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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 142/2011

Nr. 63/203

2015/EES/63/09

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 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

dýrum til að fyrirbyggja útbreiðslu áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra. Til viðbótar er í þeirri reglugerð
tilgreint við hvaða skilyrði megi nota aukaafurðir úr
dýrum í fóður og í ýmsum tilgangi, svo sem í snyrtivörur, í lyf og til tæknilegra nota. Í henni er einnig mælt
fyrir um að rekstraraðilar séu skuldbundnir til að taka
aukaafurðir úr dýrum til meðferðar í fyrirtækjum og
stöðvum sem eru undir opinberu eftirliti.

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
5. gr. (2. mgr.) og 6. gr. (ii. liður b-liðar 1. mgr., önnur
undirgrein 1. mgr. og önnur undirgrein 2. mgr.), 11. gr. (b- og
c-liður 2. mgr. og önnur undirgrein 2. mgr.), 15. gr. (b-, d-, e-,
h- og i-liður 1. mgr. og önnur undirgrein 1. mgr.), 17. gr. (2.
mgr.) og 18. gr. (3. mgr.), 19. gr. (a-, b- og c-liður 4. mgr. og
önnur 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 önnur 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 önnur undirgrein 8. mgr.),

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er kveðið á um að samþykkja skuli, með framkvæmdarráðstöfunum, nákvæmar reglur um meðferð aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða, s.s. vinnslustaðla, skilyrði er varða hollustuhætti
og snið fyrir skjalfestar sannanir sem þurfa að fylgja
sendingum aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða til
að hægt sé að rekja þær.

3)

Mæla skal fyrir um nákvæmu reglurnar um notkun á
aukaafurðum úr dýrum og förgun þeirra í þessari
reglugerð með það fyrir augum að ná fram markmiðum
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, einkum um sjálfbæra
nýtingu á efnum úr dýrum og um hátt verndarstig fyrir
heilbrigði manna og dýra í Evrópusambandinu.

4)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 gildir ekki um heila
skrokka eða skrokkhluta villtra dýra sem ekki leikur
grunur á að séu sýkt eða hafi orðið fyrir áhrifum frá
sjúkdómi sem getur smitast í menn eða dýr, að undanskildum lagardýrum sem landað er í viðskiptalegum
tilgangi. Þar að auki nær hún ekki til heilla skrokka eða
skrokkhluta villtra veiðidýra sem ekki eru hirtir eftir að
þau eru felld í samræmi við góðar veiðivenjur. Að því
er varðar þessar aukaafurðir úr dýrum sem falla til við
veiðar skal þannig staðið að förgun þeirra að komið sé í
veg fyrir útbreiðslu á áhættu, eins og við á í tengslum
við tilteknar veiðiaðferðir og í samræmi við góðar
starfsvenjur atvinnuveiðimanna.

með hliðsjón af 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 (2), einkum 3. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur
um heilbrigði dýra og manna er varða aukaafurðir úr
dýrum og afleiddar afurðir. Í þeirri reglugerð er sagt til
um við hvaða aðstæður skuli farga aukaafurðum úr

________________

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, 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 L 300, 14.11.2009, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
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5)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 tekur til aukaafurða úr
dýrum sem ætlaðar eru til að búa til veiðiminjagripi.
Tilbúningur slíkra minjagripa, sem og vinnsla á dýrum
og hlutum dýra sem aðrar aðferðir eru notaðar við, s.s.
plastgerving, skal eiga sér stað við skilyrði sem fyrirbyggja útbreiðslu á áhættu fyrir heilbrigði manna eða
dýra.

6)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 tekur til eldhússúrgangs
ef hann kemur frá flutningatækjum í alþjóðlegri umferð,
s.s. efni úr matvælum sem borin eru fram um borð í
flugvél eða skipi sem kemur til Evrópusambandsins frá
þriðja landi. Gildissvið þeirrar reglugerðar nær einnig til
eldhússúrgangs ef hann er ætlaður sem fóður, til vinnslu
í samræmi við eina af þeim vinnsluaðferðum sem
leyfðar eru samkvæmt þessari reglugerð eða til ummyndunar í lífgas eða til myltingar. Með reglugerð (EB)
nr. 1069/2009 er lagt bann við að alidýrum, öðrum en
loðdýrum, sé gefinn eldhússúrgangur. Því má, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009, vinna og síðan
nota eldhússúrgang að því tilskildu að afleidda afurðin
sé ekki notuð til að fóðra slík dýr.

7)

Til að tryggja samræmi í löggjöf Sambandsins skal nota
skilgreininguna á fóðurefnum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 frá 13. júlí 2009
um setningu fóðurs á markað og notkun þess, um
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1831/2003 og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins
79/373/EBE,
tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar
80/511/EBE,
tilskipunum
ráðsins
82/471/EBE,
83/228/EBE, 93/74/EBE, 93/113/EB og 96/25/EB og á
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/217/EB (1)
sem grunninn að skilgreiningu á fóðurefnum úr dýraríkinu í þessari reglugerð.

8)

Með reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er bannað að senda
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, sem koma úr
smitnæmum tegundum, frá bújörðum, fyrirtækjum,
stöðvum eða svæðum sem sæta takmörkunum vegna
tilvistar alvarlegs smitsjúkdóms. Til að sjá til þess að
verndarstig á sviði heilbrigðis dýra sé hátt í Sambandinu
skal skilgreina skrána yfir sjúkdóma í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar fyrir landdýr og
lagardýr sem skrána yfir alvarlega smitsjúkdóma til að
ákvarða umfang þessa banns.

9)

Þar sem gildissvið tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB frá 4. desember 2000 um brennslu

úrgangs (2) nær ekki til brennslu og sambrennslu tiltekinna aukaafurða úr dýrum skal í þessari reglugerð
mæla fyrir um viðunandi reglur um forvarnir gegn
heilbrigðisáhættu sem stafað getur af slíkri starfsemi,
með tilliti til hugsanlegra áhrifa á umhverfið. Leifar frá
rekstri brennslu eða sambrennslu aukaafurða úr dýrum
eða afleiddra afurða skulu endurunnar eða þeim fargað,
í samræmi við umhverfislöggjöf Sambandsins, einkum
þar sem samkvæmt þeirri löggjöf er heimilt að nota
fosfórþáttinn úr ösku í áburð og að aska frá brennslu
gæludýra sé afhent eigendum þeirra.

10)

Afurðum úr dýraríkinu eða matvælum sem inniheldur
slíkar afurðir skal einungis fargað með urðun, í samræmi við tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl
1999 um urðun úrgangs (3), ef þau hafa verið unnin eins
og skilgreint er í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti
sem varða matvæli (4), til að draga úr hugsanlegri
heilbrigðisáhættu.

11)

Banna skal förgun aukaafurða úr dýrum eða afleiddra
afurða með skólpi þar sem skólpið er ekki háð kröfum
sem myndu tryggja viðeigandi varnir gegn áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra. Gera skal viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir óviðunandi áhættu vegna
óviljandi losunar á fljótandi aukaafurðum úr dýrum, svo
sem við þrif á gólfum og búnaði sem notaður er við
vinnslu.

12)

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá
19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu
tiltekinna tilskipana (5) er mælt fyrir um tilteknar ráðstafanir til að vernda umhverfið og heilbrigði manna. Í
b-lið 2. mgr. 2. gr. þeirrar tilskipunar er kveðið á um að
tiltekin málefni séu undanþegin gildissviði þeirrar
tilskipunar að því marki sem þau falla undir aðra
löggjöf Sambandsins, þ.m.t. aukaafurðir úr dýrum sem
falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur
um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til
manneldis (6), að undanþegnum þeim sem á að brenna,
urða eða nota í lífgas- eða myltingarstöð. Sú reglugerð
hefur nú verið felld niður og í stað hennar kom
reglugerð (EB) nr. 1069/2009 frá 4. mars 2011. Til að
tryggja samfellu í löggjöf Sambandsins skulu þau ferli,
sem notuð eru til að ummynda aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir í lífgas og láta þær myltast, vera í
samræmi við heilbrigðisreglurnar sem mælt er fyrir um
í þessari reglugerð, sem og ráðstafanir til verndar
umhverfisins sem mælt er fyrir um í tilskipun
2008/98/EB.

________________

________________
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Lögbært yfirvald aðildarríkis skal geta leyft notkun á
öðrum vinnslubreytum við ummyndun aukaafurða úr
dýrum í lífgas eða til myltingar þeirra, á grunni fullgildingar í samræmi við samræmda fyrirmynd. Í slíkum
tilvikum skal vera mögulegt að setja meltunarleifar og
moltu á markað í öllu Evrópusambandinu. Þar að auki
skal lögbært yfirvald aðildarríkis geta leyft tilteknar
vinnslubreytur fyrir ákveðnar aukaafurðir úr dýrum, s.s.
eldhússúrgang og blöndur eldhússúrgangs og tiltekinna
annarra efna, sem ummyndaðar eru í lífgas eða myltar.
Þar sem slík leyfi eru ekki gefin út í samræmi við
samræmda fyrirmynd skal einungis setja meltunarleifar
og moltu á markað innan aðildarríkis þar sem vinnslubreyturnar hafa verið leyfðar.

Til að koma í veg fyrir að matvæli mengist af sjúkdómsvöldum skulu fyrirtæki eða stöðvar sem vinna
aukaafurðir úr dýrum vera starfræktar á öðrum stöðum
en sláturhús eða önnur fyrirtæki þar sem matvæli eru
unnin, einkum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um
sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr
dýraríkinu (1), nema vinnsla aukaafurðanna fari fram
við skilyrði sem lögbæra yfirvaldið hefur samþykkt,
með það fyrir augum að fyrirbyggja að áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra berist inn í matvælavinnslustöðvarnar.

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 (2) er kveðið á um að
aðildarríkin skuli fylgja árlegum vöktunaráætlunum
vegna smitandi heilahrörnunarsjúkdóma. Dýraskrokkar
sem eru notaðir til að fóðra tilteknar tegundir til að efla
líffræðilega fjölbreytni skulu falla undir þessar
vöktunaráætlanir eftir því sem þurfa þykir til að sjá til
þess að þessar áætlanir skili nægjanlegum upplýsingum
um algengi smitandi heilahrörnunar í tilteknum
aðildarríkjum.

ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um vernd
náttúrlegra búsvæða og villtra plantna og dýra (3) og
fyrir tilteknar tegundir ránfugla sem um getur í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/147/EB frá 30. nóvember 2009 um verndun villtra fugla (4) með tilliti til
náttúrulegra matarvenja þessara tegunda.

17)

Með reglugerð (EB) nr. 1069/2009 var innleidd málsmeðferð til að veita leyfi fyrir staðgönguaðferðum við
notkun eða förgun á aukaafurðum úr dýrum eða
afleiddum afurðum. Framkvæmdastjórnin getur leyft
slíkar aðferðir eftir viðtöku álits frá Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin). Til að greiða fyrir mati Matvælaöryggisstofnunarinnar á umsóknum skal mæla fyrir um staðlað
snið þar sem umsækjendum er gert ljóst hvers konar
sannanir þeir þurfa að leggja fram. Í samræmi við
sáttmálana skal vera mögulegt að leggja fram umsóknir
um staðgönguaðferðir á opinberum tungumálum
Sambandsins, eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðs
EBE nr. 1 þar sem ákveðið er hvaða tungumál skulu
notuð í Efnahagsbandalagi Evrópu (5).

18)

Í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 183/2005 frá 12. janúar 2005 um kröfur
varðandi hollustuhætti sem varða fóður (6) er þess
krafist að stjórnendur fóðurfyrirtækja, aðrir en frumframleiðendur, geymi og flytji fóður við tiltekin
hollustusamleg skilyrði. Þar sem þessi skilyrði draga á
jafngildan hátt úr hugsanlegri áhættu skulu fóðurblöndur, sem fengnar eru úr aukaafurðum úr dýrum,
ekki falla undir kröfur þessarar reglugerðar um geymslu
og flutning.

19)

Til að efla vísindi og rannsóknir og sjá til þess að
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir séu notaðar á
besta mögulega hátt við greiningu á manna- eða
dýrasjúkdómum skal lögbæru yfirvaldi vera heimilt að
mæla fyrir um skilyrði að því er varðar sýni af slíkum
efnum til rannsókna, menntunar og greininga. Hins
vegar skal ekki mæla fyrir um slík skilyrði fyrir sýni af
sjúkdómsvöldum sem kveðið er á um sérstakar reglur
fyrir í tilskipun ráðsins 92/118/EBE frá 17. desember
1992 varðandi kröfur um heilbrigði dýra og manna sem
hafa áhrif á viðskipti innan og innflutning til
Bandalagsins á vörum sem umræddar kröfur í sérreglum
Bandalagsins sem um getur í I. hluta viðauka A við
tilskipun 89/662/EBE, og í tilskipun 90/425/EBE hvað
varðar lifandi smitefni, gilda ekki um (7).

Með reglugerð (EB) nr. 1069/2009 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. Slík fóðurgjöf skal leyfð fyrir
tilteknar tegundir kjötæta sem um getur í tilskipun

________________

________________
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Með tilskipun 97/78/EB er veitt undanþága fyrir
aukaafurðir úr dýrum sem eru ætlaðar til sýninga, að því
tilskildu að ekki sé ætlunin að markaðssetja þær, og
fyrir aukaafurðir úr dýrum sem eru ætlaðar til tiltekinna
rannsókna eða greininga, frá heilbrigðiseftirliti með
dýrum og dýraafurðum á skoðunarstöðvum á landamærum þar sem þær koma inn í Sambandið. Í þeirri
tilskipun er gert ráð fyrir samþykkt framkvæmdarráðstafana fyrir þessar undanþágur. Í þessari reglugerð
skal setja fram viðeigandi skilyrði vegna innflutnings á
aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem
ætlaðar eru til sýninga og tiltekinna rannsókna eða
greininga, til að sjá til þess að ekki breiðist út óviðunandi áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra þegar
slíkar afurðir koma inn í Sambandið. Til að tryggja
samfellu í löggjöf Sambandsins og til að veita
rekstraraðilum réttarvissu skal mæla fyrir um þessi
skilyrði og þessar framkvæmdarráðstafanir fyrir tilskipun 97/78/EB í þessari reglugerð.

Að söfnun lokinni skal meðferð aukaafurða úr dýrum
fara fram við viðeigandi skilyrði sem tryggja að ekki
verði yfirfærsla á óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði
manna eða dýra. Fyrirtæki eða stöðvar þar sem tiltekin
starfsemi fer fram áður en aukaafurðir úr dýrum eru
settar í frekari vinnslu skulu vera þannig byggðar og
starfa þannig að komið sé í veg fyrir slíka útbreiðslu.
Þar á meðal skal telja fyrirtæki eða stöðvar þar sem
fram fer starfsemi sem felst í meðferð á aukaafurðum úr
dýrum í samræmi við heilbrigðislöggjöf Sambandsins
um dýr og dýraafurðir sem hluta af lækningastarfsemi
sjálfstætt starfandi dýralækna.

