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R E GL U GE R Ð
um gildistöku framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar vegna
aðflutnings matvæla til Evrópusambandsins sem eru ætluð á EXPO Milano 2015.
1. gr.
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 ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 1. maí
2010, öðlast eftirfarandi ESB-gerðir gildi hér á landi:
1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/329 um undanþágu frá
ákvæðum Sambandsins varðandi heilbrigði dýra og manna að því er varðar aðflutning matvæla úr dýraríkinu til Evrópusambandsins sem eru ætluð á EXPO Milano 2015 í Mílanó
(Ítalíu).
2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/448 um sértækar dýraheilbrigðisreglur vegna aðflutnings tiltekinna matvæla úr dýraríkinu til Sambandsins frá
Japan sem eru ætluð á EXPO Milano 2015.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar, sem taldar eru upp í 1. gr., eru birtar sem
fylgiskjöl við reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi gildir með þeim takmörkunum sem leiðir af lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
4. gr.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í
samræmi við lög nr. 93/1995, um matvæli og lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn
þeim.
5. gr.
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum eða fangelsi. Um þvingunarúrræði og viðurlög vísast
til laga nr. 93/1995 um matvæli og laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
6. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 25/1993 um
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 12. febrúar 2016.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.
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Fylgiskjal 1.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/329
frá 2. mars 2015
um undanþágu frá ákvæðum Sambandsins varðandi heilbrigði dýra og manna að því er varðar aðflutning
matvæla úr dýraríkinu til Evrópusambandsins sem eru ætluð á EXPO Milano 2015 í Mílanó (Ítalíu)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (þriðji undirliður 5. mgr.), 9. gr. (b-liður 2. mgr.) og 9. gr. (4. mgr.),
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem
varða matvæli úr dýraríkinu (2), einkum annarri málsgrein 9. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (3), einkum
fjórðu undirgrein 1. mgr. 29. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Ítalía mun verða gestgjafi heimssýningarinnar, sem nefnist „EXPO Milano 2015“, sem mun fara fram í Mílanó frá 1. maí til 31.
október 2015. Miðlægt þema þessarar sýningar er „Feeding the planet — Energy for life“ (Nærum plánetuna — Orka fyrir lífið).
Áætlað er að u.þ.b. 150 lönd muni taka þátt í „EXPO Milano 2015“ og búist er við, í tengslum við þemað, að flytja þurfi matvæli,
þ.m.t. afurðir úr dýraríkinu, inn til Sambandsins frá þriðju löndum.

2)

Þriðju löndum er heimilt að flytja afurðir úr dýraríkinu til Sambandsins á grundvelli nokkurra krafna, sem mælt er fyrir um í
löggjöf Sambandsins, þar sem tekið er tillit til athugunarefna fyrir heilbrigði dýra og manna. Þó hafa ekki öll löndin, sem taka
þátt í „EXPO Milano 2015“, fullar heimildir til að flytja afurðir úr dýraríkinu til Sambandsins. Því er heppilegt að koma á
tilteknum undanþágum frá núverandi heilbrigðiskröfum við innflutning í því skyni að heimila aðflutning á þessum afurðum,
eingöngu til þess að nota þær fyrir „EXPO Milano 2015“.

3)

Að því er varðar dýraheilbrigðisþætti er einungis heimilt að flytja afurðir úr dýraríkinu sem gætu skapað áhættu á aðflutningi
dýrasjúkdóma inn í Sambandið, s.s. nýtt kjöt og kjötafurðir, mjólk og mjólkurafurðir og aðrar afurðir úr dýrum, til Sambandsins ef
allar viðeigandi dýraheilbrigðisábyrgðir, sem kveðið er á um í innflutningslöggjöf Sambandsins, eru uppfylltar. Það sama gildir um
afurðir úr dýraríkinu í umflutningi um Sambandið með því skilyrði að þær séu fluttar til þriðja lands. Afurðir úr dýraríkinu verða að
vera upprunnar í þriðja landi, sem er sérstaklega tilgreint í viðeigandi innflutningslöggjöf um dýraheilbrigði, og hafa fengið sértæka
meðhöndlun sem kveðið er á um í slíkri löggjöf til að heimilt sé að flytja þær til Sambandsins eða í umflutningi um það.

4)

Í því skyni að vernda heilbrigðisástand dýra í Sambandinu ætti því einungis að heimila að afurðir úr dýraríkinu, sem uppfylla
innflutningskröfur Sambandsins um dýraheilbrigði eða kröfur um umflutning, komi inn í Sambandið í þeim tilgangi að nota þær
fyrir „EXPO Milano 2015“.

5)

Að teknu tilliti til þeirrar áhættu sem er fólgin í aðflutningi afurða úr dýraríkinu, sem eru ekki í samræmi við kröfur Sambandsins um
lýðheilsu, til Sambandsins og um leið til nauðsynjar þess að vernda lýðheilsu er nauðsynlegt að tryggja að þessar afurðir séu í samræmi
við kröfur þriðja landsins, sem er upprunaland, um lýðheilsu og að þær séu hæfar til manneldis í því landi. Þetta myndi leiða til sömu
áhættu og ferðamenn frá Sambandinu stæðu frammi fyrir á ferðalögum við neyslu á slíkum vörum í viðkomandi þriðja landi. Auk þess
hafa lögbær yfirvöld á Ítalíu lagt fram ábyrgðir sem miða að því að forðast að áðurnefndar áhættur geti haft neikvæð áhrif á heilbrigði
manna innan Sambandsins.

6)

Af þeim sökum ættu yfirvöld á Ítalíu að tryggja að ekkert af afurðunum, sem standast ekki kröfur, fari til neyslu og á markað utan
„EXPO Milano 2015“.

