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með
því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið.]
(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið
er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með
ákvörðun, sem er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða
landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 05.11, 30.02 eða 35.02.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28 ef um er að ræða tegundir: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Bovidae, Suidae, Otra Mammalia, Pesca, Reptilia.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

1b

Nr.
Nr. 674
63/1254

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Meðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu
á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“

Nr.
674
15.10.2015

20.Nr.júlí
2017
63/1255

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

f)

Í stað A-liðar 6. kafla komi eftirfarandi:
„A-LIÐUR 6. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir meðhöndlaða veiðiminjagripi og annað sem búið er til úr fuglum og hóf- og klaufdýrum, sem eru
eingöngu bein, horn, hófar eða klaufir, klær, hjartarhorn, tennur, húðir eða skinn, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið

LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

I.11.

Upprunaland

Sími
ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður
Heiti

I.9.

Viðtökuland

I.12

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

□

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Til tæknilegra nota

□

Þriðja land
I.28.

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Nr.
Nr.674
63/1256
LAND

Meðhöndlaðir veiðiminjagripir og annað, sem búið er til úr fuglum og
hóf- og klaufdýrum, sem eru eingöngu bein, horn, hófar eða klaufir,
klær, hjartarhorn, tennur, húðir eða skinn
Upplýsingar um heilbrigði

II.

II. hluti: Vottorð

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka,
og votta að veiðiminjagripirnir sem lýst er hér að framan:
II.1.

(2) annaðhvort

[II.2.1.

hafa verið settir í umbúðir, þegar að lokinni meðhöndlun, án þess að hafa komist í snertingu við aðrar afurðir úr
dýraríkinu sem líklegt er að geti mengað þá og hver um sig er í gagnsæjum og lokuðum umbúðum til að koma í
veg fyrir mengun síðar,
hafa, ef um er að ræða veiðiminjagripi eða annað sem er eingöngu úr húðum eða skinnum:
(2) annaðhvort

(2) og/eða

[II.2.2.

[verið þurrkaðir]

( ) og/eða

[verið þurr- eða votsaltaðir í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu]

(2) og/eða

[verið þurr- eða votsaltaðar hinn …………………………..… (dags.) og, í samræmi við yfirlýsingu
flytjandans, verða fluttar með skipi og að flutningstíminn verður nægilega langur til þess að
þær hafi verið að lágmarki í salti í 14 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar á landamærum í
ESB,]]

2

hafa, ef um er að ræða veiðiminjagripi eða annað sem er eingöngu úr beini, hornum, hófum eða klaufum, klóm,
hjartarhornum eða tönnum:
a)

verið svo lengi í sjóðandi vatni að tryggt sé að allt annað efni en bein, horn, hófar eða klaufir, klær,
hjartarhorn eða tennur hafi verið fjarlægt og

b)

verið sótthreinsaðar með efni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, helst með vetnisperoxíði ef um er að
ræða hluti úr beini.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 05.05, 05.06, 05.07 eða 97.05.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28:
a)

fyrir tegund verslunarvöru skal velja eina eða fleiri af eftirfarandi tilgreiningum til að lýsa henni: [bein], [horn], [hófar eða klaufir ],
[klær], [hjartarhorn], [tennur], [húðir] og/eða [skinn],

b)

ef um er að ræða tegundir: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae og Elephantidae.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

Nr.
674
15.10.2015
LAND

Meðhöndlaðir veiðiminjagripir og annað, sem búið er til úr fuglum
og hóf- og klaufdýrum, sem eru eingöngu bein, horn, hófar eða
klaufir, klær, hjartarhorn, tennur, húðir eða skinn
Heilsufarsupplýsingar

II.
(1b)

20.Nr.júlí
2017
63/1257

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“

Nr.
Nr.674
63/1258

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

g) Í stað 8. kafla komi eftirfarandi:
„8. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir úr dýrum, sem nota á utan fóðurferlisins eða sem vörusýnishorn (2), vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti

Kóði

I.9.

Viðtökuland

I.12
Samþykkisnúmer

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

Til tæknilegra nota

□

Þriðja land
I.28.

□

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

Nr.
674
15.10.2015
LAND

Aukaafurðir úr dýrum sem nota á utan fóðurferlisins eða sem vörusýnishorn (2)
II.

II. hluti: Vottorð

20.Nr.júlí
2017
63/1259

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 (1a) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að
aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér að framan:
(2) II.1.

eru vörusýnishorn, sem samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru ætlaðar til tiltekinna rannsókna eða greininga
eins og um getur í skilgreiningu nr. 39 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, sem bera merkimiða með orðunum
„VÖRUSÝNISHORN, ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, eða

(2) II.2.

uppfylla dýraheilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.1.

eru:
(2) annaðhvort

[(a)

fengnar úr efni sem er innflutt frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess: ………………….. (3) þaðan
sem leyfilegt er að flytja nýtt kjöt af tegundinni til Evrópusambandsins,]

(2) og/eða

[(b)

fengnar í útflutningslandinu, yfirráðasvæðinu eða hluta þess: ………………………… (3) af dýrum sem
annaðhvort

(2) og/eða
II.2.2.

[(c)

i.

hafa verið á því yfirráðasvæði, eða á svæði þaðan sem flytja má út nýtt kjöt til
Evrópusambandsins, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá mánuði fram að slátrun, og/eða

ii.

voru felld úti í náttúrunni á þessu yfirráðasvæði (4),]

eru fengnar úr eggjum, mjólk, nagdýrum, nörturum, eða úr lagardýrum eða land- eða
vatnahryggleysingjum,]

(2) ef um er að ræða annað efni en það sem er fengið úr eggjum, mjólk, nagdýrum, nörturum, eða úr lagardýrum eða land- eða
vatnahryggleysingjum, er fengið úr dýrum sem:
(2) annaðhvort

[(a)

b)

(2) eða

[(a)

b)

koma af bújörðum:
i.

þar sem, að því er varðar eftirfarandi sjúkdóma sem dýrin eru smitnæm fyrir, hvorki hafa komið
upp tilvik eða faraldur af nautapest, svínafári, Newcastle-veiki eða alvarlegri fuglainflúensu
næstliðna 30 daga né svínapest eða afríkusvínapest næstliðna 40 daga; né heldur á bújörðum í
nágrenninu, sem eru innan 10 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna 60 daga, né á
bújörðum í nágrenninu, sem eru innan 25 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og

sem:
i.

voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

ii.

hafa verið á upprunabújörðinni í a.m.k. 40 daga fyrir brottflutning og verið flutt beint á sláturhús
án þess að komast í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki sömu heilbrigðisskilyrði,

iii.

hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna
engin einkenni um sjúkdómana, sem um getur hér að framan, sem dýrin eru næm fyrir og

iv.

hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðeigandi
ákvæði tilskipunar ráðsins 93/119/EB (5) um vernd dýra við slátrun eða dráp,]

voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km vegalengdar, tilvik eða faraldrar neinna eftirtalinna
sjúkdóma sem dýrin eru næm fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapestar, Newcastle-veiki eða
alvarlegrar fuglainflúensu næstliðna 30 daga eða svínapestar eða afríkusvínapestar næstliðna 40
daga og

ii.

sem er í meira en 20 km vegalengd frá landamærum að öðru yfirráðasvæði lands eða hluta þess
þaðan sem, á þessu tímabili, er ekki leyfður útflutningur á þessu efni til Evrópusambandsins og

voru flutt til kælingar, innan 12 klukkustunda eftir aflífun, annaðhvort á söfnunarstöð og strax að því
loknu á stöð sem meðhöndlar veiðidýr eða beint á stöð sem meðhöndlar veiðidýr,]
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.2.3.

( ) ef um er að ræða efni annað en efni sem er fengið úr fiski eða hryggleysingjum sem eru veiddir úti í náttúrunni, eru
fengin á stöð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik eða faraldur sjúkdómanna sem um getur í lið II.2.2,
sem dýrin eru næm fyrir, næstliðna 30 daga eða, ef um er að ræða sjúkdómstilvik, framleiðsla hráefnis til útflutnings til
Evrópusambandsins hefur einungis verið leyfð eftir að búið var að fjarlægja allt kjöt og öll hreinsun og sótthreinsun á stöðinni
fór fram undir eftirliti opinbers dýralæknis,

II.2.4.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er hér
að framan, og fengið þannig meðferð að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær,

II.2.5.

hefur verið pakkað í nýjar, lekaþéttar umbúðir eða í umbúðir sem hafa verið hreinsaðar og sótthreinsaðar fyrir notkun, og,
ef um er að ræða sendingar sem eru sendar á annan hátt en með bögglapósti, í gáma sem lögbært yfirvald innsiglar, með
merkimiðum þar sem tilgreint er „AUKAAFURÐ ÚR DÝRUM, EINUNGIS TIL FRAMLEIÐSLU Á AFLEIDDUM AFURÐUM TIL
NOTKUNAR UTAN FÓÐURFERLISINS“ og heiti og heimilisfangi fyrirtækisins sem er ákvörðunarstaður þeirra í ESB,

II.2.6.

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:

2

(2)
annaðhvort

[-

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem
hafa verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í
sláturhúsi og voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi
skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurður og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir
(fótleggir) og bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

( ) og/eða

[-

aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr.
reglugerðar (EB) nr. 853/2004, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða
dýr,]

(2) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði,
fengið úr dýrum, öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til
manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[-

afurðum úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða
pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar
afurðir, sem eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem
rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði
manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki
sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem
geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

2
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
[-

II.b.

eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn
eða dýr:
i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:

iii.

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

( ) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá
mönnum eða dýrum,]

(2) og/eða

[-

dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutar þeirra, að
undanskildu efni í 1. flokki eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[-

loðskinn af dauðum dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með
þessari afurð í menn eða dýr,]

2

II.2.7.

hafa verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf ESB þannig að þær skemmist
ekki milli sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni.

(2) (6) [II.2.8.

Sértækar kröfur

( ) ( ) II.2.8.1.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið á yfirráðasvæðinu sem um getur í lið II.1.2, þar sem
húsdýr af nautgripakyni eru bólusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti.

(2) (8) II.2.8.2.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru unnar úr innmat eða úrbeinuðu kjöti.]

2

7

II.2.9.

II.2.10.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (9), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið
slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í
kúpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið
er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með
ákvörðun, sem er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða
landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,]

þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið
samfellt frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi
vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú
ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

—

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

—

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina
ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á
bújörðina að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]
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II.

(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum
við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2006 (10), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar
afurðir eru úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar
takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið
uppfylltar næstliðin sjö ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

—

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

—

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina
ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á
bújörðina að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitur I.11: Ef um er að ræða sendingar til tiltekinna tæknilegra rannsókna eða greininga: tilgreinið einungis heiti og heimilisfang
fyrirtækisins.

—

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.12: Áfangastaður: þennan reit á að fylla út:
—

afurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlisins: einungis ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru.
Afurðir sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Afurðir til tiltekinna tæknilegra rannsókna eða greininga: stöð í ESB sem er tilgreind í leyfi lögbærs yfirvalds, ef við á.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 05.11.91; 05.11.99 eða 30.01.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitur I.25: að því er varðar vottorðið telst notkun á vörusýnishornum vera „tæknileg notkun“. Reitir I.26 og I.27: að undanskildum
vörusýnishornum sem eru ekki send í umflutning, fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.Q-ATHKASTA

—

Reitur I.28:
—

afurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlisins: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer
dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir samþykkta fyrirtækið.

—

Afurðir til tiltekinna tæknilegra rannsókna eða greininga: stöð í ESB sem er tilgreind í leyfi lögbærs yfirvalds, ef við á.

—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.
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II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

()

Heiti og ISO-kóði útflutningsríkis eins og mælt er fyrir um í:

3

—

1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,

—

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og

—

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 119/2009.

Einnig skal skrá ISO-kóða yfirráðasvæða og hluta þeirra sem um getur í þeim reglugerðum sem getið er í þessari neðanmálsgrein (eftir
því sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir sem eiga í hlut).
(4)

Eingöngu fyrir lönd þaðan sem leyft er að flytja kjöt af villibráð, sem er ætlað til manneldis, af sömu dýrategund inn í Evrópusambandið.

(5)

Stjtíð. EB L 340, 31.12.1993, bls. 21.

()

Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í Suður-Ameríku eða
lands í Suður-Afríku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evrópusambandsins meyrnað og úrbeinað, nýtt kjöt af
húsdýrum úr hópi jórturdýra til manneldis. Einnig er leyfður innflutningur á heilum tyggjendum úr nautgripum, ristum í samræmi við 1.
lið B-hluta I. kafla, IV. þáttar I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004.

(7)

Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku.

(8)

Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku og Suður-Afríku.

(9)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

6

( )
10

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“

Nr.
Nr. 674
63/1264

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

h) Í stað B-liðar 10. kafla komi eftirfarandi:
„B-LIÐUR 10. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir brædda fitu, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins, vegna
sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi

I.2.
vottorðs

Tilvísunarnúmer

Heiti
Heimilisfang

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

I.11.

Upprunaland

I.2.a.

Sími
ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

Upprunastaður

I.12

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota

I.26.

□

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

□

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands
Þriðja land

I.28.

Kældar

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

Nr.
674
15.10.2015

20.Nr.júlí
2017
63/1265

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í tilteknum
tilgangi utan fóðurferlisins
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum 8., 9. og 10. gr. hennar, og reglugerð (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að brædda
fitan sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstendur af bræddri fitu sem ekki er ætluð til manneldis og sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

er framleidd eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:

II.2.1.

aukaafurðir úr dýrum sem um getur í 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 ef um er að ræða efni ætlað til framleiðslu
á lífdísilolíu eða líffituefnaafurðum,

II.2.2.

aukaafurðir úr dýrum, sem um getur í 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á
endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1069/2009,

II.2.3.

ef um er að ræða efni sem er ætlað í annað en snyrtivörur, lyf eða lækningatæki:
(2) annaðhvort

[-

aukaafurðir úr dýrum sem innihalda leifar af leyfðum efnum eða aðskotaefnum umfram leyfilegt magn
sem um getur í 3. mgr. 15. gr. tilskipunar 96/23/EB,

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu sem hafa verið úrskurðaðar óhæfar til manneldis vegna þess að í þeim finnast
aðskotahlutir,]

(2) og/eða

[-

dýr og skrokkhlutar dýra, aðrir en sem um getur í 8. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem
drápust á annan hátt en með slátrun eða aflífun til manneldis, þ.m.t. dýr sem voru aflífuð vegna
sjúkdómsvarna,]

(2) og/eða

[-

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem
hafa verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi
og voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar
veiðidýra sem voru felld til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurður og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir
(fótleggir) og bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið
úr dýrum, öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis
að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða
pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur afurðir úr dýraríkinu eða afleiddar afurðir,
sem eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má
til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða
dýra,]

(2) og/eða

[-

blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki
sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem
geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

Nr.
Nr.674
63/1266
LAND

II.

Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í tilteknum
tilgangi utan fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar
( ) og/eða
2

[-

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:
—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

vatna- og landhryggleysingjar aðrir en tegundir sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]

( ) og/eða

[-

dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni í
1. flokki eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um
getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar,]

(2) og/eða

[-

húðir og skinn, hófar og klaufir, fjaðrir, ull, horn, hár og loðskinn úr eða af dauðum dýrum, sem sýna engin merki um
sjúkdóm sem getur borist með þessum afurðum í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

fituvefur dýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm, sem getur smitast í menn eða dýr með því efni, sem
var slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf
Sambandsins,]

2

II.3.

II.b.

eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr:

iii.

II.2.4.

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ef um er að ræða efni ætluð til annars en framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, snyrtivörum, lyfjum eða lækningatækjum eða
endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
(2) annaðhvort

[-

sérstakt áhættuefni eins og það er skilgreint í g-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001 (3),]

(2) og/eða

[-

heilir skrokkar eða skrokkhlutar dauðra dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni eins og það er skilgreint í g-lið
1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 þegar förgun fór fram,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/
EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem innihalda leifar af öðrum efnum og aðskotaefnum úr umhverfinu sem tilgreind eru í 3.
undirflokki B-flokks í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef slíkar efnaleifar fara yfir það magn sem mælt er fyrir um í
löggjöf Sambandsins eða, ef hún er ekki fyrir hendi, í löggjöf innflutningsaðildarríkisins,]

brædda fitan:
a)

hefur verið unnin með aðferð ……………………….. sem mælt er fyrir um í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til að
eyða sjúkdómsvöldum,

b)

hefur verið merkt fyrir sendingu til Evrópusambandsins með glýseróltríheptanóati þannig að náðist einsleitur styrkleiki sem er að
lágmarki 250 mg á hvert kílógramm fitu,

c)

óleysanleg óhreinindi umfram 0,15% af þyngd hafa verið fjarlægð ef um er að ræða brædda fitu af jórturdýrum,

d)

hefur verið flutt við skilyrði sem koma í veg fyrir að hún mengist og

e)

er merkt, á umbúðum eða geymi, með orðunum „EKKI ÆTLAÐ TIL MANNELDIS EÐA SEM DÝRAFÓÐUR“,

Nr.
674
15.10.2015

20.Nr.júlí
2017
63/1267
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LAND

Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í
tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar

II.
II.4.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði, snyrtivörum, lyfjum, lækningatækjum, jarðvegsbætum eða
endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001, eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum og að
dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið,
eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með
ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið.]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem
er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir
umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi
má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 15.01, 15.02; 15.03; 15.04; 15.05;
15.06; 15.16; 15.17 eða 15.18.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28:

—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Ruminantia, annað

—

Framleiðslufyrirtæki: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

1b

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

3

()

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“

Nr. 63/1268
Nr.
674

15.10.2015
20.
júlí 2017
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i.