22)

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 skulu
rekstraraðilar sjá til þess að aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir séu rekjanlegar á öllum stigum
framleiðsluferlis, notkunar og förgunar, til að forðast
óþarfa raskanir á innri markaðnum ef atburðir verða
sem tengjast raunverulegri eða hugsanlegri áhættu fyrir
heilbrigði manna eða dýra. Því skal rekjanleiki ekki
bara tryggður með því að rekstraraðilar framleiði, safni
saman eða flytji aukaafurðir úr dýrum heldur einnig
með því að rekstraraðilar fargi aukaafurðum úr dýrum
eða afleiddum afurðum með brennslu, sambrennslu eða
urðun.

23)

Gámum og flutningatækjum sem eru notuð undir
aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir skal haldið
hreinum til að koma í veg fyrir mengun. Þegar þau eru
einungis ætluð til flutninga á tilteknu efni, s.s. fljótandi
aukaafurð úr dýrum sem skapar ekki óviðunandi
heilbrigðisáhætta, mega rekstraraðilar laga ráðstafanir
sínar að þeirri raunverulegu áhættu sem stafar af því
efni, til að tryggja að komið sé í veg fyrir mengun.

kerfið um heilbrigði dýra og dýraafurða (Traces-kerfið)
sem tekið var upp með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB frá 30. mars 2004 um að
taka upp Traces-kerfið og um breytingu á ákvörðun
92/486/EBE (1) (hér á eftir nefnt Traces-kerfið) til að
leggja fram sannanir fyrir komu sendinga af
aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum á
ákvörðunarstað. Til vara skal leggja fram sönnun fyrir
komu sendinga með fjórða afriti af viðskiptaskjalinu,
sem er skilað til framleiðandans. Að loknu fyrsta árinu
sem þessi reglugerð er í framkvæmd skal meta
reynsluna af notkun þessara tveggja valkosta.

25)

Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 eru tilgreindar tilteknar
vinnslubreytur í tengslum við meðhöndlun á bræddri
fitu, fisklýsi og eggjaafurðum sem veita jafngilda vörn
gegn hugsanlegri heilbrigðisáhættu, þegar slíkar afurðir
eru notaðar í öðrum tilgangi en til manneldis. Því skal
leyfa þessar vinnslubreytur sem staðgöngukosti fyrir
meðhöndlun á aukaafurðum úr dýrum sem sett er fram í
þessari reglugerð.

26)

Broddur og afurðir úr broddi skulu koma úr nautgripahjörðum sem eru lausar við tiltekna sjúkdóma sem
um getur í tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní
1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif
á viðskipti innan Bandalagsins með nautgripi og
svín (2).

27)

Tilvísanir í tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí
1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (3), 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 (4) og tilskipun ráðsins 96/23/EB frá
29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum
efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og dýraafurðum (5) skulu uppfærðar og tilvísunin í 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 (6) í
heilbrigðisreglunum fyrir viðskipti með óunninn húsdýraáburð skal uppfærð.

28)

Tiltekin innflutt efni til framleiðslu á gæludýrafóðri
skulu fá meðferð og vera notuð við skilyrði sem eru
viðeigandi fyrir þá áhættu sem stafað getur af slíkum
efnum. Einkum skal kveða á um að þeim sé beint á

________________

24)

Aðildarríkjunum skal heimilað að krefjast þess að
rekstraraðilar noti samþætta, tölvuvædda upplýsinga
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öruggan hátt til viðtökufyrirtækja eða -stöðva þar sem
slík efni, sem og efni í 3. flokki, eru notuð í gæludýrafóður. Að því er varðar viðtökufyrirtæki eða
-stöðvar skal heimila lögbæra yfirvaldinu að leyfa
geymslu á innfluttu efni með efni í 3. flokki, að því
tilskildu að innflutta efnið sé rekjanlegt.

29)

30)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er getið um tilteknar
afleiddar afurðir sem má setja á markað í samræmi við
skilyrði sem mælt er fyrir um í tiltekinni annarri löggjöf
Sambandsins. Í þeirri löggjöf er einnig mælt fyrir um
skilyrði fyrir innflutningi, söfnun og flutningi
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða til framleiðslu
á slíkum afleiddum afurðum. Reglugerð (EB) nr.
1069/2009 gildir hins vegar þegar í áðurnefndri annarri
löggjöf Sambandsins er ekki mælt fyrir um skilyrði er
varða áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem kann
að stafa af slíku hráefni. Þar eð ekki hefur verið mælt
fyrir um slík skilyrði fyrir efni sem hafa farið í gegnum
tiltekin vinnslustig áður en þau uppfylltu skilyrðin fyrir
setningu á markað, samkvæmt áðurnefndri annarri
löggjöf Sambandsins, skal mæla fyrir um þau í þessari
reglugerð. Einkum skal mæla fyrir um skilyrði fyrir
innflutningi og meðferð slíkra efna innan Sambandsins
samkvæmt ströngum kröfum um eftirlit og
upplýsingagjöf til að fyrirbyggja útbreiðslu á hugsanlegri áhættu vegna slíkra efna.

Einkum skal mæla fyrir um viðunandi heilbrigðisskilyrði í þessari reglugerð fyrir efni sem eru notuð til
framleiðslu á lyfjum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001
um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (1),
á dýralyfjum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um
Bandalagsreglur um dýralyf (2), á lækningatækjum í
samræmi við tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní
1993 um lækningatæki (3), á lækningatækjum til greininga í glasi í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (4), á virkum,
ígræðanlegum lækningatækjum í samræmi við tilskipun
ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu
laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki (5) eða á prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum („fullunnar vörur“). Ef dregið er úr áhættunni,
sem stafar af slíkum efnum, með hreinsun, þykkingu í
afurðinni eða vegna þeirra skilyrða sem fylgt er við

meðferð þeirra og förgun, gilda einungis kröfurnar um
rekjanleika í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og þessari
reglugerð. Í slíkum tilvikum skulu kröfurnar um
aðskilnað aukaafurða úr dýrum úr mismunandi flokkum
innan fyrirtækis eða stöðvar sem framleiðir fullunnar
vörur ekki gilda þegar hægt er, ef rekstraraðilinn beitir
reglunum rétt á ábyrgð lögbærs yfirvalds, að útiloka
síðari notkun efna til annarra nota, einkum að þau séu
tekin til hliðar og notuð í fóður eða matvæli. Sendingar
slíkra efna sem flytja á inn í Sambandið skulu sæta
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á
skoðunarstöðvum á landamærum þar sem þær koma
inn, í samræmi við tilskipun 97/78/EB, til að ganga úr
skugga um að þessar afurðir uppfylli kröfurnar um
setningu þeirra á markað innan Sambandsins.

31)

Samkvæmt 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 (6) er lögboðin
tilkynningarskylda fyrir tiltekna sjúkdóma sem dýr af
hestaætt eru næm fyrir. Blóðafurðir úr dýrum af
hestaætt sem eru ætlaðar til annars en fóðrunar, s.s.
blóðafurðir sem ætlaðar eru í dýralyf, skulu koma úr
dýrum af hestaætt sem ekki sýndu klínísk einkenni
þessara sjúkdóma, til að draga úr áhættu á útbreiðslu
þessara sjúkdóma.

32)

Leyfilegt skal vera að setja á markað nýjar húðir og
skinn í öðrum tilgangi en til manneldis, að því tilskildu
að þau uppfylli skilyrðin um heilbrigði dýra að því er
varðar nýtt kjöt sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins
2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur
um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning á
afurðum úr dýraríkinu til manneldis (7), þar sem í þeim
skilyrðum er kveðið á um að draga skuli úr hugsanlegri
heilbrigðisáhættu á viðeigandi hátt.

33)

Heilbrigðisreglurnar, sem mælt er fyrir um í þessari
reglugerð vegna framleiðslu og setningar veiðiminjagripa á markað og annars sem búið er til úr dýrum og
sem útiloka hugsanlega áhættu, skulu gilda til viðbótar
reglunum um verndun tiltekinna tegunda villtra dýra,
sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EB) nr.
338/97 frá 9. desember 1996 um vernd villtra dýra og
plantna með því að setja reglur um viðskipti með
þau (8), því að markmiðið með þeirri reglugerð er
annað. Líffærafræðilegur tilbúningur dýra eða
aukaafurða úr dýrum, sem hafa farið í gegnum ferli eins
og plastgervingu sem útilokar hugsanlegar áhættur á
jafngildan hátt, skal ekki háður takmörkunum sem
tengjast heilbrigði dýra, til að greiða fyrir notkun á
slíkum tilbúningi, einkum í menntunarskyni.
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34)

Aukaafurðir úr býrækt sem setja á á markað skulu vera
lausar við tiltekna sjúkdóma, sem býflugur eru næmar
fyrir, sem eru taldir upp í tilskipun ráðsins 92/65/EBE
frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi
viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum sem
dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum Bandalagsins er um
getur í I. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/EBE
gilda ekki um (1).

35)

Evrópuþingið og ráðið hafa skorað á framkvæmdastjórnina að ákveða endapunkt innan framleiðsluferlisins fyrir líffituefnafurðir en eftir hann gilda kröfur
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 ekki lengur um þær.
Ákvörðunin um þann endapunkt skal tekin um leið og
mat liggur fyrir um getu líffituefnavinnsluferlanna til að
draga úr hugsanlegri heilbrigðisáhættu sem getur verið
fyrir hendi í dýrafitu í öllum flokkum efna sem eru
unnin.

36)

37)

Vísa skal til reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 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 (2) í þessari reglugerð, að því marki
sem þau þriðju lönd og önnur yfirráðasvæði skulu fá
heimild til innflutnings á tilteknum aukaafurðum úr
dýrum eða afleiddum afurðum, þar sem áhættan sem
stafar af þessum afurðum er nákvæmlega sú sama og sú
sem getur hugsanlega komið upp vegna innflutnings á
lifandi dýrum eða nýju kjöti.

Vísa skal til fleiri skráa yfir þriðju lönd þaðan sem flytja
má tiltekin efni úr dýraríkinu til að ákveða frá hvaða
þriðju löndum má flytja inn aukaafurðir úr dýrum af
viðkomandi tegundum, á grunni svipaðra sjónarmiða
sem varða heilbrigðisáhættu og til að tryggja samfellu í
löggjöf Sambandsins. Mælt er fyrir um slíkar skrár í
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/211/EB frá 6.
janúar 2004 um skrá yfir þriðju lönd eða hluta yfirráðasvæða þeirra sem aðildarríkin heimila innflutning
frá á lifandi dýrum af hestaætt og sæði, eggfrumum og
fósturvísum dýra af hestaætt og um breytingu á
ákvörðunum 93/195/EBE og 94/63/EB (3), 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 hrámjólkur og mjólkurafurða til
manneldis inn í Evrópusambandið (4), ákvörðun

________________
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( 4)

Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54.
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Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.

15.10.2015

framkvæmdastjórnarinnar 2006/766/EB frá 6. nóvember
2006 um skrár yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
innflutningur á samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum,
sæsniglum og lagarafurðum er leyfður frá (5), reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8.
ágúst 2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði,
svæði eða hólf, þaðan sem leyft er að flytja alifugla og
alifuglaafurðir inn í Bandalagið og í umflutning gegnum
Bandalagið, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð
fyrir dýr og dýraafurðir (6) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 frá 9. febrúar 2009 um
skrár yfir þriðju lönd eða hluta þeirra fyrir innflutning á
kjöti af villtum dýrum af héraætt, tilteknum villtum
landspendýrum og alikanínum inn í Bandalagið eða til
umflutnings gegnum Bandalagið og um kröfur varðandi
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (7).

38)

Þar eð úrgangur frá ljósmyndaiðnaðinum, þar sem eru
notaðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum, s.s. hryggjarsúlur úr nautgripum, skapar ekki einungis áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra heldur einnig fyrir umhverfið
skal annaðhvort farga honum eða flytja hann út til þriðja
landsins þar sem aukaafurðirnar eru upprunnar, í
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs (8).

39)

Vísa skal til skrárinnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum, sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (9), í reglunum
um umflutning tiltekinna aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða gegnum Evrópusambandið á milli
yfirráðasvæða Rússneska sambandsríkisins. Nota skal
samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalið fyrir dýr
og dýraafurðir sem mælt er fyrir um í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 frá 22.
janúar 2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis
á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum með
afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum (10) fyrir
slíkan umflutning.

40)

Í þessari reglugerð skal kveðið á um að heilbrigðisvottorðin, sem eiga að fylgja sendingum af aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum á komustað
inn í Sambandið þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum
og dýraafurðum fer fram, skuli gefin út í samræmi við
meginreglur um vottun sem eru jafngildar þeim sem
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 96/93/EB frá 17.
desember 1996 um vottun dýra og dýraafurða (11).

________________
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41)

Til að tryggja samræmi í löggjöf Sambandsins skal
framkvæma opinbert eftirlit með öllu ferli aukaafurða úr
dýrum og afleiddra afurða í samræmi við almennar
skuldbindingar um opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um
í 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 (1).

42)

Því er nauðsynlegt að mæla fyrir um framkvæmdarráðstafanir fyrir reglugerð (EB) nr. 1069/2009 í þessari
reglugerð.

43)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 fellir úr gildi reglugerð
(EB) nr. 1774/2002 frá og með 4. mars 2011.

44)

Í framhaldi af samþykkt reglugerðar (EB) nr. 1774/2002
voru tilteknar framkvæmdargerðir samþykktar, þ.e.
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr.
811/2003 (2) um bann við endurvinnslu, þegar um er að
ræða eina og sömu fisktegundina og um gröft og
brennslu tiltekinna aukaafurða úr dýrum, ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2003/322/EB (3) um fóðrun
tiltekinna hræfugla á tilteknum efnum úr 1. flokki,
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/324/EB (4)
um undanþágu frá banni við endurvinnslu, þegar um er
að ræða eina og sömu loðdýrategundina, reglugerðir
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 79/2005 (5) um
mjólk og afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, (EB) nr.
92/2005 (6) um aðferðir við förgun eða notkun, (EB) nr.
181/2006 (7) um lífrænan áburð og jarðvegsbæti, annan
en húsdýraáburð, (EB) nr. 1192/2006 (8) um skrár yfir
samþykktar stöðvar og (EB) nr. 2007/2006 (9) um
innflutning og umflutning tiltekinna milliafurða, sem
fást úr efni úr 3. flokki.

45)

46)

Því til viðbótar voru samþykktar tilteknar umbreytingarráðstafanir, einkum reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 878/2004 (10) um innflutning og meðhöndlun
tiltekinna efna í 1. flokki og 2. flokki, ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/407/EB (11) um innflutning
tiltekinna efna til framleiðslu á ljósmyndunargelatíni og
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(EB)
nr.
197/2006 (12) um meðferð og förgun á matvælum sem
eru ekki lengur ætluð til neyslu, til að mæla fyrir um
ráðstafanir sem eru í réttu hlutfalli við áhættuna vegna
tiltekinnar notkunar aukaafurða úr dýrum.
Til að einfalda enn frekar reglur Sambandsins um
aukaafurðir úr dýrum, eins og embætti formanns ráðsins
óskaði eftir þegar reglugerð (EB) nr. 1069/2009 var
samþykkt, voru þessar framkvæmdar- og umbreytingarráðstafanir endurskoðaðar. Nú skal, eftir því sem
nauðsyn krefur, fella þær niður og í staðinn kemur þessi
reglugerð, til að mynda samfelldan lagaramma fyrir
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir.
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47)

Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 gildir frá og með 4. mars
2011 og því til samræmis skal þessi reglugerð einnig
gilda frá sama tíma. Því til viðbótar er nauðsynlegt að
kveða á um umbreytingartímabil til að gefa hagsmunaaðilum tíma til að aðlaga sig nýju reglunum sem mælt
er fyrir um í þessari reglugerð og til að setja á markað
tilteknar afurðir sem voru framleiddar í samræmi við
heilbrigðisreglur Sambandsins sem voru í gildi fyrir þá
dagsetningu og til að gera ráð fyrir áframhaldandi
innflutningi þegar kröfurnar í þessari reglugerð koma til
framkvæmdar.