7)

Að teknu tilliti til alvarlegrar áhættu fyrir lýðheilsu sem tengist samlokum ætti einungis að leyfa aðflutning á samlokum í hvaða
formi sem er, sem eru ætlaðar fyrir „EXPO Milano 2015“, til Sambandsins ef þessar afurðir uppfylla innflutningskröfur um
lýðheilsu sem mælt er fyrir um í viðkomandi löggjöf Sambandsins. Því ættu þessar afurðir að vera undanþegnar gildissviði
þessarar reglugerðar.

(1)
(2)
(3)

Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10.
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8)

Með tilliti til áhættu fyrir heilbrigði dýra og manna, sem skapast vegna afurða úr dýraríkinu frá þriðju löndum þar sem sérstakar
verndunar- eða verndarráðstafanir hafa verið eða verða samþykktar vegna athugunarefna sem varða heilbrigði dýra og manna, í
samræmi við 22. gr. tilskipunar ráðsins 97/78/EB (4), er heppilegt að þessar afurðir verði undanþegnar gildissviði þessarar
reglugerðar.

9)

Til að draga úr þeim áhættum sem tengjast aðflutningi afurða úr dýraríkinu til Sambandsins, sem uppfylla ekki allar kröfur
Sambandsins varðandi heilbrigði dýra og manna, ættu þessar afurðir að falla undir strangar eftirlitsráðstafanir og vera rekjanlegar
á öllum stigum flutninga, geymslu, afhendingar og förgunar á leifum eða úrgangi og einungis notaðar fyrir „EXPO Milano 2015“
og koma skal í veg fyrir setningu þeirra á markað í Sambandinu.

10) Til að unnt sé að leyfa komu þessara afurða inn í Sambandið en koma um leið í veg fyrir að þær séu settar á markað í Sambandinu ætti
að fella þær undir tímabundna málsmeðferð varðandi innflutning í samræmi við 1. mgr. 576. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2454/93 (5) þar til
þeirra er neytt á staðnum á „EXPO Milano 2015“ eða öllum leifum þessara afurða fargað í samræmi við ákvæði reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (6) sem efni í 1. flokki eða þær fluttar út aftur. Ef nauðsyn krefur ætti að flytja slíkar
afurðir samkvæmt málsmeðferð varðandi ytri umflutning, sem um getur í 1. mgr. 91. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2913/92 (7), frá því að
þær koma inn í Sambandið til Ítalíu áður en þær eru felldar undir tímabundinn innflutning. Líta ber á neyslu eða förgun slíkra afurða sem
endurútflutning í samræmi við 2. mgr. 582. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2454/93.
11) Til að tryggja að þessar afurðir, sem standast ekki kröfur, séu ekki settar á markað Sambandsins ætti þar að auki einungis að
flytja þær beint til „EXPO Milano 2015“ eða, ef nauðsyn krefur af ástæðum sem varða birgðastjórnun, til sérstaklega samþykktra
tollvörugeymsla eins og kveðið er á um í 12. og 13. gr. tilskipunar 97/78/EB til millistigsgeymslu fyrir endanlega afgreiðslu á
þeim til „EXPO Milano 2015“.
12) Til að tryggja rekjanleika afurða úr dýraríkinu, sem standast ekki kröfur, ættu lögbær yfirvöld að nota samþætta, tölvuvædda
upplýsingakerfið um heilbrigði dýra og dýraafurða (Traces-kerfið), sem var innleitt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/292/EB (8) (hér á eftir nefnt Traces-kerfið), til að skrá viðeigandi gögn sem varða afurðirnar frá því að þær eru fluttar til
Sambandsins þangað til þeirra er neytt á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ eða fargað eftir að viðburðinum er lokið.
13) Til að upplýsa gesti og starfsfólk „EXPO Milano 2015“ um hugsanlega áhættu af völdum neyslu á afurðum, sem standast ekki
kröfur, og til að tryggja að þessara afurða sé ekki neytt eða þær settar á markað utan svæðis „EXPO Milano 2015“ vegna áhættu
sem af þeim kann að stafa fyrir lýðheilsu ættu yfirvöld á Ítalíu að veita upplýsingar þess efnis að tilteknar afurðir úr dýraríkinu,
sem eru upprunnar í þriðju löndum, séu ekki í samræmi við lýðheilsukröfur Sambandsins heldur einungis í samræmi við kröfur í
viðkomandi þriðja landi, sem er upprunaland, og að neysla þessara afurða og setning þeirra á markað sé bönnuð utan
sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.
14) Þar eð „EXPO Milano 2015“ er tímabundinn viðburður ættu ákvæðin, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, einungis að gilda
í takmarkaðan tíma.
15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og
fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efni og gildissvið
Í þessari reglugerð er kveðið á um undanþágu frá ákvæðum Sambandsins að því er varðar reglur um heilbrigði dýra og manna, sem
gilda um aðflutning á afurðum úr dýraríkinu eða matvælum sem innihalda þessar afurðir til Sambandsins og eru ætluð á sýningarsvæðið „EXPO Milano 2015“, eins og lýst er í 1. lið I. viðauka („sýningarsvæði EXPO Milano 2015“).
Þessi reglugerð gildir ekki um samlokur, sem um getur í lið 2.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða um matvæli sem eru
unnin úr þessum dýrum.
Þessi reglugerð gildir með fyrirvara um verndarráðstafanirnar sem voru samþykktar í samræmi við 22. gr. tilskipunar 97/78/EB og eru
í gildi á tímabilinu meðan á beitingu þessarar reglugerðar stendur.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

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).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93 frá 2. júlí 1993 um ákvæði til framkvæmdar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2913/92 um tollalög Bandalagsins
(Stjtíð. EB L 253, 11.10.1993, bls. 1).
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) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1).
Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2913/92 frá 12. október 1992 um tollalög Bandalagsins (Stjtíð. EB L 302, 19.10.1992, bls. 1).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. mars 2004 um að taka upp Traces-kerfið og um breytingu á ákvörðun 92/486/EBE (Stjtíð. ESB L 94, 31.3.2004, bls. 63).
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2. gr.
Kröfur varðandi afurðir sem eru ætlaðar á sýningarsvæðið EXPO Milano 2015