Í stað 11. kafla komi eftirfarandi:
„11. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins,
vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið

LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti

Kóði

I.9.

Viðtökuland

I.12

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Sem fóður

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Þriðja land
I.28.

□

Til tæknilegra nota

□

I.27.

□

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

15.10.2015
Nr.
674

63/1269
20.Nr.júlí
2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar
sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum I. kafla XIV. viðauka, og
votta að gelatínið/kollagenið (2) sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstendur af gelatíni/kollageni (2) sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstendur eingöngu af gelatíni/kollageni (2) sem er ekki ætlað til manneldis,

II.3.

hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjúkdómsvöldum,

II.4.

hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[-

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra
sem hafa verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki
ætlaðir til manneldis af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í
sláturhúsi og voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi
skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við
löggjöf Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn
eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurður og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir
(fótleggir) og bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

( ) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða
pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar
afurðir, sem eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem
rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði
manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma
sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

2

II.5.

i.

gelatínið/kollagenið (2):
a)

var sett í innri og ytri umbúðir, geymt og flutt við fullnægjandi skilyrði er varða hollustuhætti, pökkun
í innri og ytri umbúðir fór fram í sérstöku rými og einungis voru notuð rotvarnarefni sem eru leyfileg
samkvæmt löggjöf Sambandsins. Á ytri og innri umbúðum, sem innihalda gelatín/kollagen (2), stendur
„GELATÍN/KOLLAGEN (2) SEM NOTA MÁ Í FÓÐUR“ og

(2) annaðhvort

[(b)

ef um er að ræða gelatín var það framleitt með aðferð sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki
sé meðhöndlað með sýru eða lút og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti, sem felur í sér
sýrustigsstillingu, útdrætti með hitun í eitt eða fleiri skipti í röð og því næst hreinsun með síun og
dauðhreinsun til að eyða sjúkdómsvöldum,]

(2) eða

[(b)

ef um er að ræða kollagen var það framleitt með aðferð sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki sé
meðhöndlað með þvotti, sýrustigsstillingu með sýru eða lút og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti,
síun og útdrætti, til að eyða sjúkdómsvöldum,]

Nr.674
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem
fóðurefni eða utan fóðurferlisins

II.

Heilsufarsupplýsingar

II.6.

ef um er að ræða gelatín/kollagen ( ) úr efnum öðrum en húðum og skinnum:

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

2

II.7.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum,
sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem
er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef
miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem
er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,]

ef um er að ræða gelatín/kollagen (2) úr efnum öðrum en húðum og skinnum:
þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið samfellt
frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna gruns um
smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.
(2) eða

—

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

—

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en
enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að
þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2006 (4), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr,
verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi
vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin sjö ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

—

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

—

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis
sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en
enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að
þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 35.03 eða 35.04.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca.

Nr.
674
15.10.2015
LAND

Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem
fóðurefni eða utan fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar

II.

20.Nr.júlí
2017
63/1271

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

()

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

2

4

()

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

j)

Í stað A-liðar 14. kafla komi eftirfarandi:
„A-LIÐUR 14. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar utan fóðurferlisins, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið

LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti

Kóði

I.9.

Viðtökuland

I.12
Samþykkisnúmer

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kældar

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Til tæknilegra nota

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Þriðja land
I.28.

□

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

15.10.2015
Nr.
674

LAND

Fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar utan
fóðurferlisins
II.

II. hluti: Vottorð

63/1273
20.Nr.júlí
2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta
að fituafleiðurnar sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af fituafleiðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstanda af fituafleiðum sem eru ætlaðar til notkunar utan fóðurferlisins, þó ekki í snyrtivörur, lyf og lækningatæki,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjúkdómsvöldum,

II.4.

hafa verið framleiddar úr bræddri fitu sem er eingöngu framleidd úr eftirfarandi efnum sem eru:

II.4.1.

ef um er að ræða fituafleiður sem eru ætlaðar til notkunar utan fóðurferlisins, þó ekki í lífrænan áburð, jarðvegsbæta, snyrtivörur,
lyf og lækningatæki, eftirfarandi efni í 1. flokki:
(2) annaðhvort

II.4.2.

II.4.3.

[-

eftirfarandi efni:
i.

sérstakt áhættuefni,

ii.

heilir skrokkar eða skrokkhlutar dauðra dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni þegar förgun fer
fram,

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr.
tilskipunar 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar 96/23/EB,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem innihalda leifar af öðrum efnum og aðskotaefnum úr umhverfinu sem
tilgreind eru í 3. undirflokki B-flokks í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, ef slíkar efnaleifar fara yfir
það magn sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða, ef hún er ekki fyrir hendi, í löggjöf
innflutningsaðildarríkisins,]

ef fituafleiðurnar eru ætlaðar til notkunar í lífrænan áburð eða jarðvegsbæta eða til annarrar notkunar utan fóðurferlisins, þó ekki í
snyrtivörur, lyf og lækningatæki, eftirfarandi efni í 2. flokki:
(2) annaðhvort

[-

aukaafurðir úr dýrum sem innihalda leifar af leyfðum efnum eða aðskotaefnum umfram leyfilegt magn
sem um getur í 3. mgr. 15. gr. tilskipunar 96/23/EB,

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu sem hafa verið úrskurðaðar óhæfar til manneldis vegna þess að í þeim finnast
aðskotahlutir,]

(2) og/eða

[-

dýr og skrokkhlutar dýra, aðrir en sem um getur í 8. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem
drápust á annan hátt en með slátrun eða aflífun til manneldis, þ.m.t. dýr sem voru aflífuð vegna
sjúkdómsvarna,]

eftirfarandi efni í 3. flokki:
(2) annaðhvort

[-

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem
hafa verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi
og voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar
veiðidýra sem voru felld til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
i.

skrokkar eða skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurður og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir)
og bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

( ) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið
úr dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir
slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t.
fituhreinsuð bein, hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

2
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LAND

Fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar utan
fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið
úr dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir
slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun
eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir,
sem eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til
galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki
sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem
geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

( ) og/eða

[-

eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða
dýr:

2

i.
ii.

iii.
II.5.

II.b.

( ) og/eða
2

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,
eftirfarandi efni úr landdýrum:
—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

ef um er að ræða fituafleiður framleiddar úr aukaafurðum úr dýrum sem um getur í lið II.4.1 og II.4.2:
a)

hafa verið framleiddar með eftirfarandi aðferðum:
(2) annaðhvort

[transestrun eða vatnsrofi við a.m.k. 200 °C og við samsvarandi, viðeigandi þrýsting í 20 mínútur
(glýseról, fitusýrur og esterar)]

(2) eða

[sápun með 12 M NaOH (glýseról og sápa):

(2) eða
b)
II.6.

(2) annaðhvort

[í framleiðslulotuferli við 95 °C í þrjár klukkustundir,]

(2) eða

[í órofnu ferli við 140 °C og 2 bör (2000 hPa) í átta mínútur,]]

[herðingu við 160 °C og 12 bör (12 000 hPa) í 20 mínútur,]

eru settar í nýja gáma eða í gáma, sem hafa verið hreinsaðir og allar varúðarráðstafanir verið gerðar til að koma í veg
fyrir að þeir mengist, með merkimiðum sem á stendur „EKKI TIL MANNELDIS EÐA Í FÓÐUR“,

ef um er að ræða fituafleiður, sem eru framleiddar úr aukaafurðum úr dýrum sem um getur í lið II.4.3, er fituafleiðurnar
framleiddar með einni af vinnsluaðferðum [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7] (2) sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 15.16 eða 15.08.

15.10.2015
Nr.
674

63/1275
20.Nr.júlí
2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND
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fóðurferlisins
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28:

II.b.

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Ruminantia, annað,
Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram.
II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

2

()

Strikið yfir það sem á ekki við.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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k) Í stað 15. kafla komi eftirfarandi:
„15. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem fóðurefni, vegna sendingar til
eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími
I.7.

I.11.

Sími

Upprunaland

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður
Heiti

I.9.

Viðtökuland

I.12

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Annað □

Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

Tilvísun í skjöl

I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

I.26.

□

Frystar

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Til tæknilegra nota

□

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands
Þriðja land

I.28.

Kældar

I.27.

□

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að
nota sem fóðurefni
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II.

II. hluti: Vottorð
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a), einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum I. kafla XIV. viðauka, og
votta að eggjaafurðirnar sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af eggjaafurðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstanda eingöngu af eggjaafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða í samræmi við 2. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (3) til
að eyða sjúkdómsvöldum,

II.4.

eru eingöngu tilreiddar (afleiddar) úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,]

( ) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til
manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða
pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

eftirfarandi efni úr landdýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn
eða dýr:

2

II.5.

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,]

hafa verið settar í vinnslu:

II.6.

(2) annaðhvort

[í samræmi við vinnsluaðferð .......... (4) sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011,]

(2) eða

[með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin samræmist þeim örverufræðilegu stöðlum sem settir
eru fram í I. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[í samræmi við I. og II. kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (5):
Salmonella:

finnst ekki í 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakteríur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g,

II.7.

uppfylla kröfur Sambandsins um leifar efna sem eru skaðleg eða kunna að breyta skynmatseinkennum afurðarinnar eða gera
notkun hennar sem fóðurs hættulega eða skaðlega fyrir heilbrigði dýra,

II.8.

fullunna afurðin var:
(2) annaðhvort

[í nýjum eða dauðhreinsuðum pokum,]

( ) eða

[flutt í lausu í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og
sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,]

2

og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,
II.9.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

II.10.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða
vottorð fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.
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LAND

Eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota
sem fóðurefni
Heilsufarsupplýsingar

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi kóða samræmdu tollskrárinnar (ST) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 04.08, 23.09 eða 35.02.

—

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

()

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(4)

Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir því sem við á.

2

()
5

þar sem:
n=

fjöldi sýna sem prófa skal,

m=

viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m,

M=

hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu eða fleiri sýnum er M eða meira og

c=

fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í öðrum
sýnum er m eða þar undir.

—

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

—

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða
og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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11) Í stað 6. þáttar III. kafla XVI. viðauka komi eftirfarandi:
„6. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar fóðrun villtra dýra og tiltekinna dýra í dýragörðum á efni úr 1. flokki
Lögbært yfirvald skal vakta heilbrigðisástand alidýra á svæðinu þar sem fóðrun, sem um getur í 2., 3. og 4. þætti
II. kafla VI. viðauka, fer fram og skal annast viðeigandi vöktun vegna smitandi svampheilakvilla með reglulegri
sýnatöku og rannsókn á rannsóknarstofu með tilliti til smitandi svampheilakvilla.
Á meðal þessara sýna skulu vera sýni úr dýrum sem grunur leikur á að séu sýkt og sýni úr eldri undaneldisdýrum.“

___________________________________________
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Fylgiskjal VII.

15.10.2015

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 717/2013

2015/EES/63/39

frá 25. júlí 2013
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar upplýsingar um velferð dýra í
tilteknum fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Til glöggvunar skal uppfæra yfirlýsingarnar um velferð
dýra í fyrirmyndunum að heilbrigðisvottorðum í D-lið
3. kafla, í iv. lið b-liðar í lið II.1.3 í F-lið 3. kafla og í
iv. lið b-liðar í lið II.2.2 í 8. kafla XV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011.

5)

Til að koma í veg fyrir röskun á viðskiptum skal heimila
notkun vottorða, sem gefin eru út í samræmi við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011, fyrir gildistöku þessarar reglugerðar
meðan á umbreytingartímabili stendur.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því
er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki
eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) (1), einkum
fyrstu undirgrein d-liðar 2. mgr. 42. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er
varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (2) er kveðið á um að
með sendingum af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum til innflutnings til Sambandsins eða umflutnings í
gegnum það skuli fylgja heilbrigðisvottorð í samræmi við
fyrirmyndirnar í XV. viðauka við hana.

2)

Í tilteknum fyrirmyndum að vottorðum í XV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er kveðið á um að opinber
dýralæknir skuli votta að farið sé að reglum um velferð
dýra sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 93/119/EB
frá 22. desember 1993 um vernd dýra við slátrun eða
dráp(3).

3)

Tilskipun 93/119/EB var felld úr gildi og í stað hennar
kom reglugerð ráðsins (EB) 1099/2009 frá 24. september
2009 um vernd dýra við aflífun(4). Reglugerð (EB)
nr. 1099/2009 gildir frá 1. janúar 2013.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 31. janúar 2014,
er heimilt að halda áfram að flytja sendingar af afurðum úr
dýraríkinu, sem hafa meðfylgjandi vottorð sem gefin eru út fyrir
1. desember 2013 í samræmi við fyrirmyndirnar í XV. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, inn til Sambandsins áður en
breytingarnar, sem innleiddar eru með þessari reglugerð, taka
gildi.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. desember 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 25. júlí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
_______
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 201, 26.7.2013, bls. 31. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2015 frá
25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 340, 31.12.1993, bls. 21.
(4) Stjtíð. ESB L 303, 18.11.2009, bls. 1.
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VIÐAUKI
Ákvæðum XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað D-liðar 3. kafla komi eftirfarandi:
„D-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum, ætlaðar í fóður handa loðdýrum, vegna
sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

LAND
I.1.

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti

Kóði

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.12.

Viðtökustaður
Tollvörugeymsla

Heiti

Samþykkisnúmer

Heiti

□

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Heimilisfang

1.10. Viðtökusvæði Kóði

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
Ökutæki □

Skip

Flugvél

Annað

□

□

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19.

Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kæld

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

I.26.

Fryst

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.24.

□

Til tæknilegra nota

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands
Þriðja land

I.28.

□

□

Tegund umbúða

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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LAND

Hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum til
fóðrunar loðdýra
II.

II. hluti: Vottorð
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a),
einkum 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II. kafla XIV.
viðauka, og votta að hrátt gæludýrafóður eða aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a) úr kjöti sem uppfyllir viðeigandi kröfur varðandi heilbrigði dýra og manna sem mælt er fyrir um í:

II.3.1.

II.3.2.

–

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi frá þriðju löndum,
af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra……………………(ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar fyrir yfirráðasvæði eða hluta
þeirra), sem hafa verið laus við gin- og klaufaveiki, nautapest, svínapest, afríkusvínapest og svínafár næstliðna 12 mánuði og á
sama tímabili hefur engin bólusetning gegn þessum sjúkdómum átt sér stað (eingöngu eins og við á að því er varðar smitnæmar
tegundir),

–

og/eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (4) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi frá þriðju
löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra……………………(ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar fyrir yfirráðasvæði
eða hluta þeirra), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hafa verið laus við Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna 12
mánuði,

–

og/eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 (5) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi frá þriðju
löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra……………………(ISO-kóði ef um er að ræða land eða kóðar fyrir yfirráðasvæði
eða hluta þeirra), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hafa verið laus við gin- og klaufaveiki, nautapest, svínapest,
afríkusvínapest, svínafár, Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna 12 mánuði og á sama tímabili hefur engin bólusetning
gegn þessum sjúkdómum átt sér stað (eingöngu eins og við á að því er varðar smitnæmar tegundir),

b)

af dýrum sem hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin einkenni um
sjúkdómana, sem um getur í reglugerðunum sem mælt er fyrir um í a-lið, sem dýrin eru næm fyrir og

c)

af dýrum sem hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðeigandi ákvæði í löggjöf
Sambandsins og uppfylla kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla reglugerðar ráðsins (EB) nr.
1099/2009 eða

d)

ef um er að ræða fóður fyrir loðdýr, sem er fengið úr lagardýrum sem uppfylla viðeigandi kröfur varðandi heilbrigði dýra og
manna, sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/766/EB (6), koma frá löndum eða yfirráðasvæðum þeirra
………………. (ISO-kóði) sem skráð eru í II. viðauka við þá ákvörðun,

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a)

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa verið felld, sem eru
hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af viðskiptalegum ástæðum og

b)

hlutar sláturdýra sem er hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýna engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn eða
önnur dýr, og eru úr skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,

ef um er að ræða fóður fyrir loðdýr til viðbótar við lið II.3.1, samanstanda einnig af eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum:
(2) annaðhvort

[- aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB)
nr. 853/2004, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr dýrum,
öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun
fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla
sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur afurðir úr dýraríkinu eða afleiddar afurðir, sem
eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við
framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki sýndu
nein merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr,]
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr:
i. skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,
ii. eftirfarandi efni úr landdýrum:
- aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
- egg,
- eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]

( ) og/eða

[- dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu efni í 1. flokki
eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til
g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

2

II.4.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem mælt er fyrir um í reglugerð
(EB) nr. 1069/2009 og verið meðhöndlaðar þannig að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær,

II.5.

hafa verið settar í lokaumbúðir með merkimiðum sem á stendur „HRÁTT GÆLUDÝRAFÓÐUR – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ eða „AUKAAFURÐIR
ÚR DÝRUM Í FÓÐUR HANDA LOÐDÝRUM – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ og síðan í þétta og opinberlega innsiglaða kassa/gáma eða í nýjar
umbúðir sem leka ekki og opinberlega innsiglaða kassa/gáma með merkimiðum sem á stendur „HRÁTT GÆLUDÝRAFÓÐUR – ÓHÆFT
TIL MANNELDIS“ eða „AUKAAFURÐIR ÚR DÝRUM Í FÓÐUR HANDA LOÐDÝRUM – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, ásamt heiti og heimilisfangi
viðtökustöðvarinnar,

II.6.

ef um er að ræða hrátt gæludýrafóður:
a) hefur verið framleitt og geymt í stöð, sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af hálfu lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og
b) hefur verið greint með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri lotu í geymslu (fyrir sendingu) og uppfyllir eftirfarandi staðla (7):
Salmonella:
finnst ekki í 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0,
Iðrabakteríur: n=5, c=2, m=10, M=5000 í 1 g,

II.7.