48)

Setningu á markað og útflutningi á tilteknum afurðum,
sem um getur í reglugerð (EB) nr. 878/2004, skal haldið
áfram í samræmi við landsráðstafanir þar sem tengd
áhætta, vegna hins takmarkaða magns efna sem um
ræðir, gerir sem stendur kleift að setja reglur þar að
lútandi á landsvísu, á meðan beðið er eftir hugsanlegri
samræmingu í framtíðinni. Á meðan beðið er eftir
samþykkt ráðstafana vegna söfnunar og förgunar á
tilteknu takmörkuðu magni af afurðum úr dýraríkinu frá
smásölugeiranum á grundvelli frekari sannana skal
lögbæra yfirvaldið áfram geta leyft söfnun og förgun
slíkra afurða með öðrum aðferðum, að því tilskildu að
tryggð sé jafngild vernd fyrir heilbrigði manna og dýra.

49)

Í samræmi við kröfuna sem Evrópuþingið setti fram
þegar það samþykkti reglugerð (EB) nr. 1069/2009 í
fyrstu umræðu, og með tilliti til sértækari tillagna
þingsins um að fjalla um tiltekin tæknileg málefni, voru
drög að þessari reglugerð send 27. september 2010 til
nefndar hennar um umhverfismál, lýðheilsu og öryggi
matvæla, til skoðanaskipta.

50)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.

________________

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

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

Efni og gildissvið
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um framkvæmdarráðstafanir:
a) fyrir reglur um heilbrigði dýra og manna er varða
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem mælt er
fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1069/2009,
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b) varðandi tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á skoðunarstöðvum á landamærum, eins og kveðið er á um í e- og flið 1. mgr. 16. gr. í tilskipun 97/78/EB.
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kafla, um fóðrun loðdýra með tilteknum efnum sem eru fengin
úr skrokkum eða skrokkhlutum dýra af sömu tegund.

Skilgreiningar

2. Rekstraraðilar skulu fara að takmörkununum á fóðrun
alidýra með beitarjurtum af landi þar sem notaður hefur verið
tiltekinn lífrænn áburður eða jarðvegsbætir, eins og segir í II.
kafla II. viðauka.

Að því er varðar þessa reglugerð gilda skilgreiningarnar í I.
viðauka.

6. gr.

2. gr.

3. gr.
Endapunktur í framleiðsluferlinu fyrir tilteknar afleiddar
afurðir
Setja má eftirfarandi afleiddar afurðir, aðrar en þær sem eru
innfluttar, á markað án takmarkana, eins og kveðið er á um í
2. mgr. 5. gr. í reglugerð (EB) nr. 1069/2009:
a) lífdísilolíu sem uppfyllir kröfurnar um förgun og notkun á
afleiddum afurðum sem settar eru fram í b-lið 2. liðar 3.
þáttar IV. kafla IV. viðauka,
b) unnið gæludýrafóður sem uppfyllir sértæku kröfurnar um
unnið gæludýrafóður sem settar eru fram í a-lið 7. liðar II.
kafla XIII. viðauka,
c) nagbein sem uppfylla sértæku kröfurnar um nagbein sem
settar eru fram í b-lið 7. liðar II. kafla XIII. viðauka,
d) húðir og skinn hóf- og klaufdýra sem uppfylla sértæku
kröfurnar um endapunktinn fyrir slíkar afurðir sem settar
eru fram í C-lið V. kafla XIII. viðauka,
e) ull og hár sem uppfylla sértæku kröfurnar um endapunktinn fyrir slíkar afurðir sem settar eru fram í B-lið
VII. kafla XIII. viðauka,
f) fjaðrir og dún sem uppfylla sértæku kröfurnar um
endapunktinn fyrir slíkar afurðir sem settar eru fram í Clið VII. kafla XIII. viðauka,
g) loðskinn sem uppfylla skilyrðin í VIII. kafla XIII.
viðauka.
4. gr.
Alvarlegir smitandi sjúkdómar
Líta skal á þá sjúkdóma, sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin
hefur skráð í grein 1.2.3. í útgáfu heilbrigðisreglnanna um
landdýr frá 2010 og grein 1.3 í útgáfu heilbrigðisreglnanna um
lagardýr frá 2010, sem alvarlega smitandi sjúkdóma að því er
varðar almennar takmarkanir er varða heilbrigði dýra, eins og
kveðið er á um í ii. lið b-liðar 1. mgr. 6. gr. í reglugerð (EB)
nr. 1069/2009.
II. KAFLI
FÖRGUN OG NOTKUN Á AUKAAFURÐUM ÚR
DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM
5. gr.
Takmarkanir á notkun á aukaafurðum úr dýrum og
afleiddum afurðum
1. Rekstraraðilar í aðildarríkjum sem um getur í I. kafla II.
viðauka skulu fara að skilyrðunum, sem sett eru fram í þeim

Förgun með brennslu og sambrennslu
1. Lögbæra yfirvaldið skal sjá til þess að brennsla og
sambrennsla aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða eigi sér
einungis stað:
a) í brennslustöðvum og sambrennslustöðvum sem hafa
fengið leyfi í samræmi við tilskipun 2000/76/EB eða
b) ef um er að ræða stöðvar sem ekki er krafist að hafi leyfi
samkvæmt tilskipun 2000/76/EB: í brennslu- og sambrennslustöðvum sem hafa verið samþykktar af lögbæru
yfirvaldi til að framkvæma förgun með brennslu, eða
förgun eða endurnýtingu aukaafurða úr dýrum eða
afleiddra afurða með sambrennslu, ef þær eru úrgangur, í
samræmi við b- eða c-lið 1. mgr. 24. gr. í reglugerð (EB)
nr. 1069/2009.
2. Lögbæra
yfirvaldið
skal
einungis
samþykkja
brennslustöðvar og sambrennslustöðvar sem um getur í b-lið
1. liðar, í samræmi við b- eða c-lið 1. mgr. 24. gr. í reglugerð
(EB) nr. 1069/2009, ef þær uppfylla kröfurnar sem um getur í
III. viðauka við þessa reglugerð.
3. Rekstraraðilar brennslustöðva og sambrennslustöðva
skulu fara að almennu kröfunum um brennslu og sambrennslu
sem settar eru fram í I. kafla III. viðauka.
4. Rekstraraðilar brennslu- og sambrennslustöðva með mikla
afkastagetu skulu fara að kröfunum í II. kafla III. viðauka.
5. Rekstraraðilar brennslu- og sambrennslustöðva með litla
afkastagetu skulu fara að kröfunum í III. kafla III. viðauka.
7. gr.
Urðun tiltekinna efna í 1. og 3. flokki
Þrátt fyrir 12. gr. og c-lið 14. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 getur lögbæra yfirvaldið leyft förgun eftirfarandi
efna í 1. og 3. flokki á viðurkenndum urðunarstað:
a) á innfluttu gæludýrafóðri eða gæludýrafóðri sem framleitt
er úr innfluttum efnum úr efni í 1. flokki sem um getur í clið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
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b) á efnum í 3. flokki sem um getur í f- og g-lið 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 að því tilskildu að:
i.

slík efni hafi ekki komist í snertingu við neina af þeim
aukaafurðum úr dýrum sem um getur í 8. og 9. gr. og
10. gr. (a- til e-liður og h- til p-liður) þeirrar
reglugerðar,

ii. þegar ætlunin er að farga þeim hafi efnin:
— sem um getur í f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar
verið unnin eins og skilgreint er í m-lið 1. mgr. 2.
gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004 og
— sem um getur í g-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar
verið unnin í samræmi við II. kafla X. viðauka við
þessa reglugerð eða í samræmi við sértæku
kröfurnar fyrir gæludýrafóður sem settar eru fram
í II. kafla XIII. viðauka við þessa reglugerð og
iii. förgun slíkra efna skapi hvorki áhættu fyrir heilbrigði
dýra né manna.
8. gr.
Kröfur sem varða vinnslustöðvar og önnur fyrirtæki
1. Rekstraraðilar skulu sjá til þess að vinnslustöðvar og
önnur fyrirtæki undir þeirra stjórn uppfylli eftirfarandi kröfur
sem settar eru fram í I. kafla IV. viðauka:
a) almennu skilyrðin fyrir vinnslu sem sett eru fram í 1.
þætti,
b) kröfurnar um hreinsun skólps sem settar eru fram í 2.
þætti,
c) sértæku kröfurnar um vinnslu efna í 1. og 2. flokki sem
settar eru fram í 3. þætti,
d) sértæku kröfurnar um vinnslu efna í 3. flokki sem settar
eru fram í 4. þætti.
2. Lögbæra yfirvaldið skal einungis samþykkja vinnslustöðvar og önnur fyrirtæki ef þau uppfylla skilyrðin sem mælt
er fyrir um í I. kafla IV. viðauka.
9. gr.
Kröfur sem varða hollustuhætti og vinnslu á
vinnslustöðvum og í öðrum fyrirtækjum
Rekstraraðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki og stöðvar undir
þeirra stjórn uppfylli eftirfarandi kröfur sem settar eru fram í
IV. viðauka:
a) kröfur um hollustuhætti og vinnslu sem settar eru fram í
II. kafla,
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b) stöðluðu vinnsluaðferðirnar sem settar eru fram í III.
kafla, að því tilskildu að slíkar aðferðir séu notaðar í
fyrirtækinu eða á stöðinni,
c) aðrar vinnsluaðferðir sem settar eru fram í IV. kafla, að
því tilskildu að slíkar aðferðir séu notaðar í fyrirtækinu
eða stöðinni.
10. gr.
Kröfur varðandi ummyndun aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða í lífgas og myltingu
1. Rekstraraðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki og stöðvar
undir þeirra stjórn uppfylli eftirfarandi kröfur um ummyndun
aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða í lífgas eða til
myltingar, sem settar eru fram í V. viðauka:
a) kröfurnar um lífgas- og myltingarstöðvar sem settar eru
fram í I. kafla,
b) kröfurnar um hollustuhætti fyrir lífgas- og myltingarstöðvar sem settar eru fram í II. kafla,
c) stöðluðu ummyndunarvinnslubreyturnar sem settar eru
fram í 1. þætti III. kafla,
d) staðlana fyrir meltunarleifar og moltu sem settar eru fram í
3. þætti III. kafla.
2. Lögbæra yfirvaldið skal einungis samþykkja lífgas- og
myltingarstöðvar ef þær uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir
um í V. viðauka.
3. Lögbæra yfirvaldið getur leyft notkun á öðrum
ummyndunarvinnslubreytum fyrir lífgas- og myltingarstöðvar
sem falla undir kröfurnar sem settar eru fram í 2. þætti III.
kafla V. viðauka.
III. KAFLI
UNDANÞÁGUR FRÁ TILTEKNUM ÁKVÆÐUM
REGLUGERÐAR (EB) NR. 1069/2009
11. gr.
Sérreglur um rannsóknar- og greiningarsýni
1. Lögbæra yfirvaldið getur leyft flutning, notkun og förgun
rannsóknar- og greiningarsýna samkvæmt skilyrðum sem
tryggja varnir gegn áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra.
Lögbæra yfirvaldið skal einkum sjá til þess að rekstraraðilar
fari að kröfunum í I. kafla VI. viðauka,
2. Rekstraraðilar skulu fara að sérreglunum um rannsóknarog greiningarsýni sem settar eru fram í I. kafla VI. viðauka.
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3. Rekstraraðilar geta sent rannsóknar- og greiningarsýni
sem samanstanda af eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum og
afleiddum afurðum til annarra aðildarríkja án þess að tilkynna
lögbæra yfirvaldinu í upprunaaðildarríkinu um það, í samræmi
við 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og án þess
að lögbæru yfirvaldi viðtökuaðildarríkisins sé tilkynnt um það
í gegnum Traces-kerfið og það samþykki að taka við
sendingunni í samræmi við 1. og 3. mgr. 48. gr. þeirrar
reglugerðar:
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fyrir um í 1. þætti II. kafla VI. viðauka og öðrum skilyrðum
sem lögbæra yfirvaldið getur mælt fyrir um:
a) dýr í dýragörðum,
b) loðdýr,
c) hunda frá viðurkenndum hundaræktarstöðvum eða hópa
veiðihunda,

a) efni í 1. og 2. flokki og kjöt- og beinamjöl eða dýrafitu
sem er afleidd úr efnum í 1. og 2. flokki,

b) unnið dýraprótín.

d) hunda og ketti í athvörfum,
e) maðka og orma sem eru ætlaðir í beitu.

12. gr.

Sérreglur um vörusýnishorn og sýningargripi

2. Rekstraraðilar mega fóðra eftirfarandi dýr á efni úr 3.
flokki með fyrirvara um að farið sé að almennu kröfunum sem
mælt er fyrir um í 1. þætti II. kafla VI. viðauka og öðrum
skilyrðum sem lögbæra yfirvaldið getur mælt fyrir um:
a) dýr í dýragörðum,

1. Lögbæra yfirvaldið getur leyft flutning, notkun og förgun
á vörusýnishornum og sýningargripum samkvæmt skilyrðum
sem tryggja varnir gegn áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra.

Lögbæra yfirvaldið skal einkum sjá til þess að rekstraraðilar
fari að kröfunum í 2., 3. og 4. lið 1. þáttar I. kafla VI. viðauka.

b) loðdýr,
c) hunda frá viðurkenndum hundaræktarstöðvum eða hópa
veiðihunda,
d) hunda og ketti í athvörfum,

2. Rekstraraðilar skulu fara að sérreglunum um vörusýnishorn og sýningargripi sem settar eru fram í 2. þætti I.
kafla VI. viðauka.

e) maðka og orma sem eru ætlaðir í beitu.
14. gr.

3. Rekstraraðilar geta sent vörusýnishorn sem samanstanda
af eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum
til annarra aðildarríkja án þess að tilkynna lögbæra yfirvaldinu
í upprunaaðildarríkinu um það, í samræmi við 1. mgr. 48. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og án þess að lögbæru
yfirvaldi viðtökuaðildarríkisins sé tilkynnt um það í gegnum
Traces-kerfið og það samþykki að taka við sendingunni í
samræmi við 1. og 3. mgr. 48. gr. þeirrar reglugerðar:

a) efni í 1. og 2. flokki og kjöt- og beinamjöl eða dýrafitu
sem er afleidd úr efnum í 1. og 2. flokki,

b) unnið dýraprótín.

13. gr.