Aðildarríkin skulu heimila aðflutning sendinga af afurðum úr dýraríkinu eða matvælum sem innihalda þessar afurðir til Sambandsins
frá þriðju löndum eða starfsstöðvum, þaðan sem óheimilt er að flytja inn þessar afurðir eða matvæli sem innihalda þessar afurðir
samkvæmt lögum Sambandsins, einungis til þess að nota þær á sýningarsvæðinu „EXPO Milano 2015“ og ef:
a) þær koma frá þriðja landi sem tekur opinberlega þátt í „EXPO Milano 2015“ og eru ætlaðar í sýningarbás viðkomandi þriðja lands
á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ og
b) þeim er pakkað í lokaðar umbúðir eða pakkningar sem innihaldið getur ekki lekið úr og eru merktar með orðunum „einungis á
viðtökustaðinn „EXPO Milano 2015““ með rauðu og hvítu og af læsilegri stærð í hlutfalli við stærð þessara umbúða eða pakkninga
og
c) ef þær eru skráðar í II. viðauka: uppfylla öll eftirtalin skilyrði:
i.

umflutningur þeirra um Sambandið er heimilaður í samræmi við kröfur um gegnumflutning um Sambandið sem mælt er fyrir
um í réttargerðum, sem um getur í II. viðauka að því er varðar hverja afurð, sem skal beita með lögjöfnun,

ii. þeim fylgir heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir vegna umflutnings eða geymslu, sem sett er fram í ákvæðunum sem um getur í
II. viðauka að því er varðar hverja skráða afurð, sem skal beita með lögjöfnun,
iii. þeim fylgir heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir sem sett er fram í III. viðauka,
iv. þær eru felldar undir tímabundna málsmeðferð varðandi innflutning í samræmi við 1. mgr. 576. gr. reglugerðar (EBE) nr.
2454/93,
v. ef ætlunin er að flytja þær frá skoðunarstöð á landamærum utan Ítalíu, sem er tilgreind í I. viðauka við ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB (9) eða í viðeigandi samkomulagi milli Sambandsins og þriðju landa, til Ítalíu eru þær í
því skyni felldar undir málsmeðferð varðandi ytri umflutning, sem um getur í 1. mgr. 91. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2913/92,
áður en þær eru felldar undir tímabundna málsmeðferð varðandi innflutning, í samræmi við 1. mgr. 576. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 2454/93, á Ítalíu,
d) ef þær eru ekki skráðar í II. viðauka: uppfylla öll eftirtalin skilyrði:
i. þeim fylgir heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir sem sett er fram í III. viðauka,
ii. þær uppfylla skilyrðin sem eru tilgreind í iv. og v. lið c-liðar þessarar greinar.
3. gr.
Aðflutningur afurðanna
Afurðasendingarnar, sem um getur í 2. gr., skulu uppfylla eftirtalin skilyrði:
a) þær eru fluttar inn til Sambandsins gegnum skoðunarstöð á landamærum, sem er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB eða
í viðeigandi samkomulag milli Sambandsins og þriðju landa, og
b) tilkynnt er um komu þeirra til skoðunarstöðvar á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið a.m.k. tveimur virkum
dögum fyrir komu.
4. gr.
Verkefni skoðunarstöðvar á landamærum þar sem sendingarnar
koma inn í Sambandið og lögbærra tollyfirvalda
1.

Skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið skal:
a) annast sannprófun skjala og auðkenna eins og kveðið er á um í 4. gr. tilskipunar 97/78/EB,
b) kanna hvort afurðasendingarnar, sem um getur í 2. gr. og eru upprunnar frá einhverju af þriðju löndunum sem taka þátt í
„EXPO Milano 2015“, séu ætlaðar í sýningarbás viðkomandi þriðja lands á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ og

(9)

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 framkvæmdastjórnarinnar á sviði dýra og dýraafurða og um að mæla fyrir um dýralæknaeiningar
í Traces-tölvukerfinu (Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1).
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c) gefa út samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal fyrir dýr og dýraafurðir innan Traces-kerfisins, sem er ætlað fyrir
staðbundnu dýralæknaeininguna Milano Città IT03603 í Traces-kerfinu sem um getur í II. viðauka við ákvörðun
2009/821/EB (staðbundna dýralæknaeiningin Milano Città IT03603) eða, ef afurðirnar eru sendar fyrst til tollvörugeymslu,
sem um getur í 2. lið I. viðauka, til einingarinnar í Traces-kerfinu sem ber ábyrgð á viðkomandi tollvörugeymslu,
d) tryggja að sendingarnar séu sendar beint á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ eða til tollvörugeymslunnar sem um getur í
2. lið I. viðauka,
e) heimila umflutning sendinga, sem falla ekki undir viðaukann við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB (10), að
því tilskildu að þær séu sendar beint á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ eða til tollvörugeymslunnar sem um getur í 2. lið
I. viðauka,
f)
2.

hafna eða farga afurðum sem eru ekki í samræmi við kröfurnar í 2. gr.

Skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið og lögbær tollyfirvöld skulu tryggja eftirfarandi:
a) afurðirnar eru felldar undir málsmeðferð varðandi tímabundinn innflutning í samræmi við 1. mgr. 576. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 2454/93 þangað til þeirra er neytt á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ eða þeim fargað, eins og kveðið er á um í 10. og
11. lið 7. gr.,
b) ef nauðsyn krefur eru afurðirnar fluttar samkvæmt málsmeðferð varðandi ytri umflutning, sem um getur í 1. mgr. 91. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 2913/92, frá því að þær koma inn í Sambandið til Ítalíu áður en þær eru felldar undir tímabundinn
innflutning.
5. gr.
Verkefni skoðunarstöðvar á landamærum sem ber ábyrgð á tollvörugeymslunum
sem um getur í I. viðauka

Ef sendingarnar voru sendar í tollvörugeymsluna, sem um getur í 2. lið I. viðauka, skal skoðunarstöð á landamærum sem ber ábyrgð á
viðkomandi tollvörugeymslu:
a) tryggja að sendingarnar séu sendar frá tollvörugeymslunni, sem um getur í I. viðauka, beint á sýningarsvæði „EXPO Milano
2015“,
b) tryggja að sendingarnar séu fluttar á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ undir eftirliti lögbærra yfirvalda, í ökutækjum eða
gámum sem yfirvöldin hafa innsiglað,
c) tryggja að opinber dýralæknir í tollvörugeymslu upplýsi staðbundnu dýralæknaeininguna Milano Città IT03603 á
sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“, með því að nota Traces-kerfið, um áætlaða komu sendingarinnar á sýningarsvæði
„EXPO Milano 2015“,
d) taka mið af og skrá upplýsingarnar sem berast um Traces-kerfið frá staðbundnu dýralæknaeiningunni Milano Città IT03603
varðandi komu sendingarinnar á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“,
e) skrá gögnin sem um getur í A-lið IV. viðauka í tengslum við sendinguna sem send var á sýningarsvæði „EXPO Milano
2015“.
6. gr.
Verkefni staðbundnu dýralæknaeiningarinnar Milano Città IT03603
á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“
Staðbundna dýralæknaeiningin Milano Città IT03603 á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ skal:
a) annast sannprófun skjala og auðkenna við komu hverrar afurðasendingar, sem um getur í 2. gr., á sýningarsvæði
„EXPO Milano 2015“ og sannreyna heilleika innsiglanna og samsvörun milli móttekinna sendinga og upplýsinganna í
samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir í Traces-kerfinu,
b) tryggja að sendingin sé flutt á skilvirkan hátt á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“,

(10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar
ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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c) upplýsa skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið eða skoðunarstöð á landamærum, sem ber
ábyrgð á sendingartollvörugeymslunni, með því að nota Traces-kerfið, um komu sendingarinnar á sýningarsvæði „EXPO
Milano 2015“ og heilleika viðkomandi sendingar,
d) skrá öll gögn, sem um getur í B-lið IV. viðauka, sem tilheyra mótteknum sendingum,
e) tryggja að matvælin séu einungis notuð til sýningar eða smökkunar á staðnum.
7. gr.
Verkefni staðbundnu dýralæknaeiningarinnar Milano Città IT03603 eftir komu afurðanna
á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“
Um leið og sendingarnar, sem um getur í 2. gr., koma á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ skal staðbundna dýralæknaeiningin
Milano Città IT03603:
1)

halda skránni, sem um getur í d-lið 6. gr., uppfærðri með upplýsingum um notkun á sendingunum,

2)

tryggja að á sendingunum sé ekki að sjá greinilegar breytingar eða skemmdir sem geta gert þær óhæfar til fyrirhugaðrar notkunar,

3)

leggja hald á og farga sendingum sem geta, einhverra hluta vegna, ekki talist hentugar til smökkunar á staðnum,

4)

tilgreina aðila í sýningarbásnum, þangað sem afurðirnar eru ætlaðar, sem ber ábyrgð á framkvæmd ráðstafananna sem kveðið er á
um í 2. mgr. 8. gr.,

5)

upplýsa ábyrgðaraðilann, sem um getur í 4. lið, um skyldurnar sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr.,

6)

auðkenna alla staði á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ þar sem afurðirnar í sendingunni verða sýndar eða notaðar til
smökkunar á staðnum,

7)

tryggja fullan rekjanleika sendinganna innan sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“,

8)

tryggja að einungis megi nota afurðirnar til sýningar eða smökkunar á staðnum,

9)

tryggja að engin afurð sé seld eða boðin gestum og starfsfólki „EXPO Milano 2015“ í öðrum tilgangi en til sýningar eða
smökkunar á staðnum,

10) tryggja að öllum sendingum eða hlutum þeirra, sem ekki eru notaðir til sýningar eða smökkunar á staðnum, sé safnað saman og
fargað sem efni í 1. flokki í samræmi við a- til c-lið 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða fluttir aftur út til þriðja lands eigi
síðar en 31. desember 2015,
11) tryggja að sérstakir gámar sem innihalda sendingar eða hluta þeirra, sem um getur í 10. lið, megi einungis fara frá sýningarsvæði
„EXPO Milano 2015“ ef þeir eru loftþéttir og ætlaðir á ákvörðunarstað þar sem efninu verður fargað í samræmi við a- til c-lið 12. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða fluttir aftur út til þriðja lands eigi síðar en 31. desember 2015,
12) upplýsa lögbær tollyfirvöld, við lok „EXPO Milano 2015“ og eigi síðar en 31. desember 2015, um neyslu eða förgun á
afurðunum.
8. gr.
Skyldur EXPO 2015 SpA og sýningaraðila á „EXPO Milano 2015“
1.

EXPO 2015 SpA skal:
a) auðkenna alla sýningaraðila sem eru til staðar á „EXPO Milano 2015“ og láta lögbærum staðaryfirvöldum í té uppfærðar
skrár yfir þessa sýningaraðila,
b) tilgreina, fyrir hvern sýningaraðila, aðila sem ber ábyrgð á framkvæmd ráðstafananna sem kveðið er á um í 2. mgr.,
c) veita stuðning við birgðaflutninga, að því er varðar flutninga á afurðunum sem falla undir þessa reglugerð, til bygginga þar
sem hægt er að meðhöndla þær eins og kveðið er á um í 10. og 11. lið 7. gr.

2.