II.8.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (8), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé
eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað
inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í
sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem er
tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg,]

þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða mjólkurafurðir
úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða
næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi svampheilakvilla
og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:
i. bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
- öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og
- allar geitur og sauðfé á bújörðinni hefur verið aflífað og því eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis sem eru með
arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,
iii. að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að þau komi
frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]
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(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé
eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 546/2006 (9), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár
á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi
kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin sjö ár:
i. bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
ii. ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur
greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
– öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og
– allar geitur og sauðfé á bújörðinni hefur verið aflífað og því eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis sem eru með
arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,
iii. að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að þau komi frá
bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti
–

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir
umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

–

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi má
eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

–

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til afog endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

–

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögn: 05.11.

–

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

–

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

–

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

–

Reitur I.28:
Eðli verslunarvöru: veljið hrátt gæludýrafóður eða aukaafurð úr dýrum.
Ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á hráu gæludýrafóðri skal tilgreina vísindaheiti tegundarinnar.
Ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á loðdýrafóðri skal velja á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca,
Crustacea, Invertebrata

II. hluti
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.

(5)

Stjtíð. ESB L 39, 10.2.2009, bls. 12.
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(6)

Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 53.

(7)

Þar sem:

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

n = fjöldi sýna sem prófa skal,
m = viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m,
M = hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu eða fleiri sýnum er M eða meira og
c = fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í öðrum sýnum er
m eða þar undir.

(8)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(9)

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

–

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

–

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður

Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:“

Stimpill:
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2) Í stað F-liðar 3. kafla komi eftirfarandi:
„F-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir úr dýrum ( ) til framleiðslu á gæludýrafóðri vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evrópusambandið
3

LAND

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7. Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.12.

Upprunastaður

ISO-kóði

1.10. Viðtökusvæði Kóði

Viðtökustaður
Tollvörugeymsla □

Heiti

Heiti

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Heimilisfang
Heiti

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
Ökutæki □

□
Annað □
Skip

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.23.

□

Kæld

□

Fryst

□

Nr. innsiglis/gáms

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24.

Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota □

□

I.26. Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands
Þriðja land

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer
starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a)
og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að aukaafurðir úr dýrum sem
lýst er hér að framan:
II.1.1.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir um heilbrigði dýra,

II.1.2.

eru fengnar á yfirráðasvæði: ………………….………… (1c) af dýrum sem:

II.1.3.

(2) annaðhvort

[a) hafa verið á þessu yfirráðasvæði frá burði eða í a.m.k. næstliðna þrjá mánuði fyrir slátrun,]

(2) eða

[b) voru felld úti í náttúrunni á þessu yfirráðasvæði (1d),]

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[a) koma af bújörðum:
i.

þar sem, að því er varðar eftirfarandi sjúkdóma sem dýrin eru smitnæm fyrir, hvorki hafa komið upp
tilvik eða faraldur af nautapest, svínafári, Newcastle-veiki eða alvarlegri fuglainflúensu næstliðna 30
daga né svínapest eða afríkusvínapest næstliðna 40 daga; né heldur á bújörðum í nágrenninu, sem eru
innan 10 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna 60 daga, né á
bújörðum í nágrenninu, sem eru innan 25 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og

b) sem:

(2) eða

i.

voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

ii.

hafa verið á upprunabújörðinni í a.m.k. 40 daga fyrir brottflutning og verið flutt beint á sláturhús án þess
að komast í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki sömu heilbrigðisskilyrði,

iii.

hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin
einkenni um sjúkdómana, sem um getur hér að framan, sem dýrin eru næm fyrir og

iv.

hafa verið meðhöndluð í sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi við viðeigandi ákvæði
í löggjöf Sambandsins og uppfylltu kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. og
III. kafla reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1099/2009

[a) voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km vegalengdar, tilvik eða faraldrar neinna eftirtalinna sjúkdóma
sem dýrin eru næm fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar fuglainflúensu
næstliðna 30 daga eða svínapestar eða afríkusvínapestar næstliðna 40 daga og

ii.

sem er í meira en 20 km vegalengd frá landamærum að öðru yfirráðasvæði lands eða hluta þess þaðan
sem, á þessu tímabili, er ekki leyfður útflutningur á þessu efni til Evrópusambandsins og

b) voru flutt til kælingar, innan 12 klukkustunda eftir aflífun, annaðhvort á söfnunarstöð og strax að því loknu á
stöð sem meðhöndlar veiðidýr eða beint á stöð sem meðhöndlar veiðidýr,]
II.1.4.

eru fengin á stöð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik eða sjúkdómarnir sem um getur í lið II.1.3, sem dýrin eru
næm fyrir, næstliðna 30 daga eða, ef um er að ræða sjúkdómstilvik, framleiðsla hráefnis til útflutnings til Evrópusambandsins hefur
einungis verið leyfð eftir að búið var að fjarlægja allt kjöt og öll hreinsun og sótthreinsun á stöðinni fór fram undir eftirliti opinbers
dýralæknis,

II.1.5.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er hér að framan,
og fengið þannig meðferð að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær,

II.1.6.

hafa verið settar í nýjar umbúðir sem leka ekki og í opinberlega innsiglaða gáma með merkimiðum sem á stendur „HRÁEFNI EINGÖNGU
TIL FRAMLEIÐSLU Á GÆLUDÝRAFÓÐRI“ og heiti og heimilisfang viðtökustöðvar í ESB,

II.1.7.

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:
(2) annaðhvort

,

[-

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis
af viðskiptalegum ástæðum,]
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(2) og/eða

[-

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi
og voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar
veiðidýra sem voru felld til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:

i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf
Sambandsins, en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

ii.

hausar af alifuglum,

iii.

húðir og skinn, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir)
og bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein á afturfótum dýra,
annarra en jórturdýra,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

( ) og/eða

[-

aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð
bein, hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[-

afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis
af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra
galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[-

lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[-

eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr:

2

i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:
- aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
- egg,
- eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

iii.

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða
dýrum,]

(2) og/eða

[-

efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum íðefnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/
EB en innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

II.1.8.

hafa verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf ESB þannig að þær skemmist ekki milli
sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni.

II.1.9.

ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á gæludýrafóðri sem er fengið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum
sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 96/22/EB en innflutningurinn er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009:

a)

það var merkt í þriðja landinu, áður en það kom inn á yfirráðasvæði Sambandsins, með krossi sem er gerður með fljótandi
viðarkolum eða virkum kolum á hverja ytri hlið frystrar blokkar eða, þegar hráefnið er flutt á vörubrettum sem er ekki skipt í
aðskildar sendingar á meðan á flutningi til gæludýrafóðursstöðvarinnar, sem er ákvörðunarstaður þeirra, stendur, á hverja ytri
hlið hvers vörubrettis, þannig að merkingin nái yfir a.m.k. 70% af skálengd hliðar frosnu blokkarinnar og sé a.m.k. 10 cm breið,
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Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

b)

ef um er að ræða ófrosið efni, hráefnið var merkt í þriðja landi, áður en það kom inn á yfirráðasvæði Sambandsins, með
því að úða á það fljótandi viðarkolum eða með því að nota viðarkoladuft þannig að viðarkolin sjáist greinilega á efninu og

c)

ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum úr hráefni, sem hefur verið meðhöndlað eins og um getur hér að framan, og öðru
ómeðhöndluðu hráefni skal merkja allt hráefni í sendingunni eins og kveðið er á um í a- og b-lið hér að framan.

(2) (4) [II.2.

Sértækar kröfur

(2)(5) II.2.1.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið á yfirráðasvæðinu sem um getur í lið II.1.2, þar sem
húsdýr af nautgripakyni eru bólusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki undir opinberu eftirliti.

(2) (6) II.2.2.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda eingöngu af aukaafurðum úr dýrum, sem koma úr snyrtum sláturmat úr
húsdýrum úr hópi jórturdýra, sem hafa verið látnar meyrna við umhverfishita sem er hærri en +2 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir,
eða ef um er að ræða tyggjanda úr nautgripum og úrbeinað kjöt úr húsdýrum, í a.m.k. 24 klukkustundir.]

II.3.

II.4.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (7), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið
slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn
í kúpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið
er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með
ákvörðun, sem er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða
landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,]

þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið
samfellt frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna
gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:

i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
– öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og
– allar geitur og sauðfé á bújörðinni hefur verið aflífað og því eytt, að frátöldum hrútum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARRgenasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,

iii.
(2) eða

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á
bújörðina að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum
við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 546/2006 (8), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar
afurðir eru úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar
takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið
uppfylltar næstliðin sjö ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
– öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og
– allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARRgenasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,

iii.

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á
bújörðina að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti
–

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð
fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

–

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi
má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

–

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip), ef
til af- og endurfermingar kemur.

–

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-númer: 05.11.91 eða 05.11.99.

–

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

–

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

–

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

–

Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir samþykkta fyrirtækið.

II. hluti
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(1c)

Heiti og ISO-kóði útflutningslands eins og mælt er fyrir um í:
- 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
- viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
- viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 119/2009.
Einnig skal skrá ISO-kóða yfirráðasvæða og hluta þeirra sem um getur í þeim reglugerðum sem getið er í þessari neðanmálsgrein (eftir því
sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir sem eiga í hlut).

(1d)

Eingöngu fyrir lönd þaðan sem leyft er að flytja kjöt af villibráð, sem er ætlað til manneldis, af sömu dýrategund inn í
Evrópusambandið.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Að undanskildu fersku blóði, hrámjólk, húðum og skinnum, hófum og klaufum og hornum, svínsburstum og fjöðrum (sjá
viðeigandi sérstök vottorð fyrir innflutning á þessum vörum).

(4)

Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í Suður-Ameríku eða lands í
Suður-Afríku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evrópusambandsins meyrnað og úrbeinað, nýtt kjöt af húsdýrum
úr hópi jórturdýra til manneldis. Einnig er leyfður innflutningur á heilum tyggjendum úr nautgripum, ristum í samræmi við 1. lið B-hluta I.
kafla, IV. þáttar I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206).

(5)

Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku.

(6)

Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku og Suður-Afríku.

(7)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

()

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

–

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

–

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður

Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:“

Stimpill:
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3) Í stað 8. kafla komi eftirfarandi:
„8. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir úr dýrum, sem nota á utan fóðurferlisins eða sem vörusýnishorn (2), vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND

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

Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

Upprunastaður

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.12.

Viðtökustaður

1.10. Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla □
Heiti

Heiti

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Heimilisfang
Heiti

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

Flugvél

□
□

Ökutæki

Skip

Annað

□

□

Járnbrautarvagn

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18.

Lýsing á vöru

I.19.

Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kæld

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.26.

Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands

Til tæknilegra nota

□

I.22. Fjöldi pakkninga
I.24. Tegund umbúða

□

Þriðja land
I.28.

Fryst

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslufyrirtæki

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Aukaafurðir úr dýrum sem nota á utan fóðurferlisins eða sem
vörusýnishorn (2)
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
(1a) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að aukaafurðir úr dýrum
sem lýst er hér að framan:
(2) II.1.

eru vörusýnishorn, sem samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru ætlaðar til tiltekinna rannsókna eða greininga eins og
um getur í skilgreiningu nr. 39 í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011, sem bera merkimiða með
orðunum „VÖRUSÝNISHORN, ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, eða

(2) II.2.

uppfylla dýraheilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.1.

eru:
(2) annaðhvort

[a) fengnar úr efni sem er innflutt frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess: ………………….. (3) þaðan sem
leyfilegt er að flytja nýtt kjöt af tegundinni til Evrópusambandsins,]

(2) og/eða

[b) fengnar í útflutningslandinu, yfirráðasvæðinu eða hluta þess: ………………………… (3) af dýrum sem
Annaðhvort

(2) og/eða

II.2.2.

i.

hafa verið á því yfirráðasvæði, eða á svæði þaðan sem flytja má út nýtt kjöt af tegundinni til
Evrópusambandsins, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá mánuði fram að slátrun, og/eða

ii.

voru felld úti í náttúrunni á þessu yfirráðasvæði (4),]

[c) fengnar úr eggjum, mjólk, nagdýrum, nörturum, eða úr lagardýrum eða land- eða vatnahryggleysingjum,]

(2) ef um er að ræða annað efni en það sem er fengið úr eggjum, mjólk, nagdýrum, nörturum, eða úr lagardýrum eða land- eða
vatnahryggleysingjum, er fengið úr dýrum sem:
(2) annaðhvort

[a) koma af bújörðum:
i.

þar sem, að því er varðar eftirfarandi sjúkdóma sem dýrin eru smitnæm fyrir, hvorki hafa komið upp
tilvik eða faraldur af nautapest, svínafári, Newcastle-veiki eða alvarlegri fuglainflúensu næstliðna 30
daga né svínapest eða afríkusvínapest næstliðna 40 daga; né heldur á bújörðum í nágrenninu, sem eru
innan 10 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna 60 daga, né á
bújörðum í nágrenninu, sem eru innan 25 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og

b) sem:

(2) eða

i.

voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

ii.

hafa verið á upprunabújörðinni í a.m.k. 40 daga fyrir brottflutning og verið flutt beint á sláturhús án
þess að komast í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki sömu heilbrigðisskilyrði,

iii.

hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin
einkenni um sjúkdómana, sem um getur hér að framan, sem dýrin eru næm fyrir og

iv.

hafa verið meðhöndluð í sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi við viðeigandi ákvæði
í löggjöf Sambandsins og uppfylltu kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II.
og III. kafla reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1099/2009

[a) voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km vegalengdar, tilvik eða faraldrar neinna eftirtalinna
sjúkdóma sem dýrin eru næm fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar
fuglainflúensu næstliðna 30 daga eða svínapestar eða afríkusvínapestar næstliðna 40 daga og

ii.

sem er í meira en 20 km vegalengd frá landamærum að öðru yfirráðasvæði lands eða hluta þess þaðan
sem, á þessu tímabili, er ekki leyfður útflutningur á þessu efni til Evrópusambandsins og

b) voru flutt til kælingar, innan 12 klukkustunda eftir aflífun, annaðhvort á söfnunarstöð og strax að því loknu á
stöð sem meðhöndlar veiðidýr eða beint á stöð sem meðhöndlar veiðidýr,]
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.2.3.

(2) ef um er að ræða efni annað en efni sem er fengið úr fiski eða hryggleysingjum sem eru veiddir úti í náttúrunni, eru fengin á stöð
þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik eða faraldur sjúkdómanna sem um getur í lið II.2.2, sem dýrin eru næm
fyrir, næstliðna 30 daga eða, ef um er að ræða sjúkdómstilvik, framleiðsla hráefnis til útflutnings til Evrópusambandsins hefur einungis
verið leyfð eftir að búið var að fjarlægja allt kjöt og öll hreinsun og sótthreinsun á stöðinni fór fram undir eftirliti opinbers dýralæknis,

II.2.4.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er hér að framan,
og fengið þannig meðferð að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær,

II.2.5.

hefur verið pakkað í nýjar, lekaþéttar umbúðir eða í umbúðir sem hafa verið hreinsaðar og sótthreinsaðar fyrir notkun, og, ef um er að
ræða sendingar sem eru sendar á annan hátt en með bögglapósti, í gáma sem lögbært yfirvald innsiglar, með merkimiðum þar sem
tilgreint er „AUKAAFURÐ ÚR DÝRUM, EINUNGIS TIL FRAMLEIÐSLU Á AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR UTAN FÓÐURFERLISINS“
og heiti og heimilisfangi fyrirtækisins sem er ákvörðunarstaður þeirra í ESB,

II.2.6.

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[- skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem hafa
verið felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og voru talin
hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar veiðidýra sem voru felld
til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:
i.

skrokkar og skrokkhlutar dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,
en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

ii. hausar af alifuglum,

iii. húðir og skinn, þ.m.t. afskurður og þynnur af þeim, horn og fætur, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir) og
bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein,

iv. svínsburstir,

v. fjaðrir,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB)
nr. 853/2004, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr dýrum,
öðrum en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun
fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein,
hamsar og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]

(2) og/eða

[- afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem
skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur afurðir úr dýraríkinu eða afleiddar afurðir, sem
eru ekki lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við
framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[- blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki sýndu nein
merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[- eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn
eða dýr:
i. skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,
ii. eftirfarandi efni úr landdýrum:
- aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
- egg,
- eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum
eða dýrum,]

(2) og/eða

[- dýr af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutar þeirra, að undanskildu
efni í 1. flokki eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni í 2.
flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[- loðskinn af dauðum dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari
afurð í menn eða dýr,]

II.2.7.

hafa verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf ESB þannig að þær skemmist
ekki milli sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni.

(2) (5) [II.2.8.

Sértækar kröfur

(2) (6) II.2.8.1.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið á yfirráðasvæðinu sem um getur í lið II.1.2, þar sem
húsdýr af nautgripakyni eru bólusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti.

(2) (7) II.2.8.2.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru unnar úr sláturmat eða úrbeinuðu kjöti.]

II.2.9.

II.2.10.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (8), eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé eða geitum og að dýrunum, sem þessi afurð er úr hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið
slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn
í kúpuholið,]

(2) eða

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, öðru en því sem fengið
er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með
ákvörðun, sem er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða
landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,]

þar að auki, að því er varðar smitandi svampheilakvilla:
(2) annaðhvort

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða
mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið
samfellt frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi
vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin
þrjú ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:
– öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og
– allar geitur og sauðfé á bújörðinni hefur verið aflífað og því eytt, að frátöldum hrútum til
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARRgenasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,

iii.