Sérreglur um fóðrun

1. Rekstraraðilar mega fóðra eftirfarandi dýr á efni úr 2.
flokki að því tilskildu að slíkt efni komi úr dýrum sem voru
ekki aflífuð eða drápust ekki vegna sjúkdóms sem getur
smitast í menn eða dýr eða vegna gruns um slíkt, með
fyrirvara um að farið sé að almennu kröfunum sem mælt er

Fóðrun tiltekinna tegunda á fóðrunarstöðvum og utan
þeirra og í dýragörðum
1. Lögbæra yfirvaldið getur leyft notkun á efni úr 1. flokki,
sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum
dauðra dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni, til fóðrunar:
a) á fóðrunarstöðvum, fyrir tegundir hræfugla sem eru í
útrýmingarhættu eða verndaðar og aðrar tegundir sem
halda til á náttúrulegum búsvæðum þeirra, til að efla
líffræðilega fjölbreytni, með fyrirvara um að farið sé að
skilyrðunum sem sett eru fram í 2. þætti II. kafla VI.
viðauka,
b) utan fóðrunarstöðva, ef við á án þess að dauðu dýrunum sé
safnað saman, fyrir villt dýr sem um getur í a-lið 1-liðar 2.
þáttar II. kafla VI. viðauka, með fyrirvara um að farið sé
að skilyrðunum sem sett eru fram í 3. þætti þess kafla.
2. Lögbæra yfirvaldið getur leyft notkun á efni úr 1. flokki,
sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum
dauðra dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni, og notkun á
efni, sem kemur úr dýrum í dýragörðum, til fóðrunar á dýrum
í dýragörðum, með fyrirvara um að farið sé að skilyrðunum
sem sett eru fram í 4. þætti II. kafla VI. viðauka.
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samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í VI. kafla VIII.
viðauka.

Sérreglur um söfnun og förgun
Ef lögbæra yfirvaldið leyfir förgun aukaafurða úr dýrum með
undanþágunni, sem kveðið er á um í a-, b-, c- og e-lið 1. mgr.
19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal förgunin uppfylla
eftirfarandi sérreglur sem settar eru fram í III. kafla VI.
viðauka:
a) sérreglur um förgun aukaafurða úr dýrum sem settar eru
fram í 1. þætti,

3. Rekstraraðilar skulu fara að kröfunum um merkingar á
tilteknum afleiddum afurðum sem settar eru fram í V. kafla
VIII. viðauka.
VI. KAFLI
SKRÁNING OG SAMÞYKKI FYRIR FYRIRTÆKJUM
OG STÖÐVUM
18. gr.

b) reglur um brennslu og urðun aukaafurða úr dýrum á
afskekktum svæðum sem settar eru fram í 2. þætti,

Kröfur varðandi samþykki fyrir einu eða fleiri
fyrirtækjum og stöðvum sem hafa til meðferðar
aukaafurðir úr dýrum á sama stað

c) reglur um brennslu og urðun býflugna og aukaafurða úr
býrækt sem settar eru fram í 3. þætti.
IV. KAFLI
LEYFI FYRIR STAÐGÖNGUAÐFERÐUM
16. gr.

Lögbæra yfirvaldið getur veitt samþykki til eins eða fleiri
fyrirtækja eða stöðva sem hafa til meðferðar aukaafurðir úr
dýrum á sama staðnum, að því tilskildu að skipulagning þeirra
og meðferð aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða innan
fyrirtækjanna eða stöðvanna útiloki útbreiðslu á áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra á milli þeirra.

Staðlað snið fyrir umsóknir um leyfi fyrir
staðgönguaðferðum
1. Aðildarríki eða hagsmunaaðilar skulu leggja fram
umsóknir um leyfi fyrir staðgönguaðferðum við notkun eða
förgun aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða, eins og um
getur í 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, í
samræmi við kröfurnar um staðlað snið fyrir umsóknir er
varða staðgönguaðferðir sem settar eru fram í VII. viðauka.
2. Aðildarríkin skulu tilnefna landsbundna tengiliði til að
miðla upplýsingum um þau lögbæru yfirvöld sem bera ábyrgð
á að meta umsóknir um leyfi fyrir staðgönguaðferðum við
notkun eða förgun aukaafurða úr dýrum.
3. Framkvæmdastjórnin skal birta skrá yfir landsbundna
tengiliði á vefsetri sínu.
V. KAFLI
SÖFNUN, FLUTNINGAR, AUÐKENNING OG
REKJANLEIKI
17. gr.
Kröfur er varða viðskiptaskjöl og heilbrigðisvottorð,
auðkenningu, söfnun og flutninga á aukaafurðum úr
dýrum og um rekjanleika
1. Rekstraraðilar skulu sjá til þess að aukaafurðir úr dýrum
og afleiddar afurðir:
a) uppfylli kröfurnar um söfnun, flutninga og auðkenningu
sem settar eru fram í I. og II. kafla VIII. viðauka og
b) að þeim fylgi, á meðan á flutningi stendur, viðskiptaskjöl
eða heilbrigðisvottorð í samræmi við kröfurnar sem settar
eru fram í III. kafla í VIII. viðauka.
2. Rekstraraðilar sem senda, flytja eða taka við aukaafurðum
úr dýrum eða afleiddum afurðum skulu halda skrár yfir
sendingar og tengd viðskiptaskjöl eða heilbrigðisvottorð í

19. gr.
Kröfur varðandi tiltekin samþykkt fyrirtæki og stöðvar
sem hafa til meðferðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir
Rekstraraðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki og stöðvar undir
þeirra stjórn, sem hafa verið samþykkt af lögbæru yfirvaldi,
uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í eftirfarandi köflum IX.
viðauka við þessa reglugerð, þegar ein eða fleiri af eftirfarandi
tegundum starfsemi, sem um getur í 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, fer þar fram:
a) I. kafla þegar um er að ræða framleiðslu gæludýrafóðurs
eins og um getur í e-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar reglugerðar,
b) II. kafla þegar um er að ræða geymslu á aukaafurðum úr
dýrum, eins og um getur í i-lið 1. mgr. 24. gr. þeirrar
reglugerðar, og meðferð aukaafurða úr dýrum eftir söfnun
með eftirfarandi aðgerðum sem um getur í h-lið 1. mgr.
24. gr. þeirrar reglugerðar:
i.

flokkun,

ii.

stykkjun,

iii.

kælingu,

iv.

frystingu,

v.

söltun,

vi.

annarri vinnslu til að auka geymsluþol,

vii. fjarlægingu húða og skinna eða fjarlægingu sérstakra
áhættuefna,
viii. aðgerðum sem fela í sér meðferð aukaafurða úr
dýrum og sem fram fara í samræmi við skuldbindingar samkvæmt heilbrigðislöggjöf Sambandsins um dýr og dýraafurðir,
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ix.

sótthreinsun/gerilsneyðingu aukaafurða úr dýrum
sem ummynda á í lífgas eða mylta, áður en slík
ummyndun eða mylting fer fram í öðru fyrirtæki eða
stöð, í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð,

x.

sigtun,
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dýrum og afleiddum afurðum sem ætlaðar eru til fóðrunar
alidýra, annarra en loðdýra, eins og kveðið er á um í 2. mgr.
31. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru fram í
X. viðauka við þessa reglugerð:

a) almennum kröfum varðandi vinnslu og setningu á markað
sem settar eru fram í I. kafla,

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.

b) sértæku kröfunum varðandi unnið dýraprótín og aðrar
afleiddar afurðir sem settar eru fram í II. kafla,

20. gr.
Kröfur varðandi tiltekin skráð fyrirtæki og stöðvar sem
hafa til meðferðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar
afurðir
1. Rekstraraðilar skráðra stöðva eða fyrirtækja eða aðrir
skráðir rekstraraðilar skulu fara eftir skilyrðunum, sem sett eru
fram í IV. kafla IX. viðauka, við meðferð aukaafurða úr
dýrum og afleiddra afurða.
2. Skráðir rekstraraðilar sem flytja aukaafurðir úr dýrum eða
afleiddar afurðir, þó ekki á milli athafnasvæða sama rekstraraðila, skulu einkum fara að skilyrðunum sem sett eru fram í 2.
lið IV. kafla IX. viðauka.
3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki um:
a) samþykkta rekstraraðila sem flytja aukaafurðir úr dýrum
eða afleiddar afurðir sem viðbótarstarfsemi,
b) rekstraraðila sem hafa verið skráðir til flutningastarfsemi í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 183/2005.
4. Lögbæra yfirvaldið getur undanþegið eftirfarandi rekstraraðila frá tilkynningaskyldunni sem um getur í a-lið 1. mgr. 23.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a) rekstraraðila sem hafa til meðferðar 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,
b) rekstraraðila sem hafa undir höndum eða farga rannsóknar- og greiningarsýnum sem notuð eru í menntunarskyni.
VII. KAFLI

c) kröfunum varðandi tiltekið fiskafóður og beitu sem settar
eru fram í III. kafla.

2. Lögbæra yfirvaldið getur leyft setningu á markað, aðra en
innflutning, á mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk og
afurðum úr mjólk sem flokkaðar eru sem efni í 3. flokki í
samræmi við e-, f- og h-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og sem hafa ekki verið unnar í samræmi við
almennu kröfurnar sem settar eru fram í I. hluta 4. þáttar II.
kafla X. viðauka við þessa reglugerð, að því tilskildu að þessi
efni uppfylli kröfurnar um undanþágu er varðar setningu
mjólkur, sem unnin er samkvæmt landsstöðlunum sem settir
eru fram í II. hluta þess þáttar, á markað.

22. gr.

Setning lífræns áburðar og jarðvegsbæta á markað og
notkun þeirra

1. Rekstraraðilar skulu fara að kröfunum um setningu á
markað, aðra en innflutning, á lífrænum áburði og jarðvegsbætum og notkun á slíkum afurðum, einkum notkun þeirra á
land, eins og kveðið er á um í i-lið 1. mgr. 15. gr. og 1. mgr.
32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru fram í
XI. viðauka við þessa reglugerð.

2. Engin dýraheilbrigðisskilyrði gilda um setningu á markað,
þ.m.t. innflutning, á gúanói úr villtum sjófuglum.

3. Lögbært yfirvald aðildarríkis þar sem bera á lífrænan
áburð eða jarðvegsbæti, sem er framleiddur úr kjöt- og beinamjöli úr efni í 2. flokki eða úr unnu dýraprótíni, á land skal
leyfa einn eða fleiri efnisþætti sem á að blanda saman við
þessi efni, í samræmi við d-lið 1. mgr. 32. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009, samkvæmt viðmiðununum sem settar eru
fram 3. lið 1. þáttar II. kafla XI. viðauka við þessa reglugerð.

SETNING Á MARKAÐ
21. gr.
Vinnsla og setning aukaafurða úr dýrum og afleiddra
afurða á markað til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra
1. Rekstraraðilar skulu fara að eftirfarandi kröfum um
setningu á markað, aðra en innflutning, á aukaafurðum úr

4. Þrátt fyrir 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
geta lögbær yfirvöld upprunaaðildarríkis og viðtökuaðildarríkis, sem eiga sameiginleg landamæri, leyft sendingu á húsdýraáburði á milli býla sem eru staðsett í landamærahéruðum
þessara tveggja aðildarríkja, að uppfylltum viðeigandi skilyrðum um varnir gegn allri hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði
manna eða dýra, s.s. skuldbindingum rekstraraðila um að
halda viðeigandi skrár, sem mælt er fyrir um í tvíhliða
samningi.
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5. Eins og kveðið er á um í 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 skulu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna hvetja, ef
nauðsyn krefur, til þróunar, miðlunar og notkunar á landsbundnum leiðbeiningum um góðar starfsvenjur í landbúnaði í
tengslum við notkun á lífrænum áburði og jarðvegsbætum á
land.

23. gr.

Millistigsafurðir

1. Millistigsafurðir sem eru fluttar inn í eða gegnumfluttar
um Sambandið skulu uppfylla skilyrðin sem sett voru til að
verjast hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem
um getur í XII. viðauka við þessa reglugerð.

2. Meðferð millistigsafurða sem hafa verið fluttar til
fyrirtækis eða stöðvar, sem um getur í 3. lið XII. viðauka við
þessa reglugerð, má fara fram án frekari takmarkana samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og samkvæmt þessari
reglugerð að því tilskildu að:
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á menn eða dýr, öðrum en afleiddum afurðum sem um getur í
33. og 36. gr. þeirrar reglugerðar, er bönnuð.
2. Þegar hægt er að nota aukaafurð úr dýrum eða afleidda
afurð til að fóðra alidýr eða til annarra nota sem um getur í alið 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skal setja þær, að
innfluttum afurðum undanskildum, á markað í samræmi við
sértæku kröfurnar fyrir unnið dýraprótín og aðrar afleiddar
afurðir sem settar eru fram í II. kafla X. viðauka við þessa
reglugerð, að því tilskildu að í XIII. viðauka við þessa
reglugerð séu ekki settar fram neinar sértækar kröfur varðandi
slíkar afurðir.
3. Rekstraraðilar skulu fara að kröfunum um setningu á
markað, aðra en innflutning, á gæludýrafóðri, eins og um
getur í 40 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru
fram í I. og II. kafla XIII. viðauka við þessa reglugerð.
4. Rekstraraðilar skulu fara að kröfunum um setningu á
markað, aðra en innflutning, á afleiddum afurðum, eins og um
getur í 40 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem settar eru
fram í I. kafla og III. til XII. kafla XIII. viðauka við þessa
reglugerð.
VIII. KAFLI

a) fyrirtækið eða stöðin búi yfir viðunandi aðstöðu til að taka
á móti millistigsafurðum, sem fyrirbyggja útbreiðslu á
sjúkdómum sem geta smitast í menn eða dýr,

b) engin áhætta sé á útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í
menn eða dýr úr millistigsafurðunum vegna þess að aukaafurðirnar úr dýrum í millistigsafurðunum hafa verið
hreinsaðar eða fengið aðra meðhöndlun, vegna magns
aukaafurða úr dýrum í millistigsafurðinni eða vegna viðunandi líföryggisráðstafana vegna meðferðar millistigsafurðanna,

INNFLUTNINGUR, UMFLUTNINGUR OG
ÚTFLUTNINGUR
25. gr.
Innflutningur, umflutningur og útflutningur aukaafurða
úr dýrum og afleiddra afurða
1. Innflutningur til Sambandsins og umflutningur gegnum
það á eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum skal bannaður:

c) fyrirtækið eða stöðin haldi skrár yfir magn efna sem hún
tekur við, flokk þeirra ef við á, og fyrirtækið, stöðina eða
rekstraraðilann sem þeir hafa sent afurðir sínar og

a) óunnum húsdýraáburði,

d) ónotuðum millistigsafurðum eða öðrum afgangsefnum frá
fyrirtækinu eða stöðinni, s.s. afurðir sem komnar eru fram
yfir síðasta notkunardag, sé fargað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009.

c) bývaxi í formi vaxkaka.

3. Rekstraraðilinn eða eigandi fyrirtækisins eða stöðvarinnar
sem tekur við millistigsafurðinni, eða fulltrúi hans, skal
einungis nota og/eða afgreiða millistigsafurðina til frekari
blöndunar, húðunar, samsetningar, pökkunar eða merkingar.

24. gr.