Sýningaraðilar á „EXPO Milano 2015“ skulu:
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a) veita lögbærum yfirvöldum, sem hafa með höndum beitingu þessarar reglugerðar, stuðning við birgðaflutninga að því er
varðar geymslu á afurðunum sem um getur í 2. gr.,
b) tryggja að notkun á afurðunum, sem um getur í 2. gr., sé takmörkuð við sýningar eða smökkun á staðnum,
c) láta í té, sé farið fram á það og undir eftirliti lögbærra yfirvalda, aðskilin rými og viðeigandi aðferðir til geymslu á
afurðunum, sem um getur í 2. gr., sem ekki eru notaðar til sýningar eða smökkunar á staðnum,
d) upplýsa lögbær yfirvöld um öll tilvik þar sem ekki er farið að kröfum eða öll hugsanleg yfirvofandi tilvik þar sem ekki er
farið að kröfum sem koma upp að því er varðar framkvæmd ráðstafananna sem kveðið er á um í þessari málsgrein,
e) tryggja að allar afurðir, sem um getur í 2. gr., sem ekki eru notaðar til sýningar eða smökkunar á staðnum, séu skráðar og
fargað eins og kveðið er á um í 10. og 11. lið 7. gr.
9. gr.
Upplýsingar til gesta og starfsfólks „EXPO Milano 2015“
1. Lögbær yfirvöld á Ítalíu skulu sjá til þess að a.m.k. eftirfarandi upplýsingar birtist gestum og starfsfólki „EXPO Milano 2015“ á
svæðum „EXPO Milano 2015“ þar sem afurðirnar, sem um getur í 2. gr., eru boðnar almenningi eða notaðar til að tilreiða matvæli sem
eru boðin almenningi:
„Þessi matvæli innihalda afurðir úr dýraríkinu sem koma frá löndum utan ESB og uppfylla einungis kröfur viðkomandi landa um
lýðheilsu. Neysla og dreifing slíkra afurða er bönnuð utan sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.“
2. EXPO 2015 SpA skal láta lögbærum yfirvöldum á Ítalíu í té nauðsynleg áhöld og rými til að birta upplýsingarnar sem um getur í 1.
mgr.
10. gr.
Gildistaka og beiting
1.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

2.

Reglugerð þessi gildir frá 1. mars 2015 til 31. október 2015.

Þó skulu 7. gr. (10. og 11. liður), 8. gr. (c-liður 1. mgr. og a- og e-liður 2. mgr.) gilda áfram þar til öllum afurðunum eða hlutum þeirra,
sem um getur í 2. gr. og eru fluttar inn samkvæmt þessari reglugerð, hefur verið fargað í samræmi við þessar greinar, eigi síðar en 31.
desember 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 2. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.
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I. VIÐAUKI

1) Sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“
Sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ (staðbundin dýralæknaeining í Traces-kerfinu: Milano Città IT03603)
2) Viðurkenndar tollvörugeymslur
Tollvörugeymslur sem lögbær yfirvöld á Ítalíu hafa viðurkennt skv. 12. og 13. gr. og birt á opinberu vefsetri ítalska heilbrigðisráðuneytisins:
http://www.salute.gov.it

II. VIÐAUKI
Skrá yfir afurðir og ákvæði sem um getur í i. og ii. lið c-liðar 2. gr.

Lýsing á afurðum (1)

Kjöt

Réttargerðir Sambandsins, þ.m.t. kröfur um umflutning, sem skal beita og viðkomandi fyrirmyndir að
heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir sem skal nota

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (2) þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í III. viðauka við reglugerðina
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (3) þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í XI. viðauka við reglugerðina
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 (4) þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í III. viðauka við reglugerðina

Unnar kjötvörur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/572/EB (5) þ.m.t. fyrirmynd að heilbrigðisvottorði
fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í III. viðauka við ákvörðunina

Kjötafurðir

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (6) þ.m.t. fyrirmynd að heilbrigðisvottorði
fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í IV. viðauka við ákvörðunina

Mjólk og mjólkurafurðir

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 (7) þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í 3. hluta II. viðauka við
reglugerðina

Samsettar afurðir

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 (8) þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í II. viðauka við reglugerðina

Egg, eggjaafurðir

Reglugerð (EB) nr. 798/2008, þ.m.t. fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir
sem sett er fram í XI. viðauka við reglugerðina

Fiskafurðir úr lagareldi

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 (9) þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í IV. til VI. viðauka við
reglugerðina

(1)

Afurðirnar, sem um getur í fyrsta dálki töflunnar, falla undir gildissvið samsvarandi gerða Sambandsins sem skráðar eru í annan dálk.

(2)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan
sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og
dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1).

(3)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem
leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna
heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).

(4)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 frá 9. febrúar 2009 um skrár yfir þriðju lönd eða hluta þeirra fyrir innflutning til
Bandalagins eða umflutning um Bandalagið á kjöti af villtum dýrum af héraætt, tilteknum villtum landspendýrum og alikanínum og um kröfur
vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 39, 10.2.2009, bls. 12).

(5)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/572/EB frá 8. september 2000 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu og útgáfu
heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á unnum kjötvörum frá þriðju löndum til Bandalagsins (Stjtíð. EB L 240,
23.9.2000, bls. 19).

(6)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB frá 29. nóvember 2007 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og fyrirmyndir að
vottorðum vegna innflutnings frá þriðju löndum á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til manneldis
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og um niðurfellingu á ákvörðun 2005/432/EB (Stjtíð. ESB L 312, 30.11.2007, bls. 49).

7

()

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 frá 2. júlí 2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis (Stjtíð. ESB
L 175, 10.7.2010, bls. 1).

(8)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 frá 11. janúar 2012 um kröfur vegna útgáfu vottorða vegna innflutnings á tilteknum
samsettum afurðum til Sambandsins og umflutnings þeirra gegnum það og um breytingu á ákvörðun 2007/275/EB og reglugerð (EB) nr.
1162/2009 (Stjtíð. ESB L 12, 14.1.2012, bls. 1).