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina
að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]
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(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé
eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 546/2006 (9), hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða
næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi svampheilakvilla og
þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin sjö ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,

ii.

ekkert tilvik af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur
greinst eða, eftir að tilvik af dæmigerðri riðuveiki hefur verið staðfest:

iii.

–

öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og

–

allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til undaneldis sem eru með
arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu,

að frátöldu sauðfé af príonarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur inn á bújörðina að þau komi frá
bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. lið.]

Athugasemdir
I. hluti:
–

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð
fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.

–

Reitur I.11: Ef um er að ræða sendingar til tiltekinna tæknilegra rannsókna eða greininga: tilgreinið einungis heiti og heimilisfang fyrirtækisins.

–

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

–

Reitur I.12: Áfangastaður: þennan reit á að fylla út:
–

afurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlisins: einungis ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru.
Afurðir sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

–

Afurðir til tiltekinna tæknilegra rannsókna eða greininga: stöð í ESB sem er tilgreind í leyfi lögbærs yfirvalds, ef við á.

–

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef
til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöðina á landamærum á komustað inn í Evrópusambandið um það.

–

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 05.11.91; 05.11.99 eða 30.01.

–

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

–

Reitur I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

–

Reitur I.25: að því er varðar vottorðið telst notkun á vörusýnishornum vera „tæknileg notkun“.

–

Reitir I.26 og I.27: að undanskildum vörusýnishornum sem eru ekki send í umflutning, fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða
innflutningsvottorð.

–

Reitur I.28:
–

afurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlisins: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda
fyrir samþykkta fyrirtækið.

–

Afurðir til tiltekinna tæknilegra rannsókna eða greininga: stöð í ESB sem er tilgreind í leyfi lögbærs yfirvalds, ef við á.

–

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.
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II.b.

II. hluti:

(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Heiti og ISO-kóði útflutningslands eins og mælt er fyrir um í:
–

1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,

–

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og

–

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 119/2009.

Einnig skal skrá ISO-kóða yfirráðasvæða og hluta þeirra sem um getur í þeim reglugerðum sem getið er í þessari neðanmálsgrein (eftir því
sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir sem eiga í hlut).
(4)

Eingöngu fyrir lönd þaðan sem leyft er að flytja kjöt af villibráð, sem er ætlað til manneldis, af sömu dýrategund inn í Evrópusambandið.

(5)

Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í Suður-Ameríku eða lands í
Suður-Afríku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evrópusambandsins meyrnað og úrbeinað, nýtt kjöt af húsdýrum
úr hópi jórturdýra til manneldis. Einnig er leyfður innflutningur á heilum tyggjendum úr nautgripum, ristum í samræmi við 1. lið B-hluta I.
kafla, IV. þáttar I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004.

(6)

Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku.

(7)

Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku og Suður-Afríku.

8

()

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

9

()

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

–

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

–

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður

Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:“

Stimpill:
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Fylgiskjal VIII.

Nr. 63/1213

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 555/2013

2015/EES/63/36

frá 14. júní 2013
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar umflutning á tilteknum aukaafurðum
úr dýrum frá Bosníu og Hersegóvínu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

að bæta þeim skoðunarstöðvum á landamærum í skrána
sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB,
um leið og tæknileg skilyrði fyrir samþykki fyrir þeim eru
uppfyllt.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því
er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki
eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) (1), einkum
annarri undirgrein 3. mgr. 41. gr. og a-lið 2. mgr. 42. gr.,

4)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011
frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um
heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis,
og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að
því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á
landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (2) er mælt fyrir
um framkvæmdarráðstafanir varðandi heilbrigðisreglur
að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir
sem ekki eru ætlaðar til manneldis.
Nauðsynlegt er að mæla fyrir um sértæk skilyrði fyrir
umflutningi um Sambandið á sendingum af aukaafurðum
úr dýrum og afleiddum afurðum til þriðju landa frá Bosníu
og Hersegóvínu, vegna landfræðilegrar staðsetningar og
þeirri nauðsyn að viðhalda aðgengi að króatísku höfninni
í Ploče eftir inngöngu Króatíu í Sambandið.
Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB (3)
er tekin saman skrá yfir samþykktar skoðunarstöðvar á
landamærum og mælt fyrir um tilteknar reglur um skoðanir,
sem heilbrigðissérfræðingar framkvæmdastjórnarinnar á
sviði dýra og dýraafurða framkvæma, og mælt fyrir um
dýralæknaeiningar í Traces-kerfinu. Þar eð fyrirkomulag
varðandi umflutning um Sambandið á sendingum af
þeim aukaafurðum úr dýrum sem um er að ræða til þriðju
landa frá Bosníu og Hersegóvínu getur einungis verið
skilvirkt með aðgengi um króatísku skoðunarstöðvarnar
á landamærunum við Nova Sela og Ploče er nauðsynlegt

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 164, 18.6.2013, bls. 11. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá
25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1.

1. gr.
Eftirfarandi 29 gr. a er felld inn í reglugerð (ESB) nr. 142/2011:
„29. gr. a
Sértækar kröfur sem varða umflutning á aukaafurðum
úr dýrum, sem koma frá Bosníu og Hersegóvínu og eiga
að fara til þriðju landa, um Króatíu
1.
Flutningur á sendingum af aukaafurðum úr dýrum og
afleiddum afurðum, sem koma frá Bosníu og Hersegóvínu
og eiga að fara til þriðju landa gegnum Sambandið, um
vegi, beint á milli skoðunarstöðvarinnar á landamærum
við Nova Sela og skoðunarstöðvarinnar á landamærum við
Ploče skal leyfður að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði
séu uppfyllt:
a) opinber dýralæknir innsiglaði sendinguna með innsigli
með raðnúmeri á skoðunarstöðinni á landamærum þar
sem sendingin kom inn í landið,
b) opinber dýralæknir á skoðunarstöð á landamærum
þar sem sendingin kom inn í landið stimplaði á hverja
síðu skjalanna, sem fylgja sendingunni og um getur
í 7. gr. tilskipunar 97/78/EB, orðin „EINGÖNGU
TIL UMFLUTNINGS GEGNUM ESB TIL ÞRIÐJU
LANDA“,
c) kröfurnar um málsmeðferð, sem kveðið er á um í 11. gr.
tilskipunar 97/78/EB, eru uppfylltar,
d) opinber dýralæknir á skoðunarstöð á landamærum þar
sem sendingin kemur inn í landið vottar sendinguna
sem viðunandi til umflutnings á samræmda heilbrigðisog innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem um
getur í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 136/2004.
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2.
Afferming eða geymsla slíkra sendinga, eins og
hún er skilgreind í 4. mgr. 12. gr. eða í 13. gr. tilskipunar
97/78/EB, í Sambandinu skal ekki leyfð.
3.
Lögbært yfirvald skal annast reglulega úttekt til að
tryggja að fjöldi sendinga og magn afurða sem er flutt frá
Sambandinu samsvari þeim fjölda og því magni sem kemur
inn í Sambandið.“

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi með fyrirvara um aðildarsáttmála
Króatíu og á gildistökudegi hans.
Hún skal gilda frá þeim degi þegar breytingarnar á ákvörðun
2009/821/EB koma til framkvæmda, sem fela í sér að færslunum fyrir Nova Sela og Ploče verði bætt við í I. viðauka.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 14. júní 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.
_______________
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Fylgiskjal IX.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 592/2014

Nr. 63/1215

2015/EES/63/37

frá 3. júní 2014
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því
er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum)(1), einkum 15. gr. (d-liður 1. mgr., e-liður 1. mgr. og önnur undirgrein
1. mgr.), 27. gr. (h- liður 1. mgr. og i-liður 1. mgr.), 27. gr. (önnur undirgrein) og 45. gr. (önnur undirgrein 4. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur um heilbrigði manna og dýra sem varða aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir í því skyni að koma í veg fyrir og draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra af
völdum þessara afurða. Þar eru þessar afurðir flokkaðar í tiltekna flokka sem endurspegla stig slíkrar áhættu og kveðið
er á um kröfur um örugga notkun og förgun þeirra.

2)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011(2) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur fyrir reglugerð
(EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. reglur um notkun og förgun húsdýraáburðar.

3)

Framleiðsla alifuglaáburðar er órjúfanlegur þáttur í undaneldi og ræktun alifugla á býlum og hægt er að nota hann á
staðnum án frekari meðhöndlunar, sem eldsneyti til brennslu, að því tilskildu að viðeigandi kröfur um umhverfis- og
heilsuvernd séu uppfylltar og að tiltekna notkunin hafi ekki skaðleg áhrif á umhverfið eða heilbrigði manna.

4)

Í brennsluverum, sem nota alifuglaáburð sem eldsneyti, skal gera nauðsynlegar hreinlætisráðstafanir til að koma
í veg fyrir dreifingu hugsanlegra sjúkdómsvalda. Þær ráðstafanir þurfa einnig að ná yfir meðhöndlun skólps frá
geymslustöðum fyrir alifuglaáburð.

5)

Efnaleifar frá brennslu alifuglaáburðar, fyrst og fremst aska, eru auðugar af steinefnum, sem hægt er að nýta í
framleiðslu jarðefnaáburðar, og framkvæmdastjórnin er sem stendur að þróa löggjöf Sambandsins varðandi slíkar
leifar. Því er rétt að kveða á um þann möguleika að nýta efnaleifar frá brennslu frekar en að farga þeim sem úrgangi.

6)

Á þessu stigi hefur framkvæmdastjórnin eingöngu fengið tæmandi upplýsingar þess efnis að tækni hafi verið þróuð til
að nýta alifuglaáburð sem eldsneyti til brennslu á býlum án þess að það hafi skaðleg áhrif á umhverfið eða heilbrigði
manna. Ef framkvæmdastjórnin fær gögn þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að hægt verði að nota húsdýraáburð
úr öðrum tegundum sem eldsneyti til brennslu meðan jafngilt stig umhverfis- og heilsuverndar sé tryggt er hægt að
endurskoða viðkomandi ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.

7)

Til að tryggja að frekari notkun alifuglaáburðar sem eldsneyti í brennsluverum sé lögmæt ætti að mæla fyrir um
viðbótarkröfur um umhverfis- og heilsuvernd vegna þessarar tilteknu notkunar til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á
umhverfið eða heilbrigði manna.

8)

Samræmdar kröfur sem fjalla á heildrænan hátt um eftirlit með áhættum fyrir heilbrigði manna og dýra og fyrir
umhverfið, sem stafa af notkun húsdýraáburðar sem eldsneyti í brennsluverum á býlum, myndu einnig greiða fyrir
þróun tækni fyrir brennsluver sem nota alifuglaáburð á býlum sem sjálfbæra eldsneytisuppsprettu.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 4.6.2014, bls. 33. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2015 frá 25. september
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins
97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri
tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1)
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Því þykir heppilegt að breyta 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 til að koma á viðbótarkröfum varðandi notkun
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum.

10) Lögbært yfirvald ætti að sannprófa eða láta sannprófa fyrir sína hönd að rekstraraðilar uppfylli tiltekna umhverfisstaðla
sem um getur í þessari reglugerð.
11) Vinnslustaðlar, eins og þeim er lýst í F-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 fyrir
hitakatla, hafa verið samþykktir sem staðgönguaðferð í samræmi við 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Þessum
stöðlum er einnig hægt að beita, með nauðsynlegum breytingum, um brennslu á dýrafitu sem eldsneyti í kyrrstæðum
brunahreyflum.
12) Því ætti að breyta III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
13) Vegna beitingar þessarar reglugerðar er nauðsynlegt að innleiða kröfur um opinbert eftirlit varðandi brennslu
á dýrafitu og alifuglaáburði sem eldsneyti. Því ætti að breyta XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til
samræmis við það.
14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og
heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur andmælt þeim.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað fyrirsagnar 6. gr. komi eftirfarandi:
„6. gr.
Förgun með brennslu, förgun eða endurnýting með sambrennslu og notkun sem eldsneyti til brennslu“
b) Eftirfarandi málsgreinar bætist við:
„6. Rekstraraðilar skulu tryggja að brennsluver, önnur en þau sem um getur í 2. þætti IV. kafla IV. viðauka, sem
eru undir þeirra stjórn, þar sem aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eru notaðar sem eldsneyti, uppfylli
almenn skilyrði og sértækar kröfur sem sett eru fram í IV. og V. kafla III. viðauka, eftir því sem við á, og lögbært
yfirvald samþykkir í samræmi við d-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
7. Lögbært yfirvald skal einungis samþykkja brennsluverin, sem um getur í 6. mgr., til notkunar á aukaafurðum
úr dýrum og afleiddum afurðum sem eldsneyti til brennslu, að því tilskildu:
a) að brennsluverin falli undir gildissvið V. kafla III. viðauka við reglugerðina,
b) að brennsluverin uppfylli öll almenn skilyrði og sértækar kröfur sem sett eru fram í IV. og V. kafla III. viðauka
við reglugerðina,
c) að stjórnsýslumeðferð sé til staðar til að tryggja að kröfur varðandi samþykki fyrir brennsluverum séu athugaðar
árlega.
8. Að því er varðar notkun alifuglaáburðar sem eldsneyti til brennslu, eins og sett er fram í V. kafla III. viðauka,
skulu eftirfarandi reglur gilda til viðbótar þeim sem um getur í 7. mgr. þessarar greinar:
a) umsókn um samþykki, sem rekstraraðili leggur fyrir lögbært yfirvald í samræmi við d-lið 1. mgr. 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, verður að innihalda gögn sem lögbært yfirvald eða fagfélag, sem hefur fengið
leyfi frá lögbærum yfirvöldum aðildarríkisins, staðfestir um að brennsluverið, þar sem alifuglaáburðurinn er
notaður sem eldsneyti, uppfylli viðmiðunarmörk fyrir losun og kröfur um vöktun sem settar eru fram í 4. lið
B-þáttar V. kafla III. viðauka við reglugerðina,
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b) málsmeðferð vegna samþykkis, sem kveðið er á um í 44. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal ekki lokið fyrr
en lögbært yfirvald eða fagfélag, sem hefur fengið leyfi frá því yfirvaldi, hefur framkvæmt a.m.k. tvær skoðanir
í röð, þar af aðra án fyrirvara, á fyrstu sex mánuðunum sem brennsluverið er starfrækt, þ.m.t. nauðsynlegar
mælingar á hitastigi og losun. Eftir að niðurstöður úr þessum skoðunum hafa sýnt að farið er eftir þáttunum
sem settir eru fram í 4. lið B-þáttar V. kafla III. viðauka við reglugerðina má veita fullt samþykki.“
2) Ákvæðum III. og XVI. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Aðildarríki mega leyfa starfrækslu brennsluvera, sem nota brædda fitu eða alifuglaáburð sem eldsneyti, sem hafa verið
samþykkt samkvæmt landslöggjöf, á tveggja ára umbreytingartímabili eftir dagsetninguna sem um getur í fyrstu undirgrein
3. gr.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 15. júlí 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 3. júní 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO
forseti.

___________
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VIÐAUKI

Ákvæðum III. og XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað fyrirsagnar III. viðauka komi eftirfarandi:
„III. VIÐAUKI
FÖRGUN, ENDURNÝTING OG NOTKUN SEM ELDSNEYTI“
b) Eftirfarandi IV. og V. kafli bætist við:
„IV. KAFLI
ALMENNAR KRÖFUR SEM VARÐA NOTKUN AUKAAFURÐA ÚR DÝRUM OG
AFLEIDDRA AFURÐA SEM ELDSNEYTI
1. þáttur.
Almennar kröfur varðandi brennslu aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti
1.

Rekstraraðilar brennsluvera, sem um getur í 6. mgr. 6. gr., skulu sjá til þess að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt
í brennsluverum undir þeirra stjórn:
a) Aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, sem eru ætlaðar til notkunar sem eldsneyti, skal nýta í þeim
tilgangi eins fljótt og auðið er eða geyma með öruggum hætti fram að notkun.
b) Í brennsluverum skal gera viðeigandi ráðstafanir til að að tryggja að hreinsun og sótthreinsun íláta og
ökutækja sé framkvæmd á tilteknu svæði á þeirra athafnasvæði þaðan sem unnt er að safna skólpi og farga
því í samræmi við löggjöf Sambandsins, til að forðast áhættu á mengun umhverfis.
Þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í fyrstu undirgrein má hreinsa og sótthreinsa ílát og ökutæki, sem
eru notuð til að flytja brædda fitu, á lestunarstöð eða á annarri stöð sem er samþykkt eða skráð samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1069/2009.
c) Brennsluverin skulu vera staðsett á hörðu yfirborði með góðu afrennsli.
d) Í brennsluverunum skal gera viðeigandi ráðstafanir til varnar gegn skaðvöldum. Nota skal skjalfesta áætlun
um meindýravarnir í þessum tilgangi.
e) Starfsfólk skal hafa aðgang að viðunandi aðstöðu til hreinlætisnota, s.s. salernum, búningsklefum og
handlaugum, ef slíkt er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir áhættu á mengun búnaðar til meðhöndlunar á
alidýrum eða fóðri þeirra.
f)

Fastsetja og skjalfesta skal þær aðferðir sem er beitt við hreinsun og sótthreinsun allra hluta brennsluversins.
Séð skal fyrir fullnægjandi búnaði og hreinsiefnum til notkunar við hreinsun.

g) Eftirlit með hollustuháttum skal m.a. felast í reglulegri skoðun umhverfis og búnaðar. Skoðunaráætlanir
skulu vera skjalfestar og niðurstöður úr skoðunum skulu skráðar og varðveittar í a.m.k. tvö ár.
h) Ef brædd fita er notuð sem eldsneyti til brennslu í kyrrstæðum brunahreyflum, sem eru staðsettir í
samþykktum eða skráðum matvæla- eða fóðurvinnslustöðvum, skal vinnsla matvæla eða fóðurs á sama
svæði fara fram við ströng skilyrði um aðskilnað.
2.