Gæludýrafóður og aðrar afleiddar afurðir

1. Notkun efnis í 1. flokki, sem um getur í a-, b-, d- og e-lið
8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á
afleiddum afurðum sem ætlaðar eru til inntöku eða til að bera

b) ómeðhöndluðum fjöðrum og fjaðrahlutum og dúni,

2. Engin dýraheilbrigðisskilyrði skulu gilda um innflutning
til Sambandsins og umflutning gegnum það á eftirfarandi
afurðum:
a) ull og hári sem hefur verið þvegið í verksmiðju eða sem
hefur verið meðhöndlað með annarri aðferð sem tryggir að
engin óásættanleg áhætta sé til staðar,
b) loðskinnum sem hafa verið þurrkuð við
umhverfishita og 55% rakastig í a.m.k. tvo daga.
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3. Rekstraraðilar skulu fara að eftirfarandi sértækum kröfum
um innflutning til Sambandsins og umflutning gegnum það á
tilteknum aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, eins
og um getur í 3. mgr. 41. gr. og 42. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, sem settar eru fram í XIV. viðauka við þessa
reglugerð:
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a) sértæku kröfunum um innflutning og umflutning efnis í 3.
flokki og afleiddra afurða til notkunar í fóðurferlinu, nema
sem gæludýrafóður eða fóður fyrir loðdýr, sem settar eru
fram í I. kafla í þeim viðauka,
b) sértæku kröfunum um innflutning og umflutning aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða til notkunar utan
fóðurferlisins fyrir alidýr, sem settar eru fram í II. kafla í
þeim viðauka.
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— lækningatækjum til greiningar í glasi, eins og þau eru
skilgreind í b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/79/EB,

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

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

26. gr.
Setning á markað, þ.m.t. innflutningur, og útflutningur á
tilteknum efnum í 1. flokki
Lögbæra yfirvaldið getur leyft setningu á markað, þ.m.t.
innflutning, og útflutning á húðum og skinnum af dýrum sem
hafa farið í gegnum 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, og á görnum úr jórturdýrum með eða án
innihalds og á beinum og beinaafurðum sem innihalda
hryggjarsúlu og hauskúpu, með fyrirvara um að eftirfarandi
kröfur séu uppfylltar:
a) þessi efni mega ekki vera efni í 1. flokki úr neinum af
eftirfarandi dýrum:
i.

dýrum sem grunur leikur á að sé sýkt af smitandi
heilahrörnunarsjúkdómi, í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 999/2001,

ii. dýrum sem staðfest hefur verið opinberlega að beri í
sér smitandi heilahrörnunarsjúkdóm,

c) efnin verða að vera að vera flutt inn með merkimiða og
skulu uppfylla sértæku kröfurnar fyrir tiltekinn flutning á
aukaafurðum úr dýrum, sem settar eru fram í 1. þætti IV.
kafla XIV. viðauka við þessa reglugerð,

d) efnin verða að vera flutt inn í samræmi við kröfur um
hreinlætisvottun sem mælt er fyrir um í landslöggjöf.

27. gr.

Innflutningur og umflutningur rannsóknar- og
greiningarsýna

1. Lögbæra yfirvaldið getur leyft innflutning og umflutning á
rannsóknar- og greiningarsýnum sem samanstanda af
afleiddum afurðum eða aukaafurðum úr dýrum, þ.m.t.
aukaafurðum úr dýrum sem um getur í 1. mgr. 25. gr., í
samræmi við skilyrði sem tryggja varnir gegn áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra.

Slík skilyrði skulu a.m.k. ná til eftirfarandi:
iii. dýrum sem eru aflífuð í tengslum við ráðstafanir til að
útrýma smitandi heilahrörnun,
b) þessi efni mega ekki vera ætluð til neinna af eftirfarandi
notum:
i.

fóðrunar,

ii. burðar á land þaðan sem fóður fyrir alidýr kemur,
iii. framleiðslu á:
— snyrtivörum, eins og þær eru skilgreindar í 1. mgr.
1. gr. tilskipunar 76/768/EBE,
— virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, eins og
þau eru skilgreind í c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar
90/385/EBE,
— lækningatækjum, eins og þau eru skilgreind í a-lið
2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/42/EBE,

a) lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins þarf að hafa leyft
aðflutning sendingarinnar fyrir fram og

b) sendingin þarf að vera send beint til leyfða notandans frá
komustað inn í Sambandið.

2. Rekstraraðilar skulu leggja fram rannsóknar- og
greiningarsýni, sem ætlunin er að flytja inn í gegnum annað
aðildarríki en viðtökuaðildarríkið, á samþykktri skoðunarstöð
Sambandsins á landamærum sem skráð er í I. viðauka við
ákvörðun 2009/821/EB. Á skoðunarstöðinni á landamærunum
skulu þessi rannsóknar- og greiningarsýni ekki fara í gegnum
heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum í samræmi við I.
kafla tilskipunar 97/78/EB. Lögbært yfirvald skoðunarstöðvarinnar á landamærunum skal tilkynna lögbæru yfirvaldi viðtökuaðildarríkisins um aðflutning rannsóknar- og greiningarsýnanna í gegnum Traces-kerfið.

3. Rekstraraðilar sem hafa til meðferðar rannsóknarsýni eða
greiningarsýni skulu fara að sérkröfunum um förgun á
rannsóknar- og greiningarsýnum sem settar eru fram í 1. þætti
III. kafla XIV. viðauka við þessa reglugerð.
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28. gr.

Innflutningur og umflutningur vörusýnishorna og
sýningargripa
1. Lögbæra yfirvaldið getur leyft innflutning og umflutning
vörusýnishorna í samræmi við sérreglurnar sem settar eru
fram í 1. lið 2. þáttar III. kafla XIV. viðauka við þessa
reglugerð.
2. Rekstraraðilar sem hafa til meðferðar vörusýnishorn skulu
fara að sérreglunum um meðferð og förgun vörusýnishorna
sem settar eru fram í 2. og 3. lið 2. þáttar III. kafla XIV.
viðauka við þessa reglugerð.
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ráðasvæði Sambandsins samsvari þeim fjölda og því magni
sem kemur inn.
30. gr.
Skrá yfir fyrirtæki og stöðvar í þriðju löndum
Skrár yfir fyrirtæki og stöðvar í þriðju löndum skulu færðar
inn í Traces-kerfið í samræmi við tækniforskriftir sem
framkvæmdastjórnin birtir á vefsetri sínu.
Allar skrárnar skulu endurskoðaðar reglulega.
31. gr.

3. Lögbæra yfirvaldið getur leyft innflutning og umflutning
sýningargripa í samræmi við sérreglurnar fyrir sýningargripi
sem settar eru fram í 3. þætti III. kafla XIV. viðauka við þessa
reglugerð.

Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum og yfirlýsingum
vegna innflutnings og umflutnings

29. gr.

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

Sértækar kröfur sem varða tiltekinn flutning á
aukaafurðum úr dýrum á milli yfirráðasvæða Rússneska
sambandsríkisins

IX. KAFLI

4. Rekstraraðilar sem hafa til meðferðar sýningargripi skulu
uppfylla skilyrðin um pökkun, meðferð og förgun
sýningargripa sem sett eru fram í 3. þætti III. kafla XIV.
viðauka við þessa reglugerð.

1. Lögbæra yfirvaldið skal leyfa tiltekna flutninga á
sendingum af aukaafurðum úr dýrum sem koma frá og eiga að
fara til Rússneska sambandsríkisins, beint eða í gegnum annað
þriðja ríki, um vegi eða með lest í gegnum Sambandið, á milli
samþykktra skoðunarstöðva á landamærum sem tilgreindar
eru í I. viðauka við ákvörðun 2009/821/EB, að því tilskildu að
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) fulltrúi heilbrigðisþjónustu lögbæra yfirvaldsins fyrir dýr
og dýraafurðir skal innsigla sendinguna með innsigli með
raðnúmeri, á skoðunarstöðinni á landamærunum þar sem
hún kemur inn í Sambandið,
b) opinber dýralæknir lögbæra yfirvaldsins sem ber ábyrgð á
skoðunarstöðinni á landamærunum skal stimpla skjölin,
sem fylgja sendingunni, sem um getur í 7. gr. tilskipunar
97/78/EB, á hverja blaðsíðu með orðunum „EINUNGIS
TIL UMFLUTNINGS TIL RÚSSLANDS Í GEGNUM
ESB“,
c) kröfur 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 er flutt inn vottar sendinguna sem viðunandi til
umflutnings á samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem kveðið er á um í III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004.
2. Afferming eða geymsla slíkra sendinga, eins og hún er
skilgreind í 4. mgr. 12. gr. eða 13. gr. tilskipunar 97/78/EB,
skal ekki leyfð á yfirráðasvæði aðildarríkis.
3. Lögbært yfirvald skal annast reglulega úttekt til að tryggja
að fjöldi sendinga og magn afurða sem er flutt frá yfir

OPINBERT EFTIRLIT
32. gr.
Opinbert eftirlit
1. Lögbæra yfirvaldið skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til
að hafa eftirlit með öllu ferli söfnunar, flutninga, notkunar og
förgunar aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða, eins og um
getur í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Þessar ráðstafanir skulu gerðar í samræmi við meginreglur um
opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um í 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 882/2004.
2. Opinbera eftirlitið sem um getur í 1. mgr. skal m.a. felast í
eftirliti með skráahaldi og öðrum skjölum sem krafist er í
reglunum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.
3. Lögbæra yfirvaldið skal framkvæma eftirfarandi opinbert
eftirlit, eins og um getur í 1. mgr. 45. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í
XVI. viðauka við þessa reglugerð:
a) opinbert eftirlit í vinnslustöðvum eins og segir í I. kafla,
b) opinbert eftirlit með annarri starfsemi sem felur í sér
meðferð á aukaafurðum úr dýrum og á afleiddum afurðum
eins og segir í 1. til 9. þætti III. kafla.
4. Lögbæra yfirvaldið skal framkvæma eftirlit með
innsiglum sem sett eru á sendingar af aukaafurðum úr dýrum
eða afleiddum afurðum.
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Ef lögbært yfirvald innsiglar slíka sendingu sem er flutt á
viðtökustað er því skylt að tilkynna lögbæra yfirvaldinu á
viðtökustað um það.

5. Lögbæra yfirvaldið skal taka saman skrár yfir fyrirtæki,
stöðvar og rekstraraðila, sem um getur í 1. mgr. 47. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, í samræmi við sniðið sem sett
er fram í II. kafla XVI. viðauka við þessa reglugerð.

6. Lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins skal taka
ákvörðun um að samþykkja eða hafna umsókn rekstraraðila
varðandi tiltekin efni í 1. og 2. flokki og kjöt- og beinamjöl
eða dýrafitu sem unnin er úr efnum í 1. og 2. flokki, innan 20
almanaksdaga frá móttöku slíkrar umsóknar, að því tilskildu
að hún hafi verið lögð fram á einu af opinberum tungumálum
þess aðildarríkis.

7. Rekstraraðilar skulu leggja fram umsóknir um leyfið sem
um getur í 6. mgr. í samræmi við staðlaða sniðið sem sett er
fram í 10. þætti III. kafla XVI. viðauka við þessa reglugerð.

33. gr.

Endursamþykki fyrir stöðvum og fyrirtækjum eftir
veitingu tímabundins samþykkis
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vegna ástæðna sem varða heilbrigði manna eða dýra, annarra
en reglnanna sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins,
einkum þeirra sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr.
1069/2009 og þessari reglugerð:
a) unninna dýraprótína og annarra afleiddra afurða sem um
getur í II. kafla X. viðauka við þessa reglugerð,
b) gæludýrafóðurs og tiltekinna annarra afleiddra afurða sem
um getur í XIII. viðauka við þessa reglugerð,
c) aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem fluttar eru
inn í Sambandið eða fluttar í gegnum það eins og um getur
í XIV. viðauka við þessa reglugerð.
35. gr.
Niðurfelling
1. Eftirfarandi gerðir falli úr gildi:
a) reglugerð (EB) nr. 811/2003,
b) ákvörðun 2003/322/EB,
c) ákvörðun 2003/324/EB,

1. Ef stöð eða fyrirtæki sem hefur fengið samþykki fyrir
vinnslu á efni í 3. flokki er síðan veitt tímabundið samþykki
fyrir vinnslu á efnum í 1. eða 2. flokki, í samræmi við ii. lið bliðar 2. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal því
bannað að hefja aftur vinnslu á efni í 3. flokki án þess að hafa
fyrst fengið samþykki lögbæra yfirvaldsins fyrir að hefja aftur
vinnslu á efni í 3. flokki í samræmi við 44. gr. þeirrar
reglugerðar.

2. Ef stöð eða fyrirtæki sem hefur fengið samþykki fyrir
vinnslu á efni í 2. flokki er síðan veitt tímabundið samþykki
fyrir vinnslu á efnum í 1. flokki, í samræmi við ii. lið b-liðar
2. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal því
bannað að hefja aftur vinnslu á efni í 2. flokki án þess að hafa
fyrst fengið samþykki lögbæra yfirvaldsins fyrir að hefja aftur
vinnslu á efni í 2. flokki í samræmi við 44. gr. þeirrar
reglugerðar.

X. KAFLI

d) reglugerð (EB) nr. 878/2004,
e) ákvörðun 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.

LOKAÁKVÆÐI

2. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu gerðirnar sem tilvísanir í
þessa reglugerð.

34. gr.

36. gr.

Takmarkanir á setningu tiltekinna aukaafurða úr dýrum
og afleiddra afurða á markað vegna ástæðna sem varða
heilbrigði manna og dýra

Lögbæra yfirvaldið skal ekki banna eða takmarka setningu
eftirfarandi aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða á markað

Umbreytingarráðstafanir
1. Á umbreytingartímabili sem stendur til 31. desember 2011
geta rekstraraðilar sett á markað lífrænan áburð og
jarðvegsbæta sem voru framleiddir fyrir 4. mars 2011 í
samræmi við reglugerðir (EB) nr. 1774/2002 og (EB) nr.
181/2006:
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a) að því tilskildu að þeir hafi verið framleiddir úr einu af
eftirfarandi:
i.

kjöt- og beinamjöli unnu úr efni í 2. flokki,

ii. unnu dýraprótíni,
b) jafnvel þó að þeir hafi ekki verið blandaðir með efnisþætti
sem útilokar að hægt sé seinna að nota blönduna sem
fóður.
2. Á umbreytingartímabili sem stendur til 31. janúar 2012
skal halda áfram að taka við sendingum af aukaafurðum úr
dýrum og afleiddum afurðum, sem fylgir heilbrigðisvottorð,
yfirlýsing eða viðskiptaskjal sem hefur verið fyllt út og undirritað í samræmi við viðeigandi fyrirmynd sem sett er fram í X.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, til innflutnings til
Sambandsins, að því tilskildu að slík vottorð, yfirlýsingar og
skjöl hafi verið fyllt út og undirrituð fyrir 30. nóvember 2011.
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3. Á umbreytingartímabili sem stendur til 31. desember 2012
og þrátt fyrir 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 geta
aðildarríkin leyft söfnun, flutninga og förgun efnis í 3. flokki,
sem samanstendur af afurðum úr dýraríkinu eða af matvælum
sem innihalda afurðir úr dýraríkinu sem eru ekki lengur
ætlaðar til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna
vandamála sem upp hafa komið vegna framleiðslu- eða
pökkunargalla eða annarra ágalla sem ekki skapa áhættu fyrir
heilbrigði manna eða dýra, eins og um getur í f-lið 10. gr.
þeirrar reglugerðar, með öðrum aðferðum en brennslu eða
urðun á staðnum, eins og um getur í d-lið 1. mgr. 19. gr.
þeirrar reglugerðar, með fyrirvara um að farið sé að kröfunum
um förgun með öðrum aðferðum sem settar eru fram í IV.
kafla VI. viðauka við þessa reglugerð.
37. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 4. mars 2011.