(9)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5. desember 2005 um framkvæmdar¬ráðstafanir, er varða tilteknar afurðir
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB L 338,
22.12.2005, bls. 27).

Nr. 187

12. febrúar 2016
III. VIÐAUKI
Fyrirmynd að vottorði fyrir afurðir úr dýraríkinu eða matvæli sem innihalda þessar afurðir, ætluð
til sendingar til „EXPO Milano 2015“

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

I.1.

I.5.

Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Land
Símanúmer

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a Tilvísunarnúmer í
Traces-kerfinu

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB

I.9.

Viðtökuland

Land
Símanúmer
I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.8.

Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

I.10. Viðtökusvæði

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer/svæði

Samþykkisnúmer

I.14. Brottfarardagur
Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Skip Ƒ
Járnbrautarvagn Ƒ
Annað Ƒ

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til
ESB
Heiti

Nr. landamæraskoðunarst.:

I.17 CITES-nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita Ƒ
I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.22. Heildarfjöldi pakkninga
Kældar Ƒ

Frystar Ƒ
I.24. Tegund umbúða

I.25 Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB
I.28. Auðkenning varanna

(*)

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning
Skjal

ISO-kóði

Ƒ
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LAND

EXPO 2015
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.1. Heilbrigðisvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir/opinber skoðunarmaður (*), votta að:
—

vörurnar sem falla undir þetta vottorð á eingöngu að flytja inn til Evrópusambandsins í þeim tilgangi að nota þær á „EXPO Milano
2015“ og í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/329 og

—

samkvæmt minni bestu vitund eru vörurnar, sem um getur hér að ofan, hæfar til manneldis í upprunalandinu.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.8: Kóði landsvæðis/yfirráðasvæðis/svæðis (ef við á) eins og hann birtist í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 119/2009 og í II. viðauka við ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB.

—

Reitur I.11: Upprunastaður: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

—

Reitur I.12: Viðtökustaður: heiti, samþykkisnúmer og heimilisfang tollvörugeymslunnar þar sem heimilt er að geyma vörurnar.

—

Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 0201, 0202, 0203, 0204,
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, (að undanskildum samlokum undir ST-númerum frá
030711 til 030739, frá 030771 til 030791), 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0504, 0511, 1502, 1504, 1516,
1517, 1518, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 (að undanskildum samlokum undir ST-númerum frá 030551 til 030556), 1702, 1806, 1901,
1902, 2103, 2104, 2105,2106, 2202, 3501, 3502, 3503, 3504 og 3507.

—

Reitur I.23: Auðkenni innsiglis/nr. gáms (aðeins þar sem við á).

—

Reitur I.28: (*) Bætið við sértækum upplýsingum sem eru skilgreindar í fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir
eftir vöruflokknum sem er skráður í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 2015/329.

II. hluti:
Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Það sama á við um stimpla nema þeir séu upphleyptir eða séu vatnsmerki.
(*) Strikið yfir það sem á ekki við

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður (*)
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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IV. VIÐAUKI
Gögn sem um getur í 5. gr. (e-liður), 6. gr. (d-liður) og 7. gr. (1. liður)

A. Gögn sem skoðunarstöð á landamærum, sem ber ábyrgð, skal skrá í tollvörugeymslunum í samræmi við e-lið 5. gr.
Skrá skal eftirfarandi gögn í samræmi við e-lið 5. gr.:
1) Dagsetning komu í tollvörugeymslu.
2) Lýsing á afurðunum.
3) Magn.
4) Þriðja land sem er upprunaland.
5) Skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið.
6) Fjöldi samræmdra heilbrigðis- og innflutningsskjala fyrir dýr og dýraafurðir sem verða til í Traces-kerfinu og eru gefin út á skoðunarstöð á
landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið.
7) Fjöldi innsigla sem heilbrigðisyfirvöld í þriðja landi sem er upprunaland (b-liður 2. gr.) setja á og gefin er skýrsla um í sérstöku
heilbrigðisvottorði sem fylgir sendingunum eins og mælt er fyrir um í III. viðauka við þessa reglugerð.
8) Fjöldi flutningsskjala frá tollyfirvöldum varðandi flutninga á sendingunum frá skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í
Sambandið til viðurkenndrar tollvörugeymslu.
9) Samskiptaupplýsingar um aðilann sem ber ábyrgð á sendingunni.
10) Brottfarardagur sendingar/hluta sendingar frá viðurkenndum tollvörugeymslum til sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.
11) Fjöldi flutningsskjala frá tollyfirvöldum varðandi sendingu/hluta sendingar sem hefur verið send frá viðurkenndum tollvörugeymslum til
sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.
12) Eðli sendingar/hluta sendingar sem hefur verið send frá viðurkenndum tollvörugeymslum til sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.
13) Magn sendingar/hluta sendingar sem hefur verið send frá viðurkenndum tollvörugeymslum til sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.
14) Fjöldi samræmdra heilbrigðis- og innflutningsskjala fyrir dýr og dýraafurðir sem voru gefin út varðandi sendingu/hluta sendingar sem hefur
verið send frá viðurkenndum tollvörugeymslum til sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.