Rekstraraðilar brennsluvera skulu gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir þegar tekið er við aukaafurðum úr
dýrum eða afleiddum afurðum til að koma í veg fyrir, eða takmarka að því marki sem raunhæft er, að af hljótist
áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra eða umhverfið.

3.

Dýr skulu hvorki hafa aðgang að brennsluverinu, aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, sem bíða
brennslu, né heldur ösku sem verður til við brennslu.
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Ef brennsluverið er staðsett á bújörð þar sem haldin eru dýr af tegundum sem gefa af sér afurðir til manneldis:
a) skal vera alger efnislegur aðskilnaður á milli brennslubúnaðarins og dýranna, þ.m.t. fóðurs þeirra og
undirburðar,
b) skal búnaður notaður eingöngu við starfrækslu brennsluversins og ekki notaður annars staðar á bújörðinni
nema hann hafi verið þrifinn og sótthreinsaður á skilvirkan hátt fyrir slíka notkun,
c) skal starfsfólk brennsluversins skipta um ytri fatnað og skófatnað og gera hreinlætisráðstafanir áður en það
fer höndum um dýr á þessari eða annarri bújörð eða fóður þeirra eða undirburðarefni.

5.

Geyma skal aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, sem bíða brennslu sem eldsneyti, og efnaleifar frá
brennslu á lokuðu og skýldu, til þess gerðu svæði eða í lokuðum og lekaþéttum ílátum.

6.

Brennsla aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða skal framkvæmd við skilyrði sem koma í veg fyrir
víxlmengun í dýrafóðri.
2. þáttur.
Rekstrarskilyrði brennsluvera

1.

Brennsluver skulu vera hönnuð, byggð, búin og starfrækt þannig að aukaafurðirnar úr dýrum og afleiddu
afurðirnar séu, jafnvel við óhagstæðustu skilyrði, meðhöndlaðar í a.m.k. 2 sekúndur við 850 °C eða í a.m.k. 0,2
sekúndur við 1100 °C.

2.

Lofttegundir, sem myndast við vinnsluna, skulu hitaðar á stýrðan og einsleitan hátt upp í 850 °C í 2 sekúndur
eða upp í 1100 °C í 0,2 sekúndur.
Hitastigið skal mælt nálægt innri vegg brúnahólfsins eða öðrum dæmigerðum punkti þess, með leyfi frá
lögbæru yfirvaldi.

3.

Nota skal sjálfvirkar aðferðir til að vakta vinnslubreytur og skilyrði sem skipta máli í brennsluferlinu.

4.

Niðurstöður úr hitamælingum skulu skráðar sjálfvirkt og settar fram á viðeigandi hátt til að gera lögbæru
yfirvaldi kleift að sannprófa, í samræmi við þá málsmeðferð sem yfirvaldið ákveður, hvort þau skilyrði sem
varða leyfileg rekstrarskilyrði og sem um getur í liðum 1 og 2, séu virt.

5.

Rekstraraðili brennsluvers skal tryggja að eldsneytið sé brennt á þann hátt að heildarmagn lífræns kolefnis í
gjalli og botnösku sé minna en 3% eða að glæðitapið sé minna en 5% af þurrvigt efnisins.
3. þáttur.
Efnaleifar frá brennslu

1.

Lágmarka skal magn og skaðsemi efnaleifa frá brennslu. Slíkar efnaleifar skulu endurheimtar eða, ef það á ekki
við, þeim fargað eða þær notaðar í samræmi við viðeigandi löggjöf Sambandsins.

2.

Flutningur og millistigsgeymsla þurra efnaleifa, þ.m.t. ryks, skal fara fram í lokuðum ílátum eða á annan hátt
sem kemur í veg fyrir að þær dreifist út í umhverfið.
4. þáttur.
Bilun eða óeðlileg rekstrarskilyrði

1.

Búnaður brennsluversins skal vera þannig úr garði gerður að starfsemi stöðvast sjálfvirkt ef um bilun er að ræða
eða óeðlileg rekstrarskilyrði þar til eðlileg starfsemi getur hafist á ný.

2.

Aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, sem ekki eru fullbrenndar, skal brenna aftur eða farga þeim með
aðferðum sem um getur í 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, öðrum en förgun á viðurkenndum
urðunarstað.
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V. KAFLI
TEGUNDIR STÖÐVA OG ELDSNEYTIS SEM NOTA MÁ TIL BRENNSLU OG SÉRTÆKAR KRÖFUR
SEM VARÐA TILTEKNAR TEGUNDIR STÖÐVA
A. Kyrrstæðir brunahreyflar
1.

Upphafsefni:
Nota má þetta vinnsluferli fyrir fituhluta úr öllum flokkum aukaafurða úr dýrum að því tilskildu að eftirfarandi
skilyrðum sé fullnægt:
a) að undanteknu fisklýsi eða bræddri fitu sem er framleidd í samræmi við VIII. eða XII. þátt III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004, í þeirri röð, skal fyrst vinna fituhluta úr aukaafurðum úr dýrum með:
i.

einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, ef um er að ræða
fituhluta úr efnum í flokki 1 og 2.
Ef fitan er flutt í lokuðu færibandskerfi, sem ekki er hægt að sniðganga, og að því tilskildu að lögbært
yfirvald hafi heimilað slíkt kerfi: frá vinnslustöðinni til beinnar og tafarlausrar brennslu skal ekki
krefjast óafmáanlegrar merkingar með glýseróltríheptanóati, sem um getur í 1. lið V. kafla VIII.
viðauka,

ii. einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, ef
um er að ræða fituhluta úr efnum í flokki 3,
iii. einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, ef um er að ræða efni
úr fiski.
b) Fituhlutinn skal aðskilinn frá prótíninu og ef um er að ræða fitu úr jórturdýrum sem brenna á í annarri stöð
skal einnig fjarlægja óleysanleg óhreinindi umfram 0,15% af þyngdinni.
2.

Aðferðir:
Brennsla dýrafitu sem eldsneyti í kyrrstæðum brunahreyfli skal fara fram á eftirfarandi hátt:
a) Fituhluta, sem um getur í a- og b-lið 1. liðar, skal brenna:
i.

við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. lið 2. þáttar IV. kafla, eða

ii. með því að nota vinnslubreytur sem leiða til jafngildrar niðurstöðu og skilyrðin undir i. lið og sem eru
samþykktar af lögbæru yfirvaldi.
b) Brennsla efna úr dýraríkinu, annarra en dýrafitu, er óheimil.
c) Dýrafita úr flokki 1 eða flokki 2 sem er brennd á athafnasvæði, sem er samþykkt eða skráð í samræmi við
reglugerðir (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 eða (EB) nr. 183/2005, eða á opinberum stöðum skal hafa
verið unnið með vinnsluaðferð 1 sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka.
d) Brennsla dýrafitu skal fara fram í samræmi við löggjöf Sambandsins, einkum um umhverfisvernd, með
tilvísun í staðla og kröfur í þeirri löggjöf og kröfur um bestu, fáanlegu tækni til eftirlits og vöktunar á losun.
3.

Rekstrarskilyrði:
Þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í fyrstu málsgrein 2. liðar 2. þáttar IV. kafla er lögbæru yfirvaldi, sem
ber ábyrgð á umhverfismálum, heimilt að leyfa kröfur sem grundvallast á öðrum vinnslubreytum, sem tryggja
jafngildar umhverfislegar niðurstöður.

B. Brennsluver á býlum þar sem alifuglaáburður er notaður sem eldsneyti
1.

Tegund stöðvar:
Brennsluver á býli með heildarnafnvarmaafl sem fer ekki yfir 5 MW.
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2.

Upphafsefni og gildissvið:
Eingöngu óunninn alifuglaáburður, eins og um getur í a-lið 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til notkunar
sem eldsneyti til brennslu í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 3. til 5. lið.
Brennsla annarra aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða og húsdýraáburðar úr öðrum tegundum eða sem
varð til utan bújarðarinnar skal ekki leyfð til notkunar sem eldsneyti í brennsluverum á býlum sem um getur í
1. lið.

3.

Sértækar kröfur sem varða alifuglaáburð sem er notaður sem eldsneyti til brennslu:
a) Húsdýraáburðurinn skal geymdur á öruggan hátt á lokuðu geymslusvæði til að halda þörfum fyrir frekari
meðhöndlun í lágmarki og til að koma í veg fyrir víxlmengun við önnur svæði á bújörð þar sem eru haldin
dýr af tegundum sem gefa af sér afurðir til manneldis.
b) Brennsluver á býli skal búið:
i.

sjálfvirku eldsneytisstjórnunarkerfi sem setur eldsneytið beint í brunahólfið án frekari meðhöndlunar,

ii. aukabrennara sem nota skal við ræsingu eða stöðvun vinnslu í því skyni að tryggja að kröfur um
hitastig, sem settar eru fram í 2. lið 2. þáttar IV. kafla, séu ávallt uppfylltar meðan starfsemi fer fram
og svo lengi sem óbrunnið efni er í brunahólfinu.
4.

Viðmiðunarmörk fyrir losun og kröfur um vöktun:
a) Losun á brennisteinstvíoxíði, köfnunarefnisoxíðum (þ.e. summa köfnunarefniseinoxíðs og köfnunarefnistvíoxíðs, gefin upp sem köfnunarefnistvíoxíð) og efnisögnum skal ekki fara yfir eftirfarandi viðmiðunarmörk fyrir losun, gefin upp sem mg/Nm3 við hitastig sem nemur 273,15 K, þrýsting sem nemur 101,3 kPa
og súrefnisinnihald sem nemur 11%, eftir leiðréttingu vegna vatnsgufuinnihalds úrgangslofts:
Mengunarefni

Viðmiðunarmörk fyrir losun í mg/Nm3

Brennisteinstvíoxíð

50

Köfnunarefnisoxíð (sem NO2)

200

Efnisagnir

10

b) Rekstraraðili brennsluvers á býli skal framkvæma a.m.k. árlegar mælingar á brennisteinstvíoxíði,
köfnunarefnisoxíðum og efnisögnum.
Sem annan valkost við mælingarnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, er heimilt að nota aðrar aðferðir,
sannprófaðar og samþykktar af lögbæru yfirvaldi, til að ákvarða losun á brennisteinstvíoxíði.
Vöktun skal framkvæmd af eða fyrir hönd rekstraraðila í samræmi við staðla Staðlasamtaka Evrópu. Ef
CEN-staðlar eru ekki fáanlegir skulu staðlar Alþjóðlegu staðlasamtakanna, landsbundnir staðlar eða aðrir
alþjóðlegir staðlar, sem tryggja að gögnin verði vísindalega jafn traust, gilda.
c) Allar niðurstöður skal skrá, vinna úr og setja fram með þeim hætti að lögbært yfirvald geti sannreynt að
farið sé að viðmiðunarmörkum fyrir losun.
d) Að því er varðar brennsluver á býlum, sem nota aukahreinsibúnað til að uppfylla viðmiðunarmörk fyrir
losun, skal vakta stöðugt hvort búnaðurinn starfi á skilvirkan hátt og skrá niðurstöðurnar.
e) Ef viðmiðunarmörk fyrir losun, sem um getur í a-lið, nást ekki eða ef brennsluver á býli uppfyllir ekki
kröfurnar í 1. lið 2. þáttar IV. kafla, skulu rekstraraðilar tilkynna það lögbæru yfirvaldi tafarlaust og grípa
til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að fylgni við kröfurnar sé komið á aftur eins fljótt og auðið er.
Ef ekki er hægt að koma fylgni við kröfurnar á aftur skal lögbært yfirvald stöðva starfsemi stöðvarinnar
tímabundið og afturkalla samþykkið fyrir henni.
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Breytingar á starfsemi og bilanir:
a) Rekstraraðilinn skal tilkynna lögbæru yfirvaldi um allar áætlaðar breytingar á brennsluveri á býli, sem
gætu haft áhrif á losun þess, a.m.k. einum mánuði áður en breytingin kemur til framkvæmda.
b) Rekstraraðilinn skal gripa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja að tímabil ræsingar og stöðvunar í
brennsluveri á býli og hvers konar gangtruflana séu höfð eins stutt og unnt er. Ef um er að ræða gangtruflun
eða bilun í aukahreinsibúnaði skal rekstraraðilinn tafarlaust tilkynna lögbæru yfirvaldi þar um.“

2) Í III. kafla XVI. viðauka bætist eftirfarandi þáttur við:
„12. þáttur
Opinbert eftirlit að því er varðar samþykktar stöðvar fyrir brennslu á dýrafitu og alifuglaáburði
sem eldsneyti
Lögbært yfirvald skal sjá um sannprófun skjala í samþykktum stöðvum fyrir brennslu á dýrafitu og alifuglaáburði
sem eldsneyti, sem um getur í V. kafla III. viðauka, í samræmi við málsmeðferðarreglurnar sem um getur í 7. og
8. mgr. 6. gr.“
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Fylgiskjal X.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/9

15.10.2015

2015/EES/63/40

frá 6. janúar 2015
um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins
97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með
dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af lögum um aðild Króatíu, einkum 50. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því
er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð
(EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) (1), einkum 15. gr. (b-, c-, d- og g-lið 1. mgr.), 18. gr. (i. lið b-liðar
3. mgr.), 19. gr. (c-lið 4. mgr.), 20. gr. (11. mgr.), 21. gr. (d-lið 6. mgr.), 23. gr. (3. mgr.), 27. gr.(c-lið), 31. gr. (2. mgr.)
40. gr. (f-lið) 41. gr. (3. mgr.) og 42. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur um heilbrigði manna og dýra sem varða aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir í því skyni að koma í veg fyrir og draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra af
völdum þessara afurða. Þar er einnig ákvarðaður endapunktur í framleiðsluferlinu fyrir tilteknar afleiddar afurðir en
þegar honum er náð gilda kröfur þeirrar reglugerðar ekki lengur um þær.

2)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (2) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur fyrir reglugerð
(EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. reglur um samþykkt staðgönguaðferða við notkun eða förgun á aukaafurðum úr dýrum eða
afleiddum afurðum og kröfunum um setningu lífræns áburðar og tiltekinna annarra aukaafurða úr dýrum á markað.

3)

Í samræmi við d-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 geta aðildarríki leyft söfnun, flutning og förgun
efnis í 3. flokki, eins og um getur í f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar, með öðrum aðferðum sem settar eru fram í
IV. kafla VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. Í samræmi við 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011
var þessi kostur takmarkaður við umbreytingartímabil til 31. desember 2014. Tiltekin aðildarríki leyfa söfnun, flutning
og förgun á litlu magni matvæla sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, allt að 20 kg á viku, með öðrum aðferðum sem
settar eru fram í IV. kafla. VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.

4)

Ef ekki hefur verið tilkynnt um skaðlegar afleiðingar fyrir heilbrigði dýra og með tilliti til þess að í tilteknum tilvikum
verður förgun í samræmi við 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 óásættanlega íþyngjandi í samanburði við
staðbundna förgun virðist réttlætanlegt að fastsetja umbreytingarundanþáguna sem varanlegan valkost, að því tilskildu
að slík förgun skapi ekki óviðunandi heilbrigðisáhættu. Því ætti að bæta við 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011, þar
sem kveðið er á um sérstakar reglur um beitingu a-, b-, c-, e- og f-liðar 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr 1069/2009,
tilvísunum í ráðstafanirnar sem kveðið er á um í IV. kafla VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, sem ætti
einnig að breyta til samræmis við það. Að höfðu samráði við aðildarríkin og samtök hagsmunaaðila ætti að afnema
þann valkost aðildarríkja að geta ákveðið að auka magnið í að hámarki 50 kg á viku þegar umbreytingarundanþágan
verður að varanlegum valkosti. Ennfremur ætti að fella brott 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 3, 7.1.2015, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 200/2015 frá 25. september
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
2
( ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009
um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins
97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri
tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1).
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5)

Vegna þess að lítil áhætta er á að alidýr komist mögulega í snertingu við lífrænan áburð og jarðvegsbæta sem tilteknir
rekstraraðilar og notendur meðhöndla, einkum við starfsemi sína utan matvæla- og fóðurferlisins, ætti að heimila
lögbærum yfirvöldum að veita þessum rekstraraðilum og notendum undanþágu frá skráningarskyldunni skv. 23. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Því ætti að bæta þessum rekstraraðilum og notendum við í skrána yfir rekstraraðila
sem eru undanþegnir tilkynningaskyldu til lögbærra yfirvalda í samræmi við 4. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) nr.
142/2011. Breyta ætti 4. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.

6)

Ekki er hætta á að ræktunarefni, þ.m.t. pottamold, sem inniheldur lítið magn aukaafurða úr dýrum eða afleiddum
afurðum, pökkuð til notkunar fyrir lokaneytendur, sé notað sem fóður fyrir alidýr. Takmörkun við magn sem er innan
við 5%, miðað við rúmmál, af afleiddum afurðum úr efnum í 2. flokki eða 3. flokki í ræktunarefninu, þ.m.t. pottamold,
dregur úr áhættu á að það sé notað sem fóður fyrir alidýr þar eð mikið magn jarðvegs og annarra efna gerir slíkar
vörur bragðvondar fyrir alidýr. Nota má unninn húsdýraáburð við framleiðslu ræktunarefnis. Unninn húsdýraáburður
ætti þó ekki vera eini efnisþáttur ræktunarefnisins. Hann ætti ekki að nema meira en 50% af ræktunarefninu, miðað
við rúmmál. Ekki ætti að nota unninn húsdýraáburð við framleiðslu á ræktunarefni ef upprunastaðurinn sætir
takmörkunum vegna gruns um eða staðfestrar uppkomu alvarlegs smitsjúkdóms sem leggst á alidýr. Því má veita
slíkum vörum, að undanskildum innfluttum vörum, undanþágu frá heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum við
setningu á markað. Breyta ætti 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.