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

Gjört í Brussel 25. febrúar 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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I. VIÐAUKI

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

„loðdýr“: dýr sem eru haldin eða alin til að gefa af sér loðskinn og ekki nýtt til manneldis,

2.

„blóð“: nýtt heilblóð,

3.

„fóðurefni“: þau fóðurefni, eins og þau eru skilgreind í g-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem eru úr
dýraríkinu, þ.m.t. unnin dýraprótín, blóðafurðir, brædd fita, eggjaafurðir, fisklýsi, fituafleiður, kollagen, gelatín og
vatnsrofin prótín, tvíkalsíumfosfat, þríkalsíumfosfat, mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk,
broddur, afurðir úr broddi og seyra úr skilvindum eða skiljum,

4.

„blóðafurðir“: afurðir úr blóði eða þáttum blóðs, að undanskildu blóðmjöli; til þeirra teljast þurrkaður/frystur/fljótandi
blóðvökvi, þurrkað heilblóð, þurrkuð/fryst/fljótandi rauðkorn eða hlutar og blöndur úr þeim,

5.

„unnið dýraprótín“: dýraprótín sem er eingöngu unnið úr efni í 3. flokki, sem hefur verið meðhöndlað í samræmi við
1. þátt II. kafla X. viðauka (þ.m.t. blóðmjöl og fiskimjöl), þannig að það hentar til beinnar notkunar sem fóðurefni eða
til annarrar notkunar í fóður, þ.m.t. gæludýrafóður, eða til notkunar í lífrænan áburð eða jarðvegsbæti; hins vegar nær
það ekki yfir blóðafurðir, mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk, brodd, afurðir úr broddi, seyru
úr skilvindum eða skiljum, gelatín, vatnsrofin prótín og tvíkalsíumfosfat, egg og eggjaafurðir, þríkalsíumfosfat og
kollagen,

6.

„blóðmjöl“: unnið dýraprótín fengið úr hitameðhöndlun á blóði eða þáttum blóðs í samræmi við 1. þátt II. kafla X.
viðauka,

7.

„fiskimjöl“: unnið dýraprótín úr lagardýrum, öðrum en sjávarspendýrum,

8.

„brædd fita“: annaðhvort fita sem er fengin úr:
a)

aukaafurðum úr dýrum eða

b) afurðum sem henta til manneldis sem rekstraraðili hefur ákveðið að nota í öðrum tilgangi en til manneldis,
9.

„fisklýsi“: olía fengin við vinnslu á lagardýrum eða olía fengin við vinnslu á fiski til manneldis, sem rekstraraðili hefur
ákveðið að nota til annars en manneldis,

10.

„aukaafurðir úr býrækt“: hunang, bývax, drottningarhunang, býþétti eða frjókorn sem ekki eru ætluð til manneldis,

11.

„kollagen“: afurðir, að stofni til úr prótíni, fengnar úr húðum, skinnum, beinum og sinum dýra,

12.

„gelatín“: náttúrulegt, leysanlegt prótín, hvort sem það myndar hlaup eða ekki, sem fæst með vatnsrofi að hluta til á
kollageni sem er framleitt úr beinum, húðum og skinnum og sinum dýra.

13.

„hamsar“: prótínríkar leifar sem myndast við bræðslu eftir að vökvi og fita hafa verið aðskilin að hluta,

14.

„vatnsrofin prótín“: fjölpeptíð, peptíð og amínósýrur og blöndur úr þeim sem falla til við vatnsrof aukaafurða úr
dýrum,

15.

„hvítvatn“: blanda af mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk eða afurðum fengnum úr þeim og vatni, sem er
safnað saman við skolun á búnaði sem er notaður fyrir mjólkurafurðir, þ.m.t. geymum sem eru notaðir undir
mjólkurafurðir, fyrir hreinsun þeirra og sótthreinsun,

16.

„gæludýrafóður í dós“: hitameðhöndlað gæludýrafóður í loftþéttu íláti,

17.

„nagbein“: afurðir, ætlaðar gæludýrum til að naga, unnar úr ósútuðum húðum og skinnum hóf- eða klaufdýra eða öðru
efni úr dýrum,

18.

„bragðbætandi innyflaafurðir“: fljótandi eða þurrkaðar afurðir úr dýraríkinu sem eru notaðar til að auka bragðgæði
gæludýrafóðurs,
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19.

„gæludýrafóður“: fóður fyrir gæludýr og nagbein 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,
20.

„unnið gæludýrafóður“: gæludýrafóður, þó ekki hrátt, sem hefur verið unnið í samræmi við 3. lið II. kafla XIII.
viðauka,

21.

„hrátt gæludýrafóður“: gæludýrafóður sem inniheldur tiltekið efni í 3. flokki sem hefur ekki verið rotvarið á annan
hátt en með því að kæla það eða frysta,

22.

„eldhússúrgangur“: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, matsöluaðstöðu og
eldhúsum, þ.m.t. stóreldhúsum og eldhúsum á heimilum,

23.

„meltunarleifar“: leifar sem falla til við ummyndun aukaafurða úr dýrum í lífgasstöð,

24.

„innihald meltingarvegar“: innihald meltingarvegar spendýra og strútfugla,

25.

„fituafleiður“: afleiddar afurðir úr bræddri fitu sem, að því er varðar brædda fitu úr efni í 1. eða 2. flokki, hafa verið
unnar í samræmi við XI. kafla XIII. viðauka,

26.

„gúanó“: náttúruleg afurð sem er safnað úr skít frá leðurblökum eða villtum sjófuglum og sem er ekki steingerð,

27.

„kjöt- og beinamjöl“: dýraprótín fengið úr vinnslu á efnum í 1. eða 2. flokki í samræmi við eina af
vinnsluaðferðunum sem settar eru fram í III. kafla við IV. viðauka,

28.

„verkaðar húðir og skinn“: afleiddar afurðir, aðrar en nagbein, úr óverkuðum húðum og skinnum sem hafa verið:
a)

þurrkaðar,

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

saltaðar í a.m.k. 7 daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati,

d) þurrkaðar í a.m.k. 42 daga við a.m.k. 20 °C eða
e)

rotvarðar á annan hátt en með sútun,

29.

„óverkaðar húðir og skinn“: allur húð- og húðbeðsvefur sem ekki hefur verið verkaður á annan hátt en með skurði,
kælingu eða frystingu,

30.

„ómeðhöndlaðar fjaðrir og fjaðrahlutar“: fjaðrir og fjaðrahlutar, að undanskildum fjöðrum og fjaðrahlutum sem
hafa fengið eftirfarandi meðhöndlun:
a)

með gufublæstri eða

b) með annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta sé eftir,
31.

„ómeðhöndluð ull“: ull, önnur en ull sem hefur:
a)

verið þvegin í ullarþvottastöð,

b) fallið til við sútun eða
c)

verið meðhöndluð með annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta sé eftir,
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32.

„ómeðhöndlað hár“: hár, þó ekki hár sem hefur:
a)

verið þvegið í þvottastöð,

b) fallið til við sútun eða
c)
33.

verið meðhöndlað með annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta sé eftir,

„ómeðhöndlaðar svínsburstir“: burstir af svínum, aðrar en þær sem hafa:
a)

verið þvegnar í þvottastöð,

b) fallið til við sútun eða
c)

verið meðhöndlaðar með annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta sé eftir,

34.

„sýningargripir“: aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir sem ætlaðar eru til notkunar á sýningum eða til
listsköpunar,

35.

„millistigsafurð“: afleidd afurð:
a)

sem er ætluð til framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,
lækningatækjum til greiningar í glasi eða prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum,

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,
c)

sem aftur á móti þarf frekari meðferð eða ummyndun, s.s. blöndun, hjúpun, samsetningu, pökkun eða merkingu, til
að gera hana hentuga til að setja afurðina á markað eða hefja notkun á henni, eftir því sem við á, sem lyf, dýralyf,
lækningatæki, virkt, ígræðanlegt lækningatæki, lækningatæki til greiningar í glasi eða prófefni til notkunar á
rannsóknarstofum,

36.

„prófefni til notkunar á rannsóknarstofum“: vara í umbúðum, tilbúin til notkunar, sem inniheldur aukaafurðir úr
dýrum eða afleiddar afurðir og er ætluð til notkunar sem slík eða samsett með efnum sem ekki koma úr dýraríkinu, til
tiltekinnar notkunar á rannsóknarstofum sem prófefni eða prófefnisafurð, efni til kvörðunar eða samanburðar til að
greina, mæla, rannsaka eða framleiða önnur efni,

37.

„afurð, notuð til greiningar í glasi“: vara í umbúðum sem er tilbúin til notkunar, inniheldur blóðafurð eða aðra
aukaafurð úr dýrum og er ætluð til notkunar sem prófefni eða prófefnisafurð, efni til kvörðunar, prófsamstæður eða
annars konar kerfi, hvort sem hún er notuð sér eða í samsetningum, ætluð til notkunar í glasi til rannsóknar á sýnum úr
mönnum eða dýrum, eingöngu eða fyrst og fremst í því skyni að greina lífeðlisfræðilegt ástand, heilbrigðisástand,
sjúkdóma eða arfbundna galla eða til að ákvarða öryggi og samhæfi við prófefni; nær ekki til gjafalíffæra eða -blóðs,

38.

„rannsóknar- og greiningarsýni“: aukaafurðir dýrum og afleiddar afurðir sem ætlaðar eru til eftirfarandi notkunar:
rannsóknar í tengslum við sjúkdómsgreiningu eða greiningu til að ýta undir framfarir í vísindum og tækni, í sambandi
við menntun eða rannsóknastarfsemi,

39.

„vörusýnishorn“: aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir sem ætlaðar eru til tiltekinna rannsókna eða greininga
með það fyrir augum að keyra vinnsluferli eða þróa fóður eða aðrar afleiddar afurðir, þ.m.t. prófanir á tækjum, til
notkunar í fyrirtæki eða á stöð sem:
a)

framleiðir fóður eða afurðir til annarra nota en sem matvæli og fóður eða

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

„sambrennsla“: endurnýting eða förgun aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða, ef þær eru úrgangur, í
sambrennslustöð,

41.

„bruni“: vinnsluferli sem felst í oxun eldsneytis til að nýta orkugildi aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða, ef þær
eru ekki úrgangur,

42.

„brennsla“: förgun aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða sem úrgangs, í brennslustöð, eins og hún er skilgreind í
4. lið 3. gr. tilskipunar 2000/76/EB,

43.

„efnaleifar frá brennslu og sambrennslu“: allar leifar, eins og þær eru skilgreindar í 13. lið 3. gr. tilskipunar
2000/76/EB, sem myndast í brennslu- eða sambrennslustöðvum sem meðhöndla aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar
afurðir,
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44.

„litakóðun“: kerfisbundin notkun lita eins og fram kemur í c-lið 1. liðar II. kafla VIII. viðauka til að veita upplýsingar,
eins og kveðið er á um í þessari reglugerð, á yfirborði eða á hluta af yfirborði umbúða, íláts eða ökutækis eða á
merkimiða eða á tákni sem sett er á þau,

45.

„millistigsstarfsemi“: starfsemi, önnur en geymsla, sem um getur í b-lið 19. gr.,

46.

„sútun“: styrking húða með sútunarefnum úr jurtaríkinu, krómsöltum eða öðrum efnum, s.s. álsöltum, járnsöltum,
kísilsöltum, aldehýðum og kínónum, eða öðrum tilbúnum, herðandi efnum,

47.

„uppstoppun“: sú list að tilreiða, stoppa og setja upp hami dýra þannig að þau líkjast lifandi dýrum, á þann hátt að
engin óviðunandi áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra geti borist í gegnum uppsettan haminn,

48.

„viðskipti“: vöruviðskipti á milli aðildarríkja eins og um getur í 28. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins,

49.

„vinnsluaðferðir“: aðferðirnar sem tilgreindar eru í III. og IV. kafla IV. viðauka,

50.

„framleiðslulota“: framleiðslueining sem er framleidd á einni tiltekinni stöð, með samræmdum framleiðsluþáttum, s.s.
uppruna efnanna, eða ótilgreindur fjöldi slíkra eininga þegar þær eru framleiddar í samfelldri röð á einni tiltekinni stöð
og geymdar saman sem ein sendingareining,

51.

„loftþétt ílát“: ílát sem er þannig hannað og gert að það varni því að örverur komist inn í það,

52.

„lífgasstöð“: stöð þar sem aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eru a.m.k. hluti af efninu sem er látið ganga í
gegnum líffræðilegt niðurbrot við loftháðar aðstæður,

53.

„söfnunarstöðvar“: athafnasvæði, önnur en vinnslustöðvar, þar sem aukaafurðum úr dýrum sem um getur í 1. mgr.
18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er safnað saman með það fyrir augum að nota þær til að fóðra dýrin sem um
getur í sömu grein,

54.

„myltingarstöð“: stöð þar sem aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eru a.m.k. hluti af efninu sem er látið ganga
í gegnum líffræðilegt niðurbrot við loftháðar aðstæður,

55.

„sambrennslustöð“: staðbundin eða færanleg stöð, sem hefur þann megintilgang að framleiða orku eða framleiða
vörur, eins og skilgreint er í 5. lið 3. gr. tilskipunar 2000/76/EB,

56.

„brennslustöð“: staðbundin eða færanleg tæknieining ásamt búnaði sem er sérstaklega ætlaður til hitameðhöndlunar
[áður: varmatengdrar meðhöndlunar] á úrgangi, eins og skilgreint er í 4. lið 3. gr. tilskipunar 2000/76/EB,

57.

„gæludýrafóðursstöð“: athafnasvæði eða aðstaða til framleiðslu á gæludýrafóðri eða bragðbætandi innyflaafurðum,
eins og um getur í e-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

58.

„vinnslustöð“: athafnasvæði eða aðstaða til vinnslu á aukaafurðum úr dýrum, eins og um getur í a-lið 1. mgr. 24. gr.
reglugerðar 1069/2009, þar sem aukaafurðir úr dýrum eru unnar í samræmi við IV. og/eða X. viðauka.
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II. VIÐAUKI

TAKMARKANIR Á NOTKUN AUKAAFURÐA ÚR DÝRUM

I. KAFLI
Endurvinnsla þegar um er að ræða eina og sömu loðdýrategundina
1.

Í Eistlandi, Lettlandi og Finnlandi má fóðra eftirfarandi loðdýr á kjöt- og beinamjöli eða öðrum afurðum sem hafa verið
unnar í samræmi við III. kafla IV. viðauka og sem eru unnar úr skrokkum eða skrokkhlutum dýra sömu tegundar:
a)

refi (Vulpes vulpes),

b) marðarhunda (Nyctereutes procyonides).
2.