B. Gögn sem skal skrá í innra skipulag „EXPO Milano 2015“ í samræmi við d-lið 6. gr. og 1. lið 7. gr.
Skrá skal eftirfarandi gögn í samræmi við d-lið 6. gr. og 1. lið 7. gr.:
1) Dagsetning komu á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“.
2) Lýsing á afurðunum.
3) Magn.
4) Þriðja land sem er upprunaland.
5) Skoðunarstöð á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið eða viðurkenndar tollvörugeymslur þaðan sem afurðirnar eru sendar
á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ (ef við á).
6) Fjöldi samræmdra heilbrigðis- og innflutningsskjala fyrir dýr og dýraafurðir sem verða til í Traces-kerfinu og eru gefin út af skoðunarstöð á
landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið eða fjöldi samræmdra heilbrigðis- og innflutningsskjala fyrir dýr og dýraafurðir sem
viðurkenndar tollvörugeymslur gefa út fyrir sendingar sem eru sendar á sýningarsvæði „EXPO Milano 2015“ (ef við á).
7) Fjöldi flutningsskjala frá tollyfirvöldum varðandi sendingu/hluta sendingar sem hefur verið send frá skoðunarstöð á landamærum þar sem
sendingarnar koma inn í Sambandið eða viðurkenndum tollvörugeymslum til sýningarsvæðis „EXPO Milano 2015“.
8) Fjöldi innsigla sem heilbrigðis- og tollyfirvöld skoðunarstöðvar á landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið eða heilbrigðisog tollyfirvöld skoðunarstöðvar á landamærum, sem er lögbær að því er varðar viðurkenndu tollvörugeymslurnar, setja á (ef við á).
9) Magn afurða í sendingum sem þegar eru notaðar fyrir „EXPO Milano 2015“ (þ.e. til sýningar eða smökkunar á staðnum).
10) Magn sem eftir er sem enn hefur ekki verið notað.
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Fylgiskjal 2.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/448
frá 17. mars 2015
um sértækar dýraheilbrigðisreglur vegna aðflutnings tiltekinna matvæla úr dýraríkinu til Sambandsins frá Japan sem eru
ætluð á EXPO Milano 2015
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (þriðji undirliður 5. mgr.), 9. gr. (b-liður 2. mgr.) og 9. gr. (4. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Ítalía mun verða gestgjafi heimssýningarinnar, sem nefnist „EXPO Milano 2015“, sem mun fara fram í Mílanó frá 1. maí til 31.
október 2015. Miðlægt þema þessarar sýningar er „Feeding the planet — Energy for life“ (Nærum plánetuna — Orka fyrir lífið).

2)

Þriðju löndum er heimilt að flytja afurðir úr dýraríkinu til Sambandsins á grundvelli nokkurra krafna, sem mælt er fyrir um í
löggjöf Sambandsins, þar sem tekið er tillit til athugunarefna fyrir heilbrigði dýra og manna. Þó eru ekki allar afurðir úr
dýraríkinu frá löndum, sem taka þátt í „EXPO Milano 2015“, leyfðar til aðflutnings til Sambandsins.

3)

Því var tilteknum undanþágum frá heilbrigðiskröfum við innflutning til Sambandsins komið á með framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 215/329 (2) í því skyni að heimila aðflutning á tilteknum afurðum úr dýraríkinu, eingöngu til
þess að nota þær fyrir „EXPO Milano 2015“.

4)

Japan er ekki á skrá í II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3) sem þriðja land þaðan sem
aðflutningur til Sambandsins á nýju kjöti af tömdum svínum er leyfður.
Japan er skráð í 2. hluta II. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (4) sem þriðja land þaðan sem leyfður
er aðflutningur til Sambandsins á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum úr tömdum
svínum, að því tilskildu að afurðirnar hafi gengist undir sértæka meðhöndlun „B“ eins og hún er skilgreind í 4. hluta fyrrgreinds
viðauka.

5)

Japan hefur farið fram á að fá leyfi til að flytja inn í Sambandið, eingöngu til notkunar á „EXPO Milano 2015“, nýtt kjöt af
tömdum svínum og tilteknar kjötafurðir og meðhöndlaða maga, þvagblöðrur og þarma, sem fengin eru úr tömdum svínum, sem
hafa gengist undir ósértæka meðhöndlun „A“ eins og skilgreint er í 4. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB.

6)

Talið er að ábyrgðir varðandi dýraheilbrigði, í tengslum við aðflutning þessara afurða úr dýraríkinu inn á sýningarsvæði „EXPO
Milano 2015“, séu fullnægjandi eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) 2015/329 af eftirfarandi ástæðum. Japan tilkynnir
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni á viðeigandi hátt um uppkomu sjúkdóma í dýrum. Í Japan hefur aldrei verið tilkynnt um
afríkusvínapest og ekki hefur verið tilkynnt um nautapest í Japan frá því á árinu 1922, svínafár frá 1975, svínapest frá 1992 og
gin- og klaufaveiki frá 2010. Að auki uppfylla þessar afurðir kröfur um lýðheilsu í Japan og eru hæfar þar til manneldis.
Ennfremur er „EXPO Milano 2015“ tímabundinn viðburður og í reglugerð (ESB) 2015/329 er kveðið á um strangar
eftirlitsráðstafanir vegna afurða úr dýraríkinu sem uppfylla ekki að fullu heilbrigðiskröfur Sambandsins varðandi innflutning.
Með þeirri reglugerð er einnig tryggt að þessar afurðir séu rekjanlegar á öllum stigum flutnings, geymslu, afhendingar og
förgunar á leifum þeirra eða úrgangi og séu aðeins notaðar í tengslum við sýninguna.

7)

Því er rétt að veita undanþágu frá kröfum reglugerðar (ESB) 2015/329 að því er varðar umflutning og geymslu sem þar er kveðið
á um. Í þessu samhengi ætti að koma á sérstakri fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna innflutnings fyrir aðflutning á slíkum
afurðum. Hins vegar ættu aðrar kröfur þeirrar reglugerðar að gilda.