7)

Til að komast hjá óréttmætum viðskiptahindrunum ætti að skýra skilgreiningarnar ‚millistigsafurðir‘ og ‚vörusýnishorn‘, annars vegar í 35. lið og hins vegar í 39. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. Skilgreiningin
‚millistigsafurðir‘ tekur einnig til ákvörðunarstaðar þessara millistigsafurða. Réttlætanlegt er að rýmka núverandi
skilgreiningu til hugsanlegrar viðbótarnotkunar í snyrtivöruiðnaðinum. Afleiddar afurðir, sem uppfylla kröfurnar í
tilskipun ráðsins 76/768/EBE (3), má tilgreina sem endapunkt í framleiðsluferlinu í samræmi við við 1. mgr. 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Ennfremur er nauðsynlegt að skýra að heimilt er að flytja gæludýrafóður til ESB
sem vörusýnishorn í tengslum við prófanir á fóðri, prófun vélbúnaðar eða tækja. Breyta ætti skilgreiningunni fyrir
‚millistigsafurðir‘ og ‚vörusýnishorn‘ í 35. og 39. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við
það.

8)

Þrátt fyrir að dýr af hestaætt teljist til alidýra skv. 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, eru tiltekin dýr af
hestaætt í mjög nánum tengslum við umsjónarmenn sína. Það er því réttlætanlegt að veita þann möguleika að sérbrenna
(e. cremate) dauð dýr af hestaætt í brennsluofnum, sem lögbært yfirvald hefur viðurkennt til slíkrar notkunar, að
því tilskildu að dýrin komi frá búum sem sæta ekki banni vegna tilkynningarskyldra sjúkdóma. Í tilskipun ráðsins
2009/156/EB (4) er kveðið á um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa m.a. áhrif á flutninga dýra af hestaætt, þ.m.t.
skilyrði um auðkenningu dýra af hestaætt. Einungis má sérbrenna dauð dýr af hestaætt, sem uppfylla ákvæði þeirrar
tilskipunar, hvert fyrir sig í afkastalitlum brennsluofnum. Því ætti að breyta III. kafla III. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011 til samræmis við það.

9)

Í g-lið 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er kveðið á um að verka megi aukaafurðir úr lagardýrum í 2. flokki
í sílói, mylta þær eða umbreyta þeim í lífgas. Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) birti vísindalegt álit um mat á nýrri vinnsluaðferð fyrir aukaafurðir úr fiski í 2. flokki (5). Samkvæmt
áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar er dregið nægilega úr áhættu, sem stafar af efni úr fiski úr 2. flokki, með
vinnsluaðferðinni og því er leyfilegt að nota afleiddar afurðir í framleiðslu á lífrænum áburði, mylta þær, umbreyta
í lífgas eða nota þær í framleiðslu á fóðri fyrir loðdýr eða önnur dýr sem ekki eru ætluð til manneldis. Í áliti
Matvælaöryggisstofnunarinnar er komist að þeirri niðurstöðu að áhætta aukist ekki ef vinnsluaðferðinni er einnig
beitt við vinnslu á aukaafurðum úr lagardýrum í efni í 3. flokki. Því má nota efni í 3. flokki úr lagardýrum í þeim
tilgangi sem er tilgreindur í 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

10) Í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu úr áhættumati Matvælaöryggisstofnunarinnar ætti að bæta verkun á efni úr fiski í sílói
við í skrána yfir staðgönguvinnsluaðferðir í IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. Því ætti að breyta
IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
(3)
(4)
(5)

Tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169).
Tilskipun ráðsins 2009/156/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra, sem hafa áhrif á flutninga dýra af hestaætt og innflutning
þeirra frá þriðju löndum (kerfisbundin útgáfa) (Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1).
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9 (9), 2389, (11 bls.).
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11) Heimilt er í reynd að blanda meltunarleifum og moltu úr dýraríkinu saman við efni sem eru ekki úr
dýraríkinu. Rekstraraðilar ættu að vita hvað reglur gilda um förgun á slíkum meltunarleifum og moltu.
Að auki er nauðsynlegt að skýra í hvaða tilvikum má farga moltu og meltunarleifum úr eldhúsúrgangi
á viðurkenndum urðunarstað. Því ætti að breyta III. kafla V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011
til samræmis við það.
12) Króatía lagði fram skrá yfir tegundir villtra hræfugla sem ættu að falla undir undanþágu frá sérstakri
fóðrun sem mælt er fyrir um í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Breyta ætti skránni yfir tegundir
hræfugla í VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
13) Matvælaöryggisstofnun Evrópu lagði mat á áhættu sem fylgir myltingarafmörkun og eftirfylgjandi
brennslu á sjálfdauðum svínum (6) og komst að þeirri niðurstöðu að myltingarafmörkun, eins og
um getur í öðrum vinnslubreytum sem mælt er fyrir um í 2. þætti III. kafla V. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2001, sé ekki fullnægjandi meðhöndlun til að tryggja örugga förgun efnis úr 2. flokki
og því má ekki lýsa henni sem annarri vinnsluaðferð í IV. kafla IV. viðauka við þá reglugerð. Í kjölfar
framangreinds mats Matvælaöryggisstofnunarinnar ætti að líta á „loftháða meyrnun og geymslu
sjálfdauðra svína með brennslu eða sambrennslu í kjölfarið“ sem sértæka afmörkunaraðferð fyrir
geymslu aukaafurða úr dýrum meðan beðið er förgunar í kjölfarið í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 1069/2009. Til að gera greinarmun á þeirri aðferð og viðurkenndu myltingaraðferðunum og til
að koma í veg fyrir að myltingarstöðvarnar þurfi að lúta málsmeðferðinni við samþykki sem mælt er
fyrir um í V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, er við hæfi að fella þessa aðferð inn í nýjan
kafla í IX. viðauka við þá reglugerð ásamt aðferðinni „Vatnsrof og förgun í kjölfarið“, sem nú er vísað
til í H-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka, sem byggir á sömu meginreglum. Ennfremur ætti að aðlaga
tilvísunina í IV. viðauka í 11. þætti II. kafla XVI. viðauka til samræmis við það. Því ætti að breyta
IV., IX. og XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
14) Brædd fita úr efni úr 3. flokki fellur undir sértækar kröfur skv. 3. þætti II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. Þó er ekkert á grundvelli dýraheilbrigðis sem bannar vinnslu á efni í 3. flokki
úr lagardýrum og aukaafurðum úr lagardýrum, eins og um getur í i- og j-lið 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009, með aukaafurðum í 3. flokki, úr landdýrum, í blandaða brædda fitu. Þess vegna ætti að
vera mögulegt að nota efni í 3. flokki úr lagardýrum og aukaafurðum úr lagardýrum, eins og um getur
í i- og j-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á bræddri fitu. Því ætti að breyta
1. lið A-liðar í 3. þætti II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
15) Í III. hluta 4. þáttar II. kafla í X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 eru settar fram kröfur
um hitameðhöndlun á seyru úr skilvindum eða skiljum sem síðar má nota sem eða við framleiðslu
á lífrænum áburði og setja á markað. Heppilegt er að innleiða undanþágu þess efnis að lögbært
yfirvald geti heimilað aðrar vinnslubreytur við hitameðhöndlun á seyru úr skilvindum eða skiljum,
sem ætlunin er er að nota innan aðildarríkjanna, að því tilskildu að rekstraraðilar geti sýnt fram á
að öruggt sé að hitameðhöndlunin, sem er framkvæmd samkvæmt þessum öðrum vinnslubreytum,
tryggi a.m.k. að dregið sé úr áhættu á sama hátt og með meðhöndlun sem fer fram samkvæmt þegar
fastsettum vinnslubreytum sem gilda um setningu á markað. Því ætti að breyta III. hluta 4. þáttar II.
kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
16) Millistigsafurðir má m.a. nota við framleiðslu á prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum eða til
greininga í glasi vegna dýra. Að loknu eftirliti á skoðunarstöð á landamærum í samræmi við 4. gr.
tilskipunar ráðsins 97/78/EB (7) verður að flytja afurðina beint til skráða fyrirtækisins eða stöðvarinnar
sem er áfangastaður hennar. Í því skyni að skýra kröfur varðandi innflutning á millistigsafurðum ætti
að breyta XII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
17) Blóðafurðir, sem eru ætlaðar til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökvi
úr svínum, skulu hafa verið framleiddar í samræmi við 2. þátt II. kafla X. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011. Með vísan í B-lið þessa þáttar ætti að vinna
blóðafurðir með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, eins og sett er fram í
III. kafla IV. viðauka við þá reglugerð, eða annarri aðferð sem tryggir að blóðafurðir uppfylli
örverufræðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram í I. kafla X. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011. Í reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er einnig kveðið á
um, einkum í 6. dálki 2. línu í töflu 1 í 1. þætti I. kafla XIV. viðauka, að blóðafurðum, sem ekki eru
ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem fóður, skuli fylgja heilbrigðisvottorð í samræmi við
fyrirmyndina að heilbrigðisvottorði sem sett er fram í B-lið 4. kafla XV. viðauka, vegna sendingar til
eða umflutnings um Evrópusambandið.
( 6)
(7)

Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(2), 2559, (11. bls.)
Tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum sem fluttar eru
inn til Bandalagsins frá þriðju löndum (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9).
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18) Tilkynnt hefur verið um skitufarsótt í svínum, þ.m.t. sýkingu í svínum af völdum veiru sem veldur
skitufarsótt (e. porcine epidemic diarrhoea virus (PEDv)) og deltakórónaveiru í svínum (SDCv) í
Asíu, Norður-Ameríku, á Karíbaeyjum og í Mið- og Suður-Ameríku. Deltakórónaveira í svínum
hefur aldrei greinst í Sambandinu. Grunur beinist að því að útbreiðsla veirunnar sé vegna óhentugrar
hitameðhöndlunar eða mengunar eftir hitameðhöndlun á úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr svínum,
sem er hefðbundið innihaldsefni í fóðri fyrir smágrísi.
19) Framkvæmdastjórnin samþykkti, að eigin frumkvæði, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 483/2014 (8) sem tímabundna verndarráðstöfun að því er varðar öryggi úðaþurrkaðs
blóðs og blóðvökva úr svínum sem er ætlað til framleiðslu á fóðri fyrir svín. Þar eð áhætta fyrir
heilbrigði dýra mun haldast óbreytt er nauðsynlegt að endurskoða kröfur vegna innflutnings á
úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr svínum, sem ætluð eru til framleiðslu á fóðri fyrir svín, og hrinda
tímabundnu ráðstöfununum í framkvæmd sem varanlegum kröfum.
20) Vísindalegar athuganir benda til þess að kórónaveirur í svínum verði óvirkar í svínasaur ef hann er
hitaður upp í 71 °C og haldið við það hitastig í 10 mínútur eða látinn standa við 20 °C stofuhita í
7 daga. Veiran lifði ekki í þurrfóðri sem var smitað í tilraunaskyni og geymt við 24 °C stofuhita í
a.m.k. 2 vikur. Í Sambandinu og þriðju löndum er hitastigið, sem er yfirleitt haft við úðaþurrkun á
blóði og blóðvökva, þannig að allt efnið hitni í 80 °C.
21) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga er við hæfi að krefjast þess að úðaþurrkað blóð og blóðvökvi
úr svínum, sem eru flutt inn frá þriðju löndum og ætluð til að fóðra svín, hafi verið meðhöndluð við
háan hita og í kjölfarið látin standa við stofuhita í tiltekinn tíma til þess að draga úr hættu á mengun
að meðhöndlun lokinni.
22) Einnig ætti að heimila innflutning á beinum og beinaafurðum (að undanskildu beinamjöli), hornum og
hornafurðum (að undanskildu hornamjöli), hófum og klaufum og afurðum úr hófum og klaufum (að
undanskildu mjöli úr hófum og klaufum), sem er ætlað til annarrar notkunar en sem fóðurefni, lífrænn
áburður eða jarðvegsbætar, ef þessi efni eru flutt með flugvél, að því tilskildu að þau samrýmist
kröfunum sem mælt er fyrir um í 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009. Því ætti að breyta XIV.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
23) Í kjölfar breytinga á skilgreiningunni á ‚millistigsafurðum‘ og viðbótarkröfunum vegna innflutnings
á blóðafurðum ætti, til samræmis við það, að breyta fyrirmyndinni að yfirlýsingunni sem ætluð er
til notkunar fyrir innflutning á millistigsafurðum frá þriðju löndum og fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði vegna innflutnings á blóðafurðum sem eru ætlaðar til notkunar sem fóðurefni. Því ætti að
breyta B-lið 4. kafla og 20. kafla XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.
24) Til að komast hjá röskun á viðskiptum ætti að mæla fyrir um umbreytingartímabil, en meðan á því
stendur ættu aðildarríkin að samþykkja innflutning á þeim millistigsafurðum sem ákvæði reglugerðar
(ESB) nr. 142/2011, eins og þeim er breytt með þessari reglugerð, gilda um, í samræmi við reglurnar
sem voru í gildi fyrir gildistöku þessarar reglugerðar.
25) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 15. gr.:
„Þrátt fyrir 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 geta aðildarríki leyft söfnun, flutning og förgun á
litlu magni efnis úr 3. flokki, eins og um getur í f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar, með aðferðum sem um
getur í d-lið 1. mgr. 19. gr. þeirrar reglugerðar, með fyrirvara um farið sé að kröfunum um förgun með
öðrum aðferðum sem settar eru fram í IV. kafla VI. viðauka við þessa reglugerð.“
(8)

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 483/2014 frá 8. maí 2014 um verndarráðstafanir vegna skitu í svínum
af völdum deltakórónuveiru að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur vegna aðflutnings til Sambandsins á úðaþurrkuðu blóði og
blóðvökva úr svínum til framleiðslu á fóðri fyrir alisvín (Stjtíð. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 52).
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2) Í stað c-liðar 19. gr. komi eftirfarandi:
„c) III. kafla þegar um er að ræða geymslu á afleiddum afurðum sem fyrirhugað er að nota í sérstökum
tilgangi, eins og um getur í j-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar reglugerðar,
d) V. kafla þegar um er að ræða geymslu á búinu á aukaafurðum úr alidýrum sem ætlaðar eru til
förgunar í kjölfarið eins og um getur í 4. gr. þeirrar reglugerðar.“
3) Ákvæðum 4. mgr. 20. gr. er breytt sem hér segir:
a) Í stað d-liðar komi eftirfarandi:
„d) rekstraraðila sem nota lítið magn af efnum í 2. og 3. flokki sem um getur í 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, eða afleiddum afurðum úr þeim, með það fyrir augun að afhenda
afurðirnar beint til endanlegs notanda innan svæðisins, á staðbundinn markað eða til staðbundinna smásölufyrirtækja, ef lögbært yfirvald telur slíka starfsemi ekki valda áhættu á að
alvarlegir smitsjúkdómar berist í menn eða dýr en þessi liður gildir ekki ef þessi efni eru notuð
sem fóður fyrir alidýr önnur en loðdýr,“
b) Eftirfarandi e- og f-liður bætast við:
„e) notendur lífræns áburðar eða jarðvegsbæta á athafnasvæðum þar sem alidýr eru ekki haldin,
f) rekstraraðila sem meðhöndla og dreifa lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, eingöngu í söluumbúðum sem eru að hámarki 50 kg að þyngd, til notkunar utan fóður- og matvælaferlisins.“
4) Í stað 2. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi:
„2.

Engin dýraheilbrigðisskilyrði gilda um setningu eftirfarandi á markað:

a) gúanó úr villtum sjófuglum sem er safnað í Sambandinu eða innflutt frá þriðju löndum,
b) ræktunarefni tilbúin til sölu, önnur en innflutt, sem innihalda minna en:
i.