Í Eistlandi og Lettlandi má fóðra loðdýr af tegundinni minkur (Mustela vison) á kjöt- og beinamjöli eða öðrum afurðum
sem hafa verið unnar í samræmi við vinnsluaðferðirnar í III. kafla IV. viðauka og sem eru unnar úr skrokkum eða
skrokkhlutum dýra sömu tegundar.

3.

Fóðrunin sem um getur í 1. og 2. lið skal aðeins fara fram samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Fóðrun skal einungis eiga sér stað á býlum:
i.

sem lögbæra yfirvaldið hefur skráð á grundvelli umsóknar ásamt meðfylgjandi gögnum sem sanna að ekki sé
ástæða til að ætla að smitefni smitandi heilahrörnunar sé fyrir hendi í stofni þeirrar tegundar sem umsóknin
tekur til,

ii. ef á býlinu er fyrir hendi viðeigandi eftirlitskerfi vegna smitandi heilahrörnunarsjúkdóma í loðdýrum, sem felur
í sér reglulegar prófanir á sýnum á rannsóknarstofum m.t.t. smitandi heilahrörnunar,
iii. sem hafa lagt fram viðeigandi ábyrgðir fyrir því að engar aukaafurðir úr dýrum eða kjöt- og beinamjöl eða aðrar
afurðir, sem hafa verið unnar í samræmi við III. kafla IV. viðauka og sem koma úr þessum dýrum eða
afkvæmum þeirra, muni koma inn í matvæla- eða fóðurferli annarra dýra en loðdýra,
iv. þar sem ekki hefur verið, svo vitað sé, samgangur við býli þar sem grunur leikur á um smitandi heilahrörnun
eða uppkoma hennar hefur verið staðfest,
v.

þar sem rekstraraðili skráða býlisins ábyrgist að:
— skrokkar loðdýra, sem ætlaðir eru til fóðrunar dýra af sömu tegund, fái meðferð og séu unnir aðskilið frá
skrokkum sem ekki er leyfilegt að nota í þeim tilgangi,
— loðdýrum sem eru fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða öðrum afurðum, sem hafa verið unnar í samræmi við
III. kafla IV. viðauka og sem koma úr dýrum sömu tegundar, sé haldið aðskildum frá dýrum sem ekki eru
fóðruð á afurðum sem koma úr dýrum sömu tegundar,
— býlið uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 2. lið 1. þáttar II. kafla VI. viðauka og ii. lið b-liðar 2. liðar II.
kafla VIII. viðauka.

b) Rekstraraðili býlisins skal sjá til þess að kjöt- og beinamjöl eða aðrar afurðir sem unnar eru úr einni dýrategund og
ætlaðar í fóður handa sömu dýrategund sé:
i.

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

ii. framleitt úr heilbrigðum dýrum sem voru aflífuð til loðskinnaframleiðslu.
c)

Ef um er að ræða grun um eða staðfestingu á samgangi við býli, þar sem grunur leikur á um uppkomu smitandi
heilahrörnunar eða hún hefur verið staðfest, skal rekstraraðili býlisins þegar í stað:
i.

tilkynna lögbæru yfirvaldi um slíkan samgang,

ii. hætta að senda loðdýr á alla viðtökustaði nema þeim fylgi skriflegt leyfi frá lögbæru yfirvaldi.
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II. KAFLI
Fóðrun alidýra á beitarjurtum
Eftirfarandi skilyrði skulu gilda um fóðrun alidýra á beitarjurtum af landi, annaðhvort með beinum aðgangi þeirra að landinu
eða með notkun á slegnum beitarjurtum sem fóðurs, að því tilskildu að lífrænn áburður eða jarðvegsbætir hafi verið borinn á
það land:
a)

Að minnsta kosti 21 sólarhrings biðtími, sem um getur í c-lið 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal hafa
verið virtur.

b) Einungis hafi verið notaður lífrænn áburður og jarðvegsbætar sem samræmast 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 lífrænn áburður eða jarðvegsbætir verið borinn á landið:
a)

húsdýraáburður eða gúanó,

b) innihald meltingarvegar, mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk, broddur og afurðir úr broddi sem
lögbæra yfirvaldið telur ekki að skapi áhættu á útbreiðslu neinna alvarlegra dýrasjúkdóma.

Nr. 63/225

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/226

III. VIÐAUKI

FÖRGUN OG ENDURNÝTING

I. KAFLI
ALMENNAR KRÖFUR SEM VARÐA BRENNSLU OG SAMBRENNSLU
1. þáttur
Almenn skilyrði
1.

Rekstraraðilar brennslu- og sambrennslustöðva, sem um getur í b-lið 1. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar, skulu sjá til þess
að eftirfarandi hreinlætisskilyrði séu uppfyllt á stöðvum undir þeirra stjórn:
a)

Farga skal aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum eins fljótt og auðið er eftir komu þeirra í samræmi við
skilyrði sem lögbæra yfirvaldið mælir fyrir um. Þær skulu geymdar á tilhlýðilegan hátt fram að förgun, í samræmi
við skilyrði sem lögbæra yfirvaldið mælir fyrir um.

b) Á stöðvunum skal vera viðeigandi fyrirkomulag á hreinsun og sótthreinsun íláta og ökutækja á staðnum, einkum á
til þess fráteknu svæði þaðan sem skólp er losað í samræmi við löggjöf Sambandsins, til að forðast mengunarhættu.
c)

Stöðvar verða að vera staðsettar á tilbúnu, hörðu yfirborði með góðu afrennsli.

d) Á stöðvunum skal vera viðeigandi fyrirkomulag á vörnum gegn meindýrum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum.
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.

f)

Fastsetja og skjalfesta skal þær aðferðir sem er beitt við hreinsun allra hluta athafnasvæðisins. 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 þeim haldið til haga í a.m.k. tvö ár.
2.

Rekstraraðili brennslu- eða sambrennslustöðvarinnar skal 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 bein áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra.

3.

Dýr skulu hvorki hafa aðgang að stöðvum, aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, sem bíða brennslu eða
sambrennslu, né heldur ösku sem verður til við brennslu eða sambrennslu aukaafurða úr dýrum.

4.

Ef brennslu- eða sambrennslustöðin er staðsett á búfjárbýli:
a)

verður að vera alger efnislegur aðskilnaður á milli brennslu- eða sambrennslubúnaðarins og búfjárins og fóðurs
þeirra og undirburðar, með girðingum ef nauðsyn krefur,

b) skal búnaður notaður eingöngu við starfrækslu brennsluofnsins og hann má ekki nota annars staðar á bújörðinni eða,
til vara, skal hann þrifinn og sótthreinsaður fyrir slíka notkun,
c)

skal starfsfólk stöðvarinnar skipta um ytri fatnað og skófatnað áður en það fer höndum um búfé eða búfjárfóður.

5.

Geyma skal aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, sem bíða brennslu eða sambrennslu, ásamt ösku í lokuðum, rétt
auðkenndum og, ef við á, lekavörðum ílátum.

6.

Endurbrenna skal aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru fullbrenndar eða farga þeim með öðrum aðferðum, öðrum en
förgun á viðurkenndum urðunarstað, í samræmi við 12., 13. og 14. gr., eftir því sem við á, reglugerðar (EB) nr.
1069/2009.
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2. þáttur
Rekstrarskilyrði
Brennslu- eða sambrennslustöðvar skulu vera hannaðar, búnar, byggðar og starfræktar þannig að lofttegundir, sem myndast
við vinnsluna, séu hitaðar á stýrðan og einsleitan hátt, jafnvel við óhagstæðustu skilyrði, upp í 850 °C í tvær sekúndur hið
minnsta eða upp í 1100 °C í 0,2 sekúndur, mælt nálægt innri vegg brunahólfsins eða öðrum dæmigerðum punkti þess þar sem
brennslan eða sambrennslan fer fram, með leyfi frá lögbæru yfirvaldi.
3. þáttur
Efnaleifar frá brennslu og sambrennslu
1.

Efnaleifum frá brennslu og sambrennslu skal haldið í lágmarki að því er varðar magn og skaðsemi. Slíkar efnaleifar
skulu endurheimtar, eftir því sem við á, strax í stöðinni eða utan hennar í samræmi við viðeigandi löggjöf Sambandsins
eða þeim skal fargað á viðurkenndum urðunarstað.

2.

Flutningur og millistigsgeymsla þurra efnaleifa, þ.m.t. ryks, skal fara þannig fram að komið sé í veg fyrir að þær dreifist
út í umhverfið, s.s. í lokuðum ílátum.
4. þáttur
Mæling á hitastigi og öðrum vinnslubreytum

1.

Nota skal viðeigandi aðferðir til að vakta vinnslubreytur og skilyrði sem skipta máli í brennslu- eða sambrennsluferlinu.

2.

Í samþykkinu, sem lögbært yfirvald gefur út, eða í skilyrðum, sem fylgja því, skal mælt fyrir um kröfur er varða
hitamælingar.

3.

Hafa skal eftirlit með sjálfvirkum vöktunarbúnaði og hann skal prófaður árlega með tilliti til virkni.

4.

Niðurstöður úr hitamælingum skulu skráðar 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 mælt er fyrir um í þessari reglugerð séu virt.
5. þáttur
Óeðlileg starfsemi

Ef um bilun er að ræða, eða rekstrarskilyrði eru óeðlileg í brennslustöð eða sambrennslustöð, skal rekstraraðilinn draga úr
eða hætta starfsemi eins fljótt og auðið er þar til stöðin getur hafið eðlilega starfsemi á ný.

II. KAFLI
BRENNSLU- OG SAMBRENNSLUSTÖÐVAR MEÐ MIKLA AFKASTAGETU
1. þáttur
Sértæk rekstrarskilyrði
Brennslu- eða sambrennslustöðvar, sem einungis meðhöndla aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir og hafa afkastagetu
yfir 50 kg á klukkustund (stöðvar með mikla afkastagetu) og þurfa ekki að hafa rekstrarleyfi í samræmi við tilskipun
2000/76/EB, skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a)

Stöðvarnar skulu vera búnar a.m.k. einum aukabrennara fyrir hverja vinnslulínu. Þessi brennari skal ræsast sjálfvirkt
þegar hiti brennslulofttegunda eftir síðustu inndælingu brunalofts fellur niður fyrir 850 °C eða 1100 °C, eftir því sem við
á. Einnig skal nota hann við ræsingu eða stöðvun vinnslu í stöðinni í því skyni að tryggja að 850 °C eða 1100 °C hiti,
eftir því sem við á, haldist ávallt meðan starfsemi fer fram og svo lengi sem óbrunnið efni er í brunahólfinu þar sem
brennsla eða sambrennsla fer fram.

b) Þegar aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eru settar inn í brunahólfið, þar sem stöðug brennsla eða sambrennsla
fer fram, skal á stöðinni keyra sjálfvirkt kerfi til að fyrirbyggja að aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir séu settar
inn í brunahólfið við ræsingu, allt þar til hitastigið nær 850 °C eða 1100 °C, eftir því sem við á, og ávallt þegar því
hitastigi er ekki viðhaldið.
c)

Rekstraraðilinn skal starfrækja brennslustöðina á þann hátt að þar náist þannig bruni að heildarmagn lífræns kolefnis í
gjalli og botnösku sé minna en 3% eða að glæðitapið sé minna en 5% af þurrvigt efnisins. Nota skal viðeigandi aðferðir
til formeðhöndlunar ef nauðsyn krefur.
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2. þáttur
Fráveita vatns
1.

Staðsetning stöðva með mikla afkastagetu, þ.m.t. tilheyrandi geymslusvæði fyrir aukaafurðir úr dýrum, skal vera þannig
að komið verði í veg fyrir óleyfilega eða óviljandi losun á hvers kyns mengandi efnum í jarðveg, yfirborðsvatn og
grunnvatn.

2.

Séð skal fyrir geymsluaðstöðu fyrir mengað afrennsli regnvatns frá stöðvarsvæðinu eða fyrir mengað vatn sem á rætur að
rekja til leka eða slökkvistarfa.

Rekstraraðilinn skal, ef nauðsyn krefur, sjá til þess að slíkt regnvatn og vatn sé prófað og meðhöndlað fyrir losun, þegar
nauðsyn krefur.

III. KAFLI
BRENNSLU- OG SAMBRENNSLUSTÖÐVAR MEÐ LITLA AFKASTAGETU
Brennslu- eða sambrennslustöðvar, sem einungis meðhöndla aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir og hafa afkastagetu
undir 50 kg af aukaafurðum úr dýrum á klukkustund eða lotu (stöðvar með litla afkastagetu) og þurfa ekki að hafa
rekstrarleyfi í samræmi við tilskipun 2000/76/EB, skulu:
a)

einungis notaðar til förgunar á:
i.

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

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,
b) búnar aukabrennara þegar efni í 1. flokki, sem um getur í b-lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, koma inn á stöð
með litla afkastagetu,
c)

vera starfræktar þannig að aukaafurðir úr dýrum brenni algerlega til ösku.
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IV. VIÐAUKI

VINNSLA

I. KAFLI
KRÖFUR SEM VARÐA VINNSLUSTÖÐVAR OG TILTEKNAR AÐRAR STÖÐVAR OG FYRIRTÆKI
1. þáttur
Almenn skilyrði
1.

Vinnslustöðvar skulu uppfylla eftirfarandi kröfur vegna vinnslu með þrýstisæfingu eða í samræmi við vinnsluaðferðirnar
sem um getur í b-lið 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a)

Vinnslustöðvar skulu ekki vera staðsettar á sama stað og sláturhús eða önnur fyrirtæki, sem hafa verið samþykkt eða
skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 eða reglugerð (EB) nr. 853/2004, nema að dregið sé úr áhættu
fyrir heilbrigði manna og dýra sem stafar af vinnslu á aukaafurðum úr dýrum, sem koma frá slíkum sláturhúsum eða
öðrum fyrirtækjum, með því að a.m.k. eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
i.

vinnslustöðin verður að vera algerlega aðskilin frá sláturhúsinu eða fyrirtækinu og eftir atvikum þannig að hún
sé í byggingu sem er að fullu aðskilin frá sláturhúsinu eða fyrirtækinu,

ii. eftirfarandi búnaður skal vera uppsettur og keyrður í vinnslustöðinni:
— færibandakerfi sem tengir vinnslustöðina við sláturhúsið eða fyrirtækið og sem ekki má sniðganga,
— aðskildir inngangar, móttökuklefar, búnaður og útgangar fyrir bæði vinnslustöðina og sláturhúsið eða
fyrirtækið,
iii. gera skal ráðstafanir til að fyrirbyggja að áhætta breiðist út vegna vinnu starfsfólks sem starfar í vinnslustöðinni
og í sláturhúsinu eða fyrirtækinu,
iv. aðgangur að vinnslustöðinni skal meinaður fólki, sem ekki hefur til þess leyfi, og dýrum skal ekki hleypt inn.
Þrátt fyrir ákvæði i. til iv. liðar getur lögbært yfirvald, ef um er að ræða vinnslustöðvar fyrir efni í 3. flokki, heimilað
önnur skilyrði í stað þeirra sem sett eru fram í þessum liðum, sem miða að því að draga úr áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra, þ.m.t. áhættu sem hlýst af vinnslu efnis í 3. flokki frá starfsstöðvum annars staðar sem eru
samþykktar eða skráðar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 852/2004 eða reglugerð (EB) nr. 853/2004.
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum, innan ramma fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra sem um getur í 1. mgr. 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, um það hvernig
lögbær yfirvöld þeirra nota þessa undanþágu.
b) Í vinnslustöðinni skal vera „hreint“ og „óhreint“ svæði og skal nægilega vel skilið milli þeirra. Á óhreina svæðinu
skal vera yfirbyggt rými þar sem tekið er við aukaafurðum úr dýrum og það skal byggt þannig að auðvelt sé að gera
það hreint og sótthreinsa það. Gólfin skulu þannig lögð að vökvi renni auðveldlega af þeim.
c)

Í vinnslustöðinni skal vera viðunandi aðstaða, m.a. nægur fjöldi salerna, búningsklefa og handlauga fyrir starfsfólk.

