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R E GL U G ER Ð
um (2.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins
og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum,
og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 25. tölul., svohljóðandi:
25. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/796 frá 21. maí um
breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir
Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er
innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í
tengslum við alvarlega fuglainflúensu í kjölfar frekari uppkoma í því landi.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar, sem talin er upp í 1. gr., er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995, um matvæli, lögum nr. 54/1990, um
innflutning dýra, og lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.

4. gr.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 26. maí 2015.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 2015/796
frá 21. maí 2015
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin
í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur
til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum
við alvarlega fuglainflúensu í kjölfar frekari uppkoma í því landi
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu,
vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis ( 1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr.
(fyrsta undirgrein 1. liðar), 8. gr. (4. liður) og 9. gr. (c-liður 4. mgr.),
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem
hafa áhrif á viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju
löndum ( 2), einkum 23. gr. (1. mgr.), 24. gr. (2. mgr.) og 25. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
(1)

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

(2)

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

(3)

Bandaríkin eru skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem
innflutningur til Sambandsins og umflutningur um Sambandið á vörunum, sem falla undir þá reglugerð,
er leyfður frá tilteknum hlutum yfirráðasvæðis þess, háð því hvort alvarleg fuglainflúensa hefur komið
upp. Þessi svæðaskipting var viðurkennd í reglugerð (EB) nr. 798/2008, eins og henni var breytt með
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/243 ( 4), framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/342 ( 5) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/526 ( 6) í kjölfar uppkoma í fylkjunum Kaliforníu, Idaho, Oregon, Washington og Minnesota.

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða
hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og
um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1)
4
( ) Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/243 frá 13. febrúar 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem
leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við alvarlega
fuglainflúensu (Stjtíð. ESB L 41, 17.2.2015, bls. 5).
(5) Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/342 frá 2. mars 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem
leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við alvarlega
fuglainflúensu í kjölfar uppkoma í Idaho- og Kaliforníufylki (Stjtíð. ESB L 60, 4.3.2015, bls. 31).
(6) Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/526 frá 27. mars 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem
leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við frekari
uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu í því landi (Stjtíð. ESB L 84, 28.3.2015, bls. 30).
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(4)

Í samningi milli Sambandsins og Bandaríkjanna ( 7) er kveðið á um skjóta, gagnkvæma viðurkenningu á
svæðaskiptingarráðstöfunum ef sjúkdómar koma upp í Sambandinu eða í Bandaríkjunum (hér á eftir
nefndur samningurinn).

(5)

Bandaríkin staðfestu frekari uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu af undirgerð H5 í alifuglahópum í
fylkjunum Missouri, Arkansas, Kansas, Norður- og Suður-Dakóta, Montana, Wisconsin og Iowa. Heilbrigðisyfirvöld Bandaríkjanna á sviði dýra og dýraafurða hættu tafarlaust útgáfu á heilbrigðisvottorðum
fyrir dýr og dýraafurðir vegna sendinga á vörum sem ætlaðar voru til útflutnings til Sambandsins frá
fylkjum þar sem sjúkdómurinn kom upp. Bandaríkin hafa einnig innleitt niðurskurðarstefnu til að verjast
alvarlegri fuglainflúensu og hefta útbreiðslu hennar.

(6)

Í kjölfar uppkoma í áðurnefndum fylkjum lögðu Bandaríkin fram uppfærðar upplýsingar um faraldsfræðilegar aðstæður á yfirráðasvæði sínu og til hvaða aðgerða þau hafa gripið, sem framkvæmdastjórnin
hefur nú lagt mat á, til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu alvarlegrar fuglainflúensu. Á grundvelli
þessa mats sem og þeirra skuldbindinga sem mælt er fyrir um í samningnum og þeirra ábyrgða sem
Bandaríkin leggja fram er við hæfi að aðlaga bannið við innflutningi til Sambandsins á tilteknum vörum
þannig að það nái yfir allt Minnesota-, Suður-Dakóta-, Wisconsin- og Iowafylki og hluta af fylkjunum
Missouri, Arkansas, Kansas, Montana og Norður-Dakóta sem heilbrigðisyfirvöld Bandaríkjanna á sviði
dýra og dýraafurða hafa sett takmarkanir á vegna núverandi uppkoma.

(7)

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

(8)

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

(9)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel,
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER

(7) Samningur milli Evrópubandalagsins og ríkisstjórnar Bandaríkja Ameríku um ráðstafanir á sviði hollustuhátta til að vernda
heilbrigði manna og dýra í viðskiptum með dýr á fæti og dýraafurðir, eins og hann er samþykktur fyrir hönd Evrópubandalagsins með ákvörðun ráðsins 1998/258/EB (Stjtíð. EB L 118, 21.4.1998, bls. 1).
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Washington-fylki:
Okanogan County (1):
a. Norður: Hefst við gatnamót US
97 WA 20 og S. Janis Road,
beygðu til hægri inn á S. Janis
Road. Beygðu til vinstri inn á
McLaughlin Canyon Road,
síðan til hægri inn á Hardy
Road, síðan til vinstri inn á
Chewilken Valley Road.
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Í stað færslunnar fyrir Bandaríkin í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 komi eftirfarandi:
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Austur: Beygðu til hægri frá
Chewilken Valley Road inn á JH
Green Road, síðan til vinstri inn á
Hosheit Road, síðan til vinstri inn
á Tedrow Trail Road, síðan til
vinstri inn á Brown Pass Road að
markalínu Colville-ættflokksins.
Fylgdu
markalínu
Colvilleættbálksins í vestur og síðan til
suðurs þar til hún liggur yfir US
97 WA 20.
c. Suður: Beygðu til hægri inn á
US 97 WA 20, síðan til vinstri
inn á Cherokee Road, síðan til
hægri inn á Robinson Canyon
Road. Beygðu til vinstri inn á
Bide A Wee Road, síðan til
vinstri inn á Duck Lake Road,
síðan til hægri inn á Soren
Peterson Road, síðan til vinstri
inn á Johnson Creek Road, síðan
til hægri inn á George Road.
Beygðu til vinstri inn á
Wetherstone Road, síðan til
hægri inn á Eplay Road.
d.
Vestur: Beygðu til hægri frá
Eplay Road inn á Conconully
Road/6th Avenue N., síðan til vinstri
inn á Green Lake Road, síðan til
hægri inn á Salmon Creek Road,
síðan til hægri inn á Happy Hill Road,
síðan til vinstri inn á Conconully
Road (verður að Main Street). Beygðu
til hægri inn á Broadway, síðan til
vinstri inn á C Street, síðan til hægri
inn á Lake Street E, síðan til hægri
inn á Sinlahekin Road, síðan til hægri
inn á S. Fish Lake Road, síðan til
hægri inn á Fish Lake Road. Beygðu
til vinstri inn á N. Pine Creek Road,
síðan til hægri inn á Henry Road
(verður að N. Pine Creek Road), síðan
til hægri inn á Indian Springs Road,
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síðan til hægri inn á Hwy 7, endar við
US 97 WA 20.
Washington-fylki:
Okanogan County (2):
a. Norður. Hefst þar sem US Hwy
97 og kanadísku landamærin
skerast, haltu áfram í austur meðfram kanadísku landamærunum,
beygðu síðan til hægri inn á 9
Mile Road (County Hwy 4777).
b. Austur. Beygðu til hægri af 9
Mile Road inn á Old Hwy 4777
sem beygir til suðurs inn á
Molson Road. Beygðu til hægri
inn á Chesaw Road, síðan til
vinstri inn á Forest Service 3525,
síðan til vinstri inn á Forest
Development Road 350 sem
verður að Forest Development
Road 3625. Þaðan stefnir þú
beint í vestur og beygir til vinstri
inn á Forest Service 3525, síðan
til hægri inn á Rone Road, síðan
til hægri inn á Box Spring Road,
síðan til vinstri inn á Mosquito
Creek Road og síðan til hægri inn
á Swanson Mill Road.
c. Suður. Beygðu til vinstri frá
Swanson Mill Road inn á O’Neil
Road, haltu síðan í suður inn á
US 97. Beygðu til hægri inn á
Ellis Forde Bridge Road, síðan til
vinstri inn á Janis Oroville (SR
7), síðan til hægri inn á Loomis
Oroville Road, síðan til hægri inn
á Wannact Lake Road, síðan til
vinstri
inn
á
Ellemeham
Mountain Road, síðan til vinstri
inn á Earth Dam Road, síðan til
vinstri inn á nafnlausan veg,
síðan til hægri inn á nafnlausan
veg, síðan til hægri inn á annan
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Kaliforníu-fylki:
Stanislaus County/ Tuolumne County:
Svæði með 10 km radíus sem hefst á
punkti N á hringlaga ytri mörkum
varnarsvæðisins og teygir sig réttsælis:
a. Norður - 2,5 mílur í austur frá
gatnamótunum milli State Hwy
108 og Williams Road.
b. Norðaustur - 1,4 mílur í suðaustur frá gatnamótunum milli
Rock River Dr. og Tulloch Road.
c. Austur - 2,0 mílur í norðvestur
frá gatnamótunum milli Milpitas
Road og Las Cruces Road.
d. Suðaustur - 1,58 mílur í austur
frá norðurenda Rushing Road.
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d.

nafnlausan veg, síðan til vinstri
inn á nafnlausan veg og síðan til
vinstri inn á annan nafnlausan
veg.
Vestur: Beygðu til hægri af
nafnlausa veginum inn á Loomis
Oroville Road, síðan til vinstri
inn á Smilkameen Road að
kanadísku landamærunum.
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Suður - 0,70 mílur í suður frá
gatnamótunum
milli
State
Highway132 og Crabtree Road.
f. Suðvestur - 0,8 mílur í suðaustur
frá gatnamótunum milli Hazel
Dean Road og Loneoak Road.
g. Vestur - 2,5 mílur í suðvestur frá
gatnamótunum milli Warnerville
Road og Tim Bell Road.
h. Norðvestur - 1,0 mílu í suðaustur frá gatnamótunum milli
CA-120 og Tim Bell Road.
Kaliforníu-fylki:
Kings County:
Svæði með 10 km radíus sem hefst á
punkti N á hringlaga ytri mörkum
varnarsvæðisins og teygir sig réttsælis:
a. Norður – 0,58 mílur í norður frá
Kansas Avenue
Norðaustur – 0,83 mílur í austur
frá CA-43.
b. Austur – 0,04 mílur í austur frá
5th Avenue
c. Suðaustur – 0,1 mílu í austur frá
gatnamótunum
milli
Paris
Avenue og 7th Avenue
d. Norður – 1,23 mílur í norður frá
Redding Avenue
e. Suðvestur – 0,6 mílur í vestur frá
gatnamótum Paris Avenue og
15th Avenue
f. Vestur – 1,21 mílur í austur frá
19th Avenue
g. Norðvestur – 0,3 mílur í norður
frá gatnamótum Laurel Avenue
og 16th Avenue
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Missouri-fylki:
Moniteau County
Morgan County

US-2.13

Arkansas-fylki:
Boone County
Marion County
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Kansas-fylki:
Leavenworth County
Wyandotte County
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Kansas-fylki:
Cherokee County
Crawford County
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Montana-fylki:
Judith Basin County
Fergus County
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Missouri-fylki:
Jasper County
Barton County
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