5% miðað við rúmmál af afleiddum afurðum úr efni í 3. flokki eða efni úr 2. flokki, annað en
unninn húsdýraáburð,

ii. 50% miðað við rúmmál af unnum húsdýraáburði.“
5) Í stað 3. mgr. 23. gr. komi eftirfarandi:
„3. Rekstraraðilinn eða eigandi fyrirtækisins eða stöðvarinnar sem tekur við millistigsafurðinni,
eða fulltrúi hans, skal einungis nota og/eða afgreiða millistigsafurðina til notkunar við framleiðslu
samkvæmt skilgreiningunni á millistigsafurðum í 35. lið í I. viðauka.“
6) Ákvæði 3. mgr. 36. gr. falli brott.
7) Ákvæðum I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV og XVI. viðauka er breytt til samræmis við
viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 27. september 2015, skal halda áfram að samþykkja innflutning til
Sambandsins á sendingum af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum ásamt meðfylgjandi fyrirmynd
að yfirlýsingu, sem hefur verið fyllt út og undirrituð í samræmi við fyrirmynd sem kemur fram í 20. kafla
XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, í þeim útgáfum sem giltu fyrir gildistökudag þessarar
reglugerðar, að því tilskildu að slíkar fyrirmyndir að yfirlýsingu hafi verið fylltar út og undirritaðar fyrir
27. júlí 2015.
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3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 23. febrúar 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 6. janúar 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER
______
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VIÐAUKI
Ákvæðum I., III., IV., V., VI., IX., X., XI., XII., XIV., XV. og XVI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað 35. liðar komi eftirfarandi:
„35. „millistigsafurð“: afleidd afurð:
a) sem er ætluð til notkunar við framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum sem eru notuð í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi
í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum eða snyrtivörum sem hér
segir:
i.

sem efni í framleiðsluferlinu eða í endanlegri framleiðslu fullunnar vöru,

ii. við sannprófun eða fullgildingu í framleiðsluferlinu, eða
iii. við gæðaeftirlit með fullunninni vöru,
b) þar sem stigum hönnunar, ummyndunar og framleiðslu er lokið á fullnægjanlegan hátt til að líta megi á þær sem
afleiddar afurðir og til að nota megi efnið beint eða sem efnisþátt í afurð í þeim tilgangi sem um getur í a-lið,
c) sem aftur á móti þarf frekari framleiðslu eða ummyndun, s.s. blöndun, hjúpun, samsetningu eða pökkun, til að gera hana
hentuga til að setja á markað eða hefja notkun á henni, eftir því sem við á, sem lyf, dýralyf, lækningatæki til notkunar í
læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, virkt, ígræðanlegt lækningatæki, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar
í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, prófefni til notkunar á rannsóknarstofum eða snyrtivörur,“
b) Í stað 39. liðar komi eftirfarandi:
„39. „vörusýnishorn“: aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir sem eru ætlaðar til tiltekinna rannsókna eða greininga,
leyfðar af lögbæru yfirvaldi í samræmi við 1. mgr. 17 .gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 með það fyrir augum að keyra
vinnsluferli, þ.m.t. vinnslu á aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum, þróun á fóðri, gæludýrafóðri eða afleiddum
afurðum eða prófun vélbúnaðar eða tækja,“
c) Í stað 58. liðar komi eftirfarandi:
„58. „vinnslustöð“: athafnasvæði eða aðstaða til vinnslu á aukaafurðum úr dýrum, eins og um getur í a-lið 1. mgr. 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þar sem aukaafurðir úr dýrum eru unnar í samræmi við IV. og/eða X. viðauka,“
d) Eftirfarandi 59. liður bætist við:
„59. „ræktunarefni“: efni, þ.m.t. pottamold, annað en jarðvegur á staðnum, sem plöntur eru ræktaðar í og er notað óháð
jarðvegi á staðnum.“
2) Í stað a-liðar III. kafla III. viðauka komi eftirfarandi:
„a) einungis notaðar til förgunar á:
i.

dauðum gæludýrum sem um getur í iii. lið a-liðar 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

ii. efni í 1. flokki sem um getur í 8. gr. (b-, e- og f-lið), efni í 2. flokki sem um getur í 9. gr. eða efni í 3. flokki sem um getur í
10. gr. þeirrar reglugerðar, og
iii. dauðum dýrum af hestaætt, sem eru auðkennd hvert fyrir sig, frá búum sem sæta ekki takmörkunum varðandi heilbrigði í
samræmi við við 5. mgr. 4. gr. eða 5. gr. tilskipunar 2009/156/EB, að fengnu leyfi frá aðildarríkinu,“
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3) Ákvæðum IV. kafla IV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum 2. þáttar er breytt sem hér segir:
i.

H-liður falli brott,

ii. eftirfarandi liður bætist við:
„K. Verkun á efni úr fiski í sílói
1.

Upphafsefni
Einungis má nota eftirfarandi aukaafurðir úr lagardýrum í þessu ferli:
a) Efni í 2. flokki sem um getur í i- og iii-lið f-liðar 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
b) efni í 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð

2.1. Efni, sem á að meðhöndla, skal safnað saman á lagareldisstöðvum og matvælavinnslustöðvum, daglega og án
ótilhlýðilegrar tafar, mulið eða saxað og því næst verkað í sílói við pH-gildið 4 eða lægra, með maurasýru eða
annari lífrænni sýru sem er leyfð í samræmi við fóðurlöggjöfina. Fiskvotfóðrið sem fæst skal vera sviflausn úr
hlutum lagardýra sem er breytt í vökva með verkun innrænna ensíma með aðstoð viðbættu sýrunnar. Prótínin úr
lagardýrunum skulu brotin niður í minni uppleysanlegar einingar með ensímunum og sýrunni til að koma í veg
fyrir skemmdir af völdum örvera. Efnið sem hefur verið verkað í sílói er flutt í vinnslustöð.
2.2. Í vinnslustöðinni er efnið úr lagardýrunum, sem hefur verið verkað í sílói, leitt í rörum inn í lokaða geymslutanka.
Áður en unnt er að framkvæma hitameðhöndlunina þarf ræktunartíminn að vera a.m.k. 24 klukkustundir við pHgildið 4 eða lægra. Fyrir hitameðhöndlunina þurfa lagardýrin, sem eru verkuð í sílóinu, að vera með pH-gildið 4
eða lægra og af agnarstærð sem nemur innan við 10 mm í kjölfar síunar eða lagnar í bleyti í vinnslustöðinni. Við
vinnsluna þarf að forhita efnið að hitastigi sem er yfir 85 °C og láta það síðan standa í einangruðu íláti til þess að
ná 85 °C í öllu fiskefninu í 25 mínútur. Ferlið skal fara fram í lokaðri framleiðslulínu með tönkum og leiðslum.
2.3. Áður en leyfi er veitt verður lögbært yfirvald að meta varanlega, skriflega málsmeðferð rekstraraðilans sem um
getur í 1. til 3. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.“
b) Í stað d-liðar 2. liðar í 3. þætti komi eftirfarandi:
„d) kalkmeðhöndluðu blönduna af húsdýraáburði frá svínum og alifuglum má bera á land sem unninn húsdýraáburð,“
c) Eftirfarandi e-liður 2. liðar bætist við í 3. þætti:
„e) Hvað varðar afleiddu lokaafurðina úr sílóverkuðu efni úr fiski má:
i.

nota efni í 2. flokki í þeim tilgangi sem um getur í 13. gr. (a- til d-lið og g- til i-lið) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 án
frekari vinnslu eða sem fóður fyrir dýr sem um getur í 18. gr. eða 36. gr. (ii. lið a-liðar) þeirrar reglugerðar, eða

ii. nota efni í 3. flokki í þeim tilgangi sem um getur í 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.“
4) Ákvæðum 2. þáttar III. kafla V. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað x-liðar í b-lið 2. liðar komi eftirfarandi:
„x. aukaafurðum úr dýrum sem um getur í f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 sem hafa farið í gegnum vinnslu eins og
skilgreint er í m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,“
b) Eftirfarandi xi. liður bætist við í b-lið 2. liðar:
„xi. blöndu úr aukaafurðum úr dýrum sem um getur í b-lið 2. liðar með efnum sem eru ekki úr aukaafurðum úr dýrum.“
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c) Í stað b-liðar 3. liðar komi eftirfarandi:
b) meltunarleifarnar eða moltan séu óunnið efni og skyldi rekstraraðila til að fara með þau í samræmi við reglugerð (EB)
nr. 1069/2009, þessa reglugerð eða, ef um er að ræða moltu og meltunarleifar úr eldhússúrgangi, að endurnýta þau eða farga
þeim í samræmi við umhverfislöggjöfina.
5) Ákvæðum VI. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað i. liðar a-liðar í 1. lið 2. þætti II. kafla komi eftirfarandi:
„i. einni af eftirtöldum tegundum hræfugla í eftirtöldum aðildarríkjum:
Dýrategund

Landskóði

Aðildarríki

BG

Búlgaría

Lambagammur
Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur
Gullörn
Gammörn
Haförn
Vatnagleða
Svölugleða

Gypaetus barbatus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Aquila helíaca
Haliaeetus albicilla
Milvus migrans
Milvus milvus

EL

Grikkland

Lambagammur
Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur
Gullörn
Gammörn
Haförn
Vatnagleða

Gypaetus barbatus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Aquila heliaca
Haliaeetus albicilla
Milvus migrans

ES

Spánn

Lambagammur
Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur
Gullörn
Skassörn
Vatnagleða
Svölugleða

Gypaetus barbatus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Aquila adalberti
Milvus migrans
Milvus milvus

FR

Frakkland

Lambagammur
Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur
Gullörn
Haförn
Vatnagleða
Svölugleða

Gypaetus barbatus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Milvus migrans
Milvus milvus

HR

Króatía

Lambagammur
Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur

Gypaetus barbatus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus

Staðbundið heiti

Latneskt heiti
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Dýrategund

Landskóði

Aðildarríki

IT

Ítalía

Lambagammur
Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur
Gullörn
Vatnagleða
Svölugleða

Gypaetus barbatus
Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Milvus migrans
Milvus milvus

CY

Kýpur

Kuflgammur
Gæsagammur

Aegypius monachus
Gyps fulvus

PT

Portúgal

Kuflgammur
Skarngammur
Gæsagammur
Gullörn

Aegypius monachus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos

SK

Slóvakía

Gullörn
Gammörn
Haförn
Vatnagleða
Svölugleða

Aquila chrysaetos
Aquila heliaca
Haliaeetus albicilla
Milvus migrans
Milvus milvus“

Staðbundið heiti

Latneskt heiti

b) Í IV. kafla falli önnur málsgrein brott.
6) Eftirfarandi V. kafli bætist við í IX. viðauka:
„V. KAFLI
AFMÖRKUNARAÐFERÐIR
1. þáttur
Almenn ákvæði
1.

Efni, sem verður til með afmörkunaraðferð, má eingöngu nota eða farga innan aðildarríkisins þar sem lögbært yfirvald hefur veitt
leyfi fyrir þeirri afmörkunaraðferð.

2.

Sé þess óskað skal lögbært yfirvald aðildarríkis gera niðurstöður úr opinberu eftirliti aðgengilegar fyrir lögbært yfirvald annars
aðildarríkis, þegar afmörkunaraðferð er notuð í fyrsta skipti í því aðildarríki, til að greiða fyrir upptöku nýju afmörkunaraðferðarinnar.
2. þáttur
Aðferðafræði

A. Loftháð meyrnun og geymsla á sjálfdauðum svínum og tilteknum öðrum efnum úr svínum og síðan brennsla eða sambrennsla.
1.

Hlutaðeigandi aðildarríki
Nota má ferli með loftháðri meyrnun og geymslu á sjálfdauðum svínum og tilteknum öðrum efnum úr svínum og síðan
brennslu eða sambrennslu í Frakklandi, á Írlandi, í Lettlandi, Portúgal og Bretlandi.
Í kjölfar loftháðrar meyrnunar og geymslu efna skal lögbært yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis tryggja að efnunum sé
safnað saman og þeim fargað innan yfirráðasvæðis þess aðildarríkis.
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Upphafsefni
Einungis má nota eftirfarandi efni úr svínum í þessu ferli:
a) Efni í 2. flokki sem um getur í i- til iii-lið f-liðar 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
b) Efni í 3. flokki sem um getur í h-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Þessi aðferð á einungis við um förgun á svínum sem koma frá sama búi að því tilskildu að búið sæti ekki takmörkunum
vegna gruns um eða staðfestrar uppkomu alvarlegs smitsjúkdóms sem leggst á svín. Þessa aðferð má ekki nota vegna
dýra, eða hluta dýra, sem hafa drepist úr þessum sjúkdómum eða verið aflífuð vegna sjúkdómsvarna.

3.

Aðferðafræði

3.1.

Almennar meginreglur
Aðferðin er ferli sem lögbært yfirvald heimilar.
Staðurinn skal byggður og skipulagður í samræmi við löggjöf Sambandsins um umhverfisvernd til að komið sé í veg
fyrir ólykt og áhættu fyrir jarðveg og jarðvatn.
Rekstraraðilinn skal:
a) gera forvarnarráðstafanir gegn því að dýr komist inn og koma á fót skjalfestri áætlun um varnir gegn meindýrum,
b) koma á verklagsreglum til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma,
c) koma á verklagsreglum til að koma í veg fyrir að notað sag berist út fyrir lokaða kerfið.
Ferlið skal fara fram í lokuðu kerfi sem samanstendur af nokkrum hólfum, með vatnþéttu gólfi og afmarkað með
gegnheilum veggjum. Öllu skólpi skal safnað saman; hólfin verða að vera tengd með frárennslisröri með 6 mm grind til
að fanga föst efni.
Stærð og fjölda hólfa skal laga að fjölda dauðsfalla, sem skilgreindur er í varanlegri skriflegri málsmeðferð sem um getur
í 1. til 3. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, með nægilegri afkastagetu sem miðast við afföll á býli á a.m.k. átta
mánaða tímabili.

3.2.

Stig

3.2.1.

Fyllingar- og geymslustig
Þekja skal dauðu svínin og annað efni úr svínum hvert fyrir sig með sagi og stafla upp þar til hólfið er fullt. Til að byrja
með skal koma a.m.k. 30 cm lagi af sagi fyrir á gólfinu. Síðan skal leggja skrokkana og annað efni úr svínum á þetta
grunnlag úr sagi og hvert lag af skrokkum og öðru efni úr svínum skal þakið með a.m.k. 30 cm þykku lagi af sagi.
Starfsfólk skal ekki ganga á efninu sem er í geymslu.

3.2.2.

Meyrnunarstig
Þegar hólfið er fullt og aukið hitastig gerir niðurbrot allra mjúkvefja mögulegt hefst meyrnunartíminn og hann skal
standa yfir í a.m.k. 3 mánuði.
Við lok fyllingar- og geymslustigs og meðan meyrnunarstigið stendur yfir skal rekstraraðilinn vakta hitastigið í hverju
hólfi með hitaskynjara sem er komið fyrir á 40 til 60 cm dýpi undir yfirborði lagsins sem er efst í staflanum.
Rekstraraðili skal skrásetja rafrænan aflestur og vöktun á hitastiginu.
Við lok fyllingar- og geymslustigs er vöktun á hitastiginu mælikvarði á fullnægjandi uppröðun í stafla. Hitastigið
skal mælt með sjálfvirkum skráningarbúnaði. Markmiðið er að ná 55 °C hitastigi í þrjá daga samfellt sem sýnir að
meyrnunarferlið er virkt, að uppröðun staflans sé áhrifarík og að meyrnunarstigið sé hafið.
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Rekstraraðilinn skal vakta hitastigið einu sinni á dag og grípa skal til eftirfarandi ráðstafana, með hliðsjón af niðurstöðum
þessara mælinga:
a) ef 55 °C hitastigi eða hærra er viðhaldið í þrjá daga samfellt má fjarlægja staflann eftir þriggja mánaða samfellt
meyrnunarstig, eða geyma hann áfram á athafnasvæðinu þar til hann verður fjarlægður síðar,
b) ef 55 °C hitastig næst ekki í þrjá daga samfellt skal rekstraraðilinn grípa til ráðstafananna sem eru skilgreindar í
varanlegu skriflegu málsmeðferðinni sem um getur í 1. til 3. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009; ef þörf
krefur getur lögbært yfirvald stöðvað vinnsluaðferðina og efninu skal fargað í samræmi við 13. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar.
Lögbæra yfirvaldið getur ákvarðað tímamörk fyrir geymslustigið.
3.2.3.

Flutningur og brennsla- eða sambrennsla
Flutningur á efninu, sem verður til eftir meyrnunarstigið, til samþykktu brennslu- eða sambrennslustöðvarinnar er háður
eftirliti sem um getur í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 eða tilskipun 2008/98/EB.

B. Vatnsrof og förgun í kjölfarið
1.

Hlutaðeigandi aðildarríki
Nota má ferli með vatnsrofi og förgun í kjölfarið á Írlandi, Spáni, í Lettlandi, Portúgal og Bretlandi.
Að vatnsrofi loknu skal lögbært yfirvald sem veitti leyfið sjá til þess að efnunum sé safnað saman og þeim fargað innan sama
aðildarríkis og um getur hér að framan.

2.

Upphafsefni
Einungis má nota eftirfarandi efni úr svínum í þessu ferli:
a) Efni í 2. flokki sem um getur í i. til iii. lið f-liðar 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
b) Efni í 3. flokki sem um getur í h-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar.
Þessi aðferð á einungis við um förgun á svínum, sem koma frá sama búi og að því tilskildu að búið sæti ekki banni vegna gruns
um eða staðfestrar uppkomu alvarlegs smitsjúkdóms sem leggst á svín, eða dýrum sem hafa verið aflífuð vegna sjúkdómsvarna.

3.