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

Óhreina svæðið skal, ef við á, vera með búnaði til að minnka umfang aukaafurða úr dýrum og búnaði til að setja
þjöppuðu aukaafurðirnar í vinnslueininguna.

f)

Ef hitameðhöndlunar er krafist skal allur búnaður vera búinn:
i.

mælibúnaði til að vakta hitastig á móti tíma og, ef nauðsyn krefur fyrir þá vinnsluaðferð sem notuð er, þrýsting
á mikilvægum stöðum,
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ii. upptökutækjum til að skrá samfellt niðurstöður þessara mælinga þannig að þær séu ávallt aðgengilegar vegna
skoðana og opinbers eftirlits,
iii. fullnægjandi öryggiskerfi sem kemur í veg fyrir ónóga hitun.
g) Til að koma í veg fyrir að aukaafurðir úr dýrum, sem koma inn, endurmengi afleidda afurð skal rýmið í stöðinni, þar
sem efni, sem kemur inn til vinnslu, er affermt, vera skýrt aðskilið frá því rými þar sem vinnsla afurðarinnar fer fram
og þar sem afleidda afurðin er geymd.
2.

Í vinnslustöðinni skal vera viðunandi aðstaða til að þrífa og sótthreinsa gámana eða geymana, sem aukaafurðir úr dýrum
koma í, og farartækin, önnur en skip, sem notuð eru við flutninginn.

3.

Sjá skal fyrir nægilega góðri aðstöðu til að sótthreinsa hjól ökutækja og aðra hluta þeirra, eins og við á, þegar farið er út
af óhreina svæði vinnslustöðvarinnar.

4.

Á öllum vinnslustöðvum skal vera fráveitukerfi fyrir skólp sem uppfyllir skilyrðin sem sett eru fram af lögbæra
yfirvaldinu í samræmi við löggjöf Sambandsins.

5.

Vinnslustöðin skal hafa yfir að ráða eigin rannsóknarstofu eða nýta sér þjónustu rannsóknarstofu utan stöðvarinnar.
Rannsóknarstofan skal hafa yfir að ráða búnaði til að framkvæma nauðsynlegar greiningar og vera samþykkt af lögbæru
yfirvaldi á grunni mats á getu rannsóknarstofunnar til að framkvæma þessar greiningar, vera faggilt samkvæmt
alþjóðlega viðurkenndum stöðlum eða vera undir reglubundnu eftirliti lögbæra yfirvaldsins til að meta getu
rannsóknarstofunnar til að framkvæma þessar greiningar.

6.

Ef, á grunni áhættumats, magn afurðanna, sem eru meðhöndlaðar, útheimtir að fulltrúi lögbærs yfirvalds sé reglulega eða
stöðugt á staðnum skal honum búið læsanlegt herbergi á vinnslustöðinni sem er með viðeigandi búnaði og er eingöngu
notað í tengslum við skoðunarþjónustuna.
2. þáttur
Hreinsun skólps

1.

Vinnslustöðvar sem vinna efni í 1. flokki og önnur athafnasvæði þar sem sérstakt áhættuefni er fjarlægt, sláturhús og
vinnslustöðvar sem vinna efni í 2. flokki skulu hafa formeðhöndlunarferli til að halda eftir og safna saman efni úr dýrum
sem fyrsta skref í meðhöndlun á skólpi.
Búnaðurinn, sem er notaður í formeðhöndlunarferlinu, skal samanstanda af síum eða sigtum í niðurföllum með opum
með 6 mm eða minni síugötum eða möskvastærð næst enda ferlisins eða jafngildum kerfum sem tryggja að föstu
agnirnar í skólpinu sem fara um þau séu ekki stærri en 6 mm.

2.

Skólp frá athafnasvæði, sem um getur í 1. lið, skal fara í gegnum formeðhöndlunarferli sem skal tryggja að allt skólp hafi
verið síað í gegnum ferlið áður en það er losað út af athafnasvæðinu. Ekki má fara fram nein mölun/hökkun, uppbleyting
eða önnur vinnsla eða notkun á þrýstingi sem gæti auðveldað för fasts efnis úr dýrum í gegnum formeðhöndlunarferlið.

3.

Öllu efni úr dýrum sem situr eftir í formeðhöndlunarferlinu á athafnasvæðum, sem um getur í 1. lið, skal safnað saman
og það flutt sem efni í 1. flokki eða 2. flokki, eftir því sem við á, og því fargað í samræmi við reglugerð (EB) nr.
1069/2009.

4.

Skólp sem hefur farið í gegnum formeðhöndlunarferlið á athafnasvæði, sem um getur í 1. lið, og skólp frá öðrum
athafnasvæðum, þar sem aukaafurðir úr dýrum fá meðferð eða eru unnar, skal meðhöndlað í samræmi við löggjöf
Sambandsins, án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð.

5.

Auk krafnanna sem mælt er fyrir um í 4. lið má lögbæra yfirvaldið skuldbinda rekstraraðila til að hreinsa skólp sem
kemur frá óhreinum svæðum vinnslustöðva og frá stöðvum þar sem fram fer millistigsstarfsemi með efni í 1. eða 2.
flokki eða þar sem geymt er efni í 1. eða 2. flokki, í samræmi við skilyrði sem tryggja að dregið sé úr áhættu vegna
sjúkdómsvalda.

6.

Með fyrirvara um 1. til 5. lið skal förgun aukaafurða úr dýrum, þ.m.t. blóðs og mjólkur, eða afleiddra afurða með skólpi
vera bönnuð.
Hins vegar er leyfilegt að farga efni í 3. flokki, sem samanstendur af seyru úr skilvindum eða skiljum, með skólpi, að því
tilskildu að það hafi verið meðhöndlað með einni af aðferðunum fyrir seyru úr skilvindum eða skiljum sem settar eru
fram í III. hluta 4. þáttar II. kafla X. viðauka við þessa reglugerð.
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3. þáttur
Sértækar kröfur sem varða vinnslu efna í 1. og 2. flokki
Skipulag vinnslustöðva sem vinna efni í 1. og 2. flokki skal vera þannig úr garði gert að tryggt sé að efni í 1. flokki sé
algerlega aðskilið frá efni í 2. flokki, allt frá móttöku hráefnisins þar til afleidda afurðin úr því er send frá stöðinni, nema
þegar blanda efnis úr 1. og 2. flokki er unnin sem efni úr 1. flokki.
4. þáttur
Sértækar kröfur sem varða vinnslu efna í 3. flokki
Eftirfarandi kröfur skulu gilda auk almennu krafnanna sem settar eru fram 1. þætti:
1.

Vinnslustöðvar, þar sem vinnsla efnis í 3. flokki fer fram, skulu ekki vera á sama stað og vinnslustöðvar, þar sem efni í
1. eða 2. flokki er unnið, nema það sé í algerlega aðskilinni byggingu.

2.

Hins vegar getur lögbæra yfirvaldið leyft vinnslu efnis í 3. flokki á stað þar sem meðferð eða vinnsla efnis í 1. eða 2.
flokki fer fram, ef komið er í veg fyrir víxlmengun með:
a)

skipulagningu athafnasvæðisins, einkum fyrirkomulagi á móttöku, og með frekari meðferð hráefnis,

b) skipulagningu og umsjón með búnaðinum, sem er notaður til vinnslu, þ.m.t. skipulagningu og umsjón með
aðskildum vinnslulínum eða með verklagsreglum um þrif sem útiloka útbreiðslu á allri hugsanlegri áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra og
c)
3.

skipulagningu og umsjón með svæðum fyrir tímabundna geymslu lokaafurðanna.

Á vinnslustöðvum þar sem vinnsla efnis í 3. flokki fer fram skal vera til staðar búnaður til að leita að aðskotahlutum, s.s.
umbúðaefni eða málmhlutum, í aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum ef þær eru vinnsluefni sem ætlað er sem
fóður. Fjarlægja skal slíka aðskotahluti fyrir vinnslu eða á meðan á henni stendur.
II. KAFLI
KRÖFUR ER VARÐA HOLLUSTUHÆTTI OG VINNSLU
1. þáttur
Almennar kröfur varðandi hollustuhætti

Auk almennra krafna um hollustuhætti, sem kveðið er á um í 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal á vinnslustöðvum
vera til staðar skjalfest áætlun um varnir gegn meindýrum til framkvæmdar á því fyrirkomulagi til varna gegn meindýrum,
s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum, sem um getur í c-lið 1. mgr. 25. gr. þeirrar reglugerðar.
2. þáttur
Almennar kröfur er varða vinnslu
1.

Nákvæmlega kvarðaður búnaður til mælinga eða skráningar skal notaður til að vakta stöðugt skilyrðin við vinnsluna.
Halda skal skrár sem sýna dagsetningar þegar mæli- eða skráningarbúnaðurinn er kvarðaður.

2.

Efni, sem hugsanlegt er að hafi ekki fengið tilskilda hitameðhöndlun, s.s. efni sem er losað við ræsingu eða lekur út við
hitun, skal sett aftur í hitameðhöndlun eða því skal safnað saman og það endurunnið í samræmi við reglugerð (EB) nr.
1069/2009.
3. þáttur
Vinnsluaðferðir fyrir efni í 1. og 2. flokki

Vinna skal efni í 1. og 2. flokki í samræmi við vinnsluaðferð 2, 3, 4 eða 5 eins og um getur í III. kafla, nema lögbæra
yfirvaldið krefjist beitingar á þrýstisæfingu (1. aðferð).
4. þáttur
Vinnsla efnis í 3. flokki
1.

Þeir mikilvægu stýristaðir sem ráða umfangi hitameðhöndlunarinnar sem er beitt við vinnsluna skulu, fyrir hverja
vinnsluaðferð eins og tilgreint er í III. kafla, samanstanda af:
a)

bitastærð hráefnisins,

b) hitastigi sem næst í hitameðhöndluninni,
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c)

þrýstingi, ef honum er beitt við vinnslu hráefnisins,

d) lengd hitameðhöndlunarinnar eða aðflutningshraða í órofnu kerfi. Tilgreina skal lágmarksvinnslustaðla fyrir hvern
mikilvægan stýristað sem við á.
2.

Ef um er að ræða efnafræðilega meðhöndlun, sem lögbært yfirvald hefur leyft sem vinnsluaðferð 7 í samræmi við G-lið
III. kafla, skal sýrustigsstillingin, sem næst, vera einn af mikilvægu stýristöðunum sem ráða umfangi efnafræðilegu
meðhöndlunarinnar.

3.

Skrár skulu varðveittar í a.m.k. tvö ár til að sýna fram á að lágmarksvinnslugildin hafi verið virt fyrir hvern mikilvægu
stýristaðanna.

4.

Efni í 3. flokki skal unnið í samræmi við eina af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 eða, ef um er að ræða efni
úr lagardýrum, eina af vinnsluaðferðum 1 til 7, eins og um getur í III. kafla.
III. KAFLI
STAÐLAÐAR VINNSLUAÐFERÐIR

A. Vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfing)
Smækkun
1.

Ef bitastærð einstakra aukaafurða úr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 50 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi búnaði sem er stilltur þannig að bitastærð eftir minnkunina verði ekki yfir 50 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni búnaðarins daglega og ástand hans skal skráð. Ef bitar, sem eru stærri en 50 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stöðvað og viðgerð fara fram áður en ferlið er sett af stað á ný.

Tími, hitastig og þrýstingur
2.

Hita skal aukaafurðir úr dýrum með bitastærð undir 50 mm í kjarnahita yfir 133 °C í a.m.k. 20 mínútur samfellt við
a.m.k. 3 bara raunþrýsting. Þrýstingurinn skal framkallaður með algerri lofttæmingu í sæfingarklefanum og í stað
lofts komi gufa („mettuð gufa“); hitameðhöndluninni má beita sem einu vinnsluaðferðinni eða sem
dauðhreinsunarstigi á undan eða eftir vinnslu.

3.

Vinnslan getur farið fram í lotum eða í órofnu kerfi.

B. Vinnsluaðferð 2
Smækkun
1.

Ef bitastærð einstakra aukaafurða úr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 150 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi búnaði sem er stilltur þannig að bitastærð eftir minnkunina verði ekki yfir 150 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni búnaðarins daglega og ástand hans skal skráð. Ef bitar, sem eru stærri en 150 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stöðvað og viðgerð fara fram áður en ferlið er sett af stað á ný.

Tími, hitastig og þrýstingur
2.

Að smækkun lokinni skulu aukaafurðirnar úr dýrunum hitaðar þannig að tryggt sé að kjarnahitinn fari yfir 100 °C í
a.m.k. 125 mínútur, kjarnahitinn fari yfir 110 °C í a.m.k. 120 mínútur og kjarnahitinn fari yfir 120 °C í a.m.k. 50
mínútur.
Þessi kjarnahitastig mega nást hvert á fætur öðru eða með tilfallandi samsetningu á tilgreindum tímabilum.

3.

Vinnslan skal fara fram í lotum.

C. Vinnsluaðferð 3
Smækkun
1.

Ef bitastærð einstakra aukaafurða úr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 30 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi búnaði sem er stilltur þannig að bitastærð eftir minnkunina verði ekki yfir 30 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni búnaðarins daglega og ástand hans skal skráð. Ef bitar, sem eru stærri en 30 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stöðvað og viðgerð fara fram áður en ferlið er sett af stað á ný.
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Tími, hitastig og þrýstingur
2.

Að smækkun lokinni skulu aukaafurðirnar úr dýrunum hitaðar þannig að tryggt sé að kjarnahitinn fari yfir 100 °C í
a.m.k. 95 mínútur, kjarnahitinn fari yfir 110 °C í a.m.k. 55 mínútur og kjarnahitinn fari yfir 120 °C í a.m.k. 13
mínútur.
Þessi kjarnahitastig mega nást hvert á fætur öðru eða með tilfallandi samsetningu á tilgreindum tímabilum.

3.

Vinnslan getur farið fram í lotum eða í órofnu kerfi.

D. Vinnsluaðferð 4
Smækkun
1.

Ef bitastærð einstakra aukaafurða úr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 30 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi búnaði sem er stilltur þannig að bitastærð eftir minnkunina verði ekki yfir 30 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni búnaðarins daglega og ástand hans skal skráð. Ef bitar, sem eru stærri en 30 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stöðvað og viðgerð fara fram áður en ferlið er sett af stað á ný.

Tími, hitastig