8)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
1. Ef ekki er kveðið á um annað í þessari reglugerð gilda reglugerð (ESB) 2015/329 og neyðarráðstafanir sem eru samþykktar í samræmi við 53. eða 54. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (5) og eru í gildi á gildistíma þessarar reglugerðar.
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2. Með fyrirvara um i. og ii. lið c-liðar 2. gr. reglugerðar (ESB) 2015/329 skal heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir, sem sett er
fram í viðaukanum við þessa reglugerð, fylgja eftirfarandi afurðum frá Japan:
a) nýju kjöti af tömdum svínum,
b) kjötafurðum, meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum, sem fengin eru úr tömdum svínum, sem hafa gengist undir
ósértæka meðhöndlun „A“ eins og skilgreint er í 4. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB,
c) matvælum sem innihalda afurðirnar sem um getur í a- og b-lið.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. apríl 2015 til og með 31. október 2015.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 17. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/329 frá 2. mars 2015 um undanþágu frá ákvæðum Sambandsins varðandi heilbrigði
dýra og manna að því er varðar aðflutning matvæla úr dýraríkinu til Evrópusambandsins sem eru ætluð á EXPO Milano 2015 í Mílanó (Ítalíu) (Stjtíð.
ESB L 58, 3.3.2015, bls. 52).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem
leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
(Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1).
(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB frá 29. nóvember 2007 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og fyrirmyndir að
vottorðum vegna innflutnings frá þriðju löndum á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til manneldis og um
niðurfellingu á ákvörðun 2005/432/EB (Stjtíð. ESB L 312, 30.11.2007, bls. 49).
(5) Reglugerð 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 (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
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VIÐAUKI
Fyrirmynd Jap POR EXPO Milano 2015

LAND:
I.1.

I. hluti : Upplýsingar um sendignu

I.5.

ESB Heilbrigðisvottorð
Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Land
Símanúmer

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a. Tilvísunarnúmer í
Traces-kerfinu

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðarvald

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB

I.9.

Viðtökuland

Land
Símanúmer
I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang
Land

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður
Heimilsfang

Heiti
Heimilsfang
Póstnúmer/svæði

Samþykkisnúmer

I.14. Brottfarardagur
Samþykkisnúmer
I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB
Heiti
Nr. landamæraskoðunarst.:

I.15. Flutningatæki
Flugvél 
Ökutæki 
Auðkenning
Skjal

ISO-kóði

Skip 
Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17. CITES Nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita 

I.22. Heildarfjöldi pakkninga
Kældar 

Frystar 

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis


I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB



I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd
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II. hluti: Vottun

LAND

Fyrirmynd Jap POR EXPO Milano 2015

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.1

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður í Japan, votta hér með að nýtt kjöt og kjötafurðir, meðhöndlaðir
magar, þvagblöðrur og þarmar úr fersku kjöti og matvæli, sem innihalda þessar afurðir sem lýst er í I. hluta,
II.1.1 koma frá Japan sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:
(a)
hefur verið laust við gin- og klaufaveiki, nautapest, afríkusvínapest, svínapest, svínafár í 12 mánuði og
(b)
ekki hefur farið fram bólusetning gegn þessum sjúkdómum undanfarna 12 mánuði og innflutningur á
húsdýrum sem eru bólusett gegn þessum sjúkdómum er ekki leyfður í Japan,
II.1.2 eru af dýrum sem:
(1) annaðhvort [hafa verið í Japan frá burði,]
[hafa verið í Japan í a.m.k. næstliðna þrjá mánuði fyrir slátrun,]
(1) eða
II.1.3 eru af dýrum sem koma frá búum:
(a)
þar sem ekkert dýr, sem þar er staðsett, hefur verið bólusett gegn þeim sjúkdómum sem um getur í lið II.1.1,
(b)
þar sem ekki hefur, á bújörðinni eða í 10 km radíus umhverfis hana, greinst tilvik/uppkoma þeirra sjúkdóma
sem um getur í lið II.1.1 undanfarna 40 daga,
(c)
sem sæta ekki banni vegna uppkomu svínaöldusóttar undanfarnar sex vikur:
II.1.4 eru af dýrum sem:
(a)
hafa verið aðskilin frá villtum klaufdýrum frá burði,
(b)
hafa verið flutt frá búum í farartækjum, sem voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu, í samþykkt sláturhús
án þess að komast í snertingu við önnur dýr sem ekki uppfylltu skilyrðin sem sett eru fram í liðum II.1.1,
II.1.2 og II.1.3,
(c)
hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna m.a. engin
einkenni um sjúkdómana sem um getur í lið II.1.1 og
(d)
var slátrað …………………….. (dd/mm/áááá);
II.1.5 eru fengin á stöð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik/uppkoma þeirra sjúkdóma sem um getur í lið II.1.1
undanfarna 40 daga,
II.1.6 eru fengin og tilreidd án snertingar við annað kjöt sem ekki uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í þessu vottorði.

Athugasemdir
Þetta vottorð er ætlað fyrir nýtt kjöt og kjötafurðir, þ.m.t. hakkað kjöt, af tömdum svínum (Sus scrofa).
Nýtt kjöt vísar til allra skrokkhluta dýra sem eru hæfir til manneldis, hvort sem þeir eru nýir, kældir eða frystir.
I. Hluti:
–
Reitur I.8: Færið inn kóða yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
–
Reitur I.11: Upprunastaður: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.
–
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 um það við komu inn í Sambandið.
–
Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04, 15.01, 16.01, 16.02, 19.02. eða 19.05.
–
Reitur I.20: Tilgreinið samanlagða heildarþyngd og samanlagða eigin þyngd.
–
Reitur I.23: Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á) ef um er að ræða gáma eða kassa.
–
Reitur I.28: Tegund vöru: Tilgreinið „nýtt kjöt“, „kjötafurðir“, „meðhöndlaðir magar“, „meðhöndlaðar þvagblöðrur“, „meðhöndlaðir
þarmar“ eða „matvæli sem innihalda ferskt kjöt, kjötafurðir, meðhöndlaða maga, þvagblöðrur eða þarma úr nýju kjöti“.

II. hluti:
(1)
Strikið yfir það sem á ekki við.
Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Það sama á við um stimpla nema þeir séu upphleyptir eða séu vatnsmerki.
Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

__________
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