Aðferðafræði
Vatnsrof og förgun í kjölfarið er tímabundin geymsla á staðnum. Ferlið skal fara fram samkvæmt eftirfarandi stöðlum:
a) Eftir að þeim er safnað saman á bú sem hefur leyfi frá lögbæru yfirvaldi til að nota vinnsluaðferðina, sem byggist á mati á
þéttleika dýra á búinu, sennilegri dánartíðni þeirra og hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem getur komið upp,
skal setja aukaafurðirnar úr dýrunum í geymi sem hefur verið byggður í samræmi við b-lið (hér á eftir nefndur geymirinn)
og komið fyrir á til þess ætluðum stað í samræmi við c- og d-lið (hér á eftir nefndur til þess ætlaði staðurinn).
b) Geymirinn skal:
i.

hafa lokunarbúnað,

ii. vera vatnsþéttur, lekaþéttur og loftþéttur,
iii. vera húðaður til að verjast tæringu,
iv. vera búinn búnaði til að stýra losun í samræmi við e-lið.
c) Setja skal geyminn á til þess ætlaða staðinn sem er efnislega aðskilinn frá búinu.
Þar skulu vera sérstakar tengileiðir til flutnings efnis og fyrir söfnunarökutæki.
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d) Geymirinn og staðurinn skulu vera byggðir og skipulagðir í samræmi við löggjöf Sambandsins um umhverfisvernd til að
komið sé í veg fyrir ólykt og áhættu fyrir jarðveg og jarðvatn.
e) Geymirinn skal vera tengdur við rör til losunar lofttegunda sem skal búið viðeigandi síum til að koma í veg fyrir útbreiðslu
sjúkdóma sem geta smitast í menn og dýr.
f)

Geymirinn skal vera lokaður til að vatnsrofsferlið geti átt sér stað í a.m.k. þrjá mánuði og þannig að ekki sé hægt að opna
hann í leyfisleysi.

g) Rekstraraðilinn skal koma sér upp verklagsreglum til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í menn og
dýr með ferðum starfsmanna.
h) Rekstraraðilinn skal:
i.

gera forvarnarráðstafanir gegn fuglum, nagdýrum, skordýrum og öðrum meindýrum,

ii. koma á fót skjalfestri áætlun um varnir gegn meindýrum.
i)

Rekstraraðilinn skal halda skrár yfir:
i.

hvert skipti sem efni er sett í geyminn,

ii. hvert skipti sem vatnsrofið efni er tekið úr geyminum.
j)

Rekstraraðilinn skal tæma geyminn með reglulegu millibili til að:
i.

athuga hvort tæring er í geyminum,

ii. finna og koma í veg fyrir hugsanlegan leka fljótandi efnis niður í jarðveginn.
k) Að loknu vatnsrofi skal safna efnunum saman, nota þau og farga þeim í samræmi við a-, b- eða c-lið 13. gr. eða i. lið e-liðar
13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða 14. gr. þeirrar reglugerðar að því er varðar efni úr 3. flokki.
l)

Vinnslan skal fara fram í lotum.

m) Öll önnur meðhöndlun eða notkun á vatnsrofnu efnunum er bönnuð, þ.m.t. að þau séu borin á land.
7) Ákvæðum II. kafla X. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. liðar í A-lið 3. þáttar komi eftirfarandi:
„1. Brædd fita
Einungis má nota efni í 3. flokki, þó ekki efni í 3. flokki sem um getur í n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
til framleiðslu á bræddri fitu.“
b) Eftirfarandi málsgrein bætist við í III. hluta 4. þáttar:
„Þrátt fyrir fyrstu málgreini geta lögbær yfirvöld heimilað aðrar vinnslubreytur við hitameðhöndlun á seyru úr skilvindum
eða skiljum, sem ætlunin er er að nota innan aðildarríkja sem hafa heimilað þessar aðrar vinnslubreytur, að því tilskildu að
rekstraraðilar geti sýnt fram á að öruggt sé að hitameðhöndlunin, sem er framkvæmd samkvæmt þessum öðrum vinnslubreytum,
tryggi a.m.k. að dregið sé úr áhættu á sama hátt og með meðhöndlun sem fer fram samkvæmt vinnslubreytunum sem eru settar
fram í fyrstu málsgrein.“
8) Í II. kafla XI. viðauka bætist nýr 3. þáttur við:
„3. þáttur
Kröfur er varða samþykki fyrir fyrirtæki eða stöðvar
Til þess að hljóta samþykki, í samræmi við f-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skulu rekstraraðilar tryggja að
fyrirtæki eða stöðvar, sem stunda starfsemi sem um getur í 1. lið 1. þáttar, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 8. gr. þessarar
reglugerðar og:
a) hafi yfir að ráða viðunandi aðstöðu til að geyma innihaldsefni sem koma inn til að koma í veg fyrir víxlmengun og til að forðast
mengun meðan á geymslu stendur,
b) fargi ónotuðum aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum í samræmi við 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
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9) Í stað a-liðar 3. liðar í XII. viðauka komi eftirfarandi:
„3. Yfirfara skal millistigsafurðirnar, sem fluttar eru inn í Sambandið, á skoðunarstöðinni á landamærunum í samræmi við 4. gr.
tilskipunar 97/78/EB, og skulu þær fluttar beint frá skoðunarstöðinni annaðhvort:
a) til skráðs fyrirtækis eða stöðvar til framleiðslu á prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum, lækningatækjum og lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi til dýralækninga eða afleiddum afurðum, sem um getur í 33. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, þar sem millistigsafurðunum skal blandað frekar, þær notaðar til húðunar, settar saman eða þeim pakkað áður en
þær eru settar á markað eða teknar í notkun í samræmi við þá löggjöf Sambandsins sem gildir um þá afleiddu afurð sem um
ræðir,“.
10) Ákvæðum XIV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum I. kafla er breytt sem hér segir:
i.

Í stað textans í fjórða dálki í línu 2 í töflu 1 í 1. þætti komi eftirfarandi:
„Blóðafurðirnar skulu hafa verið framleiddar í samræmi við 2. þátt II. kafla X. viðauka og 5. þátt I. kafla XIV. viðauka.“

ii. Nýr 5. þáttur bætist við:
„5. þáttur
Innflutningur á blóðafurðum til fóðrunar alidýra
Eftirfarandi kröfur gilda um innflutning á blóðafurðum, þ.m.t. úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar
til að fóðra svín:
Þessar afleiddu afurðir skulu:
a) hitameðhöndlaðar þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og þurrt blóð og blóðvökvi innihaldi ekki meira en 8% raka
með vatnsvirkni sem er innan við 0,60,
b) geymdar við stofuhita á þurrum geymslustað í a.m.k. 6 vikur.“
b) Í stað b-liðar 1. liðar í 7. þætti II. kafla komi eftirfarandi:
„b) afurðirnar eru fluttar frá þriðja landi, sem er upprunaland, og beint til skoðunarstöðvar á landamærum í Sambandinu og þær
ekki umfermdar utan Sambandsins, hvorki í höfnum né á öðrum stöðum,“
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11) Ákvæðum XV. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað B-liðar 4. kafla komi eftirfarandi:
„B-LIÐUR 4. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem fóðurefni, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

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

Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Kóði

I.2.a

I.9.

Viðtökuland

I.12.

Ákvörðunarstaður
Tollvörugeymsla
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

□

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Póstnúmer

I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

Flugvél
Ökutæki

□

□

Annað

□

Skip

□

Járnbrautarvagn

□

I.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18.

Lýsing á vöru

I.21.

Hitastig afurðar

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn

Við umhverfishita
I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kæld

□

Fryst

□
I.24. Tegund umbúða

Til tæknilegra nota

□

Kóði
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□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund vöru
Framleiðslustöð

Númer framleiðslulotu
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Blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt
er að nota sem fóðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a)
og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b) og votta að blóðafurðirnar sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af blóðafurðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstanda eingöngu af blóðafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis,

II.3.

hafa verið framleiddar og geymdar í stöð, sem hefur verið samþykkt og fullgilt af lögbæru yfirvaldi og verið undir eftirliti af hálfu þess
í samræmi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.4.

II.5.

II.6.

II.7.

hafa verið framleiddar eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[blóð sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins en er ekki ætlað til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[blóð sláturdýra, sem var hafnað og talið óhæft til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en sýndi engin
einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn eða dýr, fengið úr skrokkum dýra sem var slátrað í sláturhúsi og
voru taldir hæfir til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

hafa verið settar í vinnslu, í því skyni að gera sjúkdómsvalda óvirka:
(2) annaðhvort

[í samræmi við vinnsluaðferð …………………………… (3) sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011,]

(2) eða

[með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin samræmist þeim örverufræðilegu stöðlum sem settir eru
fram í I. kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[ef um er að ræða blóðafurðir, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar til að fóðra svín:
hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og þurrt blóð og blóðvökvi innihaldi ekki meira en 8% raka
með vatnsvirkni sem er innan við 0,60.]

lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (4):
Salmonella:

finnst ekki í 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakteríur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g,

fullunna afurðin var:
(2) annaðhvort

[í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]

(2) eða

[flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og
sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,]

með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,
II.8.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

II.9.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun,
(2) og

II.10.

[ef um er að ræða blóðafurðir, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar til að fóðra svín
hafa þær verið geymdar við stofuhita á þurrum geymslustað í a.m.k. 6 vikur.]

innihalda ekki og eru ekki framleiddar úr:
(2) annaðhvort

[sérstöku áhættuefni eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum og, að
undanskildum dýrum sem eru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á landsvæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er flokkuð sem óveruleg með ákvörðun í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 999/2001, að dýrunum, sem þessar aukaafurðir eða afleiddu afurðir eru fengnar úr var ekki slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með sömu aðferð eða þeim slátrað með því
að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið.]

(2) eða

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt
frá burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er
óveruleg.]
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Blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt
er að nota sem fóðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
Reitur I.6: Ein̶staklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð
fyrir umflutningsvöru; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru.
–

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í umflutningi
má eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

–

Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar eða vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip), ef
til af- og endurfermingar kemur.

–

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.11.91 eða 05.11.99.

–

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

–

Reitur: I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

–

Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

–

Reitur I.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, aðrar Mammalia-tegundir en Ruminantia, Pesca, Reptilia.

II. hluti:
(1a)

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir því sem við á.

(4)

þar sem:

1b

n=

fjöldi sýna sem prófa skal,

m = viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m,
M=

hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M eða meira,

c=

fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í öðrum sýnum
er m eða þar undir.

(5)

Stjtíð. ESB L 147, 31.5. 2001, bls. 1.

–

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

–

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.
Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

–
–

Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:“

Stimpill:
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b) Í stað 20. kafla komi eftirfarandi:
„20. KAFLI
Fyrirmynd að yfirlýsingu
Yfirlýsing vegna innflutnings frá þriðju löndum og vegna umflutnings um Evrópusambandið á millistigsafurðum
sem á að nota til framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi
og til dýralækninga, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í
læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, prófefni á rannsóknarstofum og snyrtivörur

LAND:

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

Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Kóði

I.2.a

I.9.

Viðtökuland

I.12.

Ákvörðunarstaður
Tollvörugeymsla
Heiti

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

□

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Póstnúmer

I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

Flugvél
Ökutæki

□

□

Annað

□

Skip

□

Járnbrautarvagn

□

I.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18.

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn
I.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kæld

□

Fryst

□
I.24. Tegund umbúða

Til tæknilegra nota

□

Kóði
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Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
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□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Nettóþyngd

Númer framleiðslulotu
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

YFIRLÝSING
Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi því yfir að millistigsafurðin, sem um getur hér að framan, er ætluð til innflutnings, af minni hálfu, til Sambandsins
og að hún uppfyllir skilgreininguna sem kveðið er á um í 35. lið I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1a), og
einkum að:
1.

hún er ætluð til framleiðslu á:

(2) annaðhvort

[– lyfjum,]

( ) og/eða

[– dýralyfjum,]

(2) og/eða

[– lækningatækjum sem eru notuð í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,]

(2) og/eða

[– virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,]

( ) og/eða

[– lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,]

(2) og/eða

[– prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum,]

(2) og/eða

[– snyrtivörum,]

2)

stigum hönnunar, ummyndunar og framleiðslu hefur verið lokið á fullnægjandi hátt til að nota megi efnið beint eða sem
efnisþátt í afurð í þeim tilgangi, að frátöldu því að það þarfnast frekari meðhöndlunar eða ummyndunar, t.d. blöndunar, húðunar,
samsetningar eða pökkunar, til að það teljist hæft til setningar á markað eða til notkunar sem lyf, dýralyf, lækningatæki sem
eru notuð í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, virk, ígræðanleg lækningatæki, lækningatæki til sjúkdómsgreininga í
glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga eða snyrtivörur í samræmi við löggjöf Sambandsins (1b) sem gildir um þær
afurðir, eða sem prófefni til notkunar á rannsóknarstofum,

3)

hún er fengin úr:

( ) annaðhvort

[–

efni sem hugsanlega er úr dýrum sem hafa fengið ólöglega meðferð eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
ráðsins 96/22/EB eða í b-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB,]

(2) og/eða

[–

skrokkum og skrokkhlutum sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkum eða skrokkhlutum dýra sem hafa verið
felld, sem eru hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en eru ekki ætlaðir til manneldis af viðskiptalegum
ástæðum,]

(2) og/eða

[–

skrokkum og eftirfarandi skrokkhlutum sem annaðhvort eru af dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og voru talin
hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun eða skrokkum og eftirfarandi skrokkhlutum veiðidýra sem voru felld til
manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins:

2

2

2

(i)

skrokkum og skrokkhlutum dýra, sem var hafnað sem óhæfum til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,
en sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,

(ii)

hausum af alifuglum,

(iii)

húðum og skinnum, þ.m.t. afskurðir og þynnur af þeim, hornum og löppum, þ.m.t. kjúkur, framleggir (fótleggir)
og bein í hnjám á framfótum og kjúkubein, afturleggir (fótleggir) og hækilbein á afturfótum dýra, annarra en
jórturdýra,

(iv)

svínsburstum,

(v)

fjöðrum,]

(2) og/eða

[–

blóði dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði, fengið úr dýrum, öðrum
en jórturdýrum, sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í
samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[–

aukaafurðum úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein, hamsar
og seyra úr skilvindum eða skiljum frá mjólkurvinnslu,]
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) og/eða

[–

afurðum úr dýraríkinu eða matvælum sem innihalda afurðir úr dýraríkinu, sem eru ekki lengur ætluð til manneldis af
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa
ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[–

gæludýrafóðri og fóðri úr dýraríkinu eða fóðri sem inniheldur afurðir úr dýraríkinu eða afleiddar afurðir, sem eru ekki
lengur ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða
pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir heilbrigði manna eða dýra,]

(2) og/eða

[–

blóði, fylgjum, ull, fjöðrum, hári, hornum, afskurði af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi dýrum sem ekki sýndu nein
merki um sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[–

lagardýrum og hlutum slíkra dýra, að undanteknum sjávarspendýrum, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[–

aukaafurðum úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[–

eftirfarandi efni úr dýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í menn eða dýr:
(i)

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

(ii)

eftirfarandi efni úr landdýrum:

(iii)

–

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

–

egg,

–

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

( ) og/eða

[–

aukaafurðum úr vatna- eða landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]

(2) og/eða

[–

dýrum af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og skrokkhlutum þeirra, að undanskildu efni í 1. flokki
eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,]

(2) og/eða

[–

afurðum sem eru fengnar úr eða myndaðar af:

2

(2) og/eða

(2) og/eða

[–

[–

–

lagardýrum, og hlutum slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr,

–

vatna- og landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,

–

dýrum af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha), og skrokkhlutum þeirra, að undanskildu efni í 1.
flokki eins og um getur í iii., iv. og v. lið a-liðar 8. gr. og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009,]

dýrum og skrokkhlutum dýra, öðrum en þeim sem um getur í 8. eða 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
(i)

sem drápust á annan hátt en með slátrun eða aflífun til manneldis, þ.m.t. dýr sem eru aflífuð vegna sjúkdómsvarna,

(ii)

fóstur,

(iii)

eggfrumur, fósturvísar og sæði sem ekki er ætlað til undaneldis og

(iv)

egg með dauðum alifuglaungum,]

aukaafurðum úr dýrum, þó ekki efni úr 1. flokki eða efni úr 3. flokki,]

Nr.
Nr.674
63/1320

20.15.10.2015
júlí 2017

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Millistigsafurðir sem er ætlaðar til notkunar við framleiðslu á lyfjum,
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LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

4)

ystu umbúðir hennar eru merktar „EINUNGIS ÆTLAÐ Í LYF/DÝRALYF/LÆKNINGATÆKI SEM ERU NOTUÐ Í LÆKNISFRÆÐILEGUM
TILGANGI OG TIL DÝRALÆKNINGA/VIRK, ÍGRÆÐANLEG LÆKNINGATÆKI/LÆKNINGATÆKI TIL SJÚKDÓMSGREININGAR Í GLASI Í
LÆKNISFRÆÐILEGUM TILGANGI OG TIL DÝRALÆKNINGA/PRÓFEFNI TIL NOTKUNAR Á RANNSÓKNARSTOFUM/SNYRTIVÖRUR“ og ekki má
taka hana til neinnar annarrar notkunar innan Sambandsins,

5)

sendingin verður flutt beint til ákvörðunarstaðar eins og tilgreint er í lið I.12 í þessari yfirlýsingu, þ.e.:

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

–

fyrirtækis eða stöðvar til framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum sem eru notuð í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,
virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,
prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum eða snyrtivörum, sem er skráð í samræmi við 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

–

fyrirtækis eða stöðvar, sem hefur fengið samþykki í samræmi við i-lið. 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þaðan sem einungis er leyfilegt að senda þær til fyrirtækis eða stöðvar sem um getur í undirliðnum hér að ofan.

Athugasemdir
–

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 02.06, 04.07, 04.08, 05.06, 05.07,
05.11, 12.12, 21.06, 30.01, 30.02, 31.01, 51.01, 51.02 eða 15.05.00.

–

Reitur: I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(1a)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001,
bls. 1), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB
L 311, 28.11.2001, bls. 67), tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1) og tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (Stjtíð. EB L 331, 7.12.1998,
bls. 1), tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls.
169), eftir því sem við á.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

1a
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Undirskrift:“

15.10.2015
Nr. 674

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/1321
20.
júlí 2017

12) Í stað 11. þáttar III. kafla XVI. viðauka komi eftirfarandi:
„11. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar vatnsrof og förgun í kjölfarið
Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit á stöðum þar sem fram fer vatnsrof og förgun í kjölfarið í samræmi við B-lið 2. þáttar V. kafla
IX. viðauka.
Til að stemma megi af það magn vatnsrofins efnis sem er sent þaðan og fargað skal slíkt eftirlit m.a. fela í sér sannprófun skjala:
a) á magni efna sem eru vatnsrofin á staðnum,
b) hjá fyrirtækjunum eða stöðvunum þar sem vatnsrofnu efnunum er fargað.
Eftirlit skal vera reglubundið og byggjast á áhættumati.
Á fyrstu tólf mánuðum starfseminnar skal fara fram eftirlitsheimsókn á stað, þar sem geymir til vatnsrofs er staðsettur, í hvert skipti
sem vatnsrofið efni er tekið úr geyminum.
Að loknum fyrstu tólf mánuðum starfseminnar skal fara fram eftirlitsheimsókn á slíka staði í hvert skipti sem geymir er tæmdur og
hann skal skoðaður með tilliti til tæringar og leka í samræmi við j-lið 3. liðar B-liðar 2. þáttar V. kafla IX. viðauka.“

__________

____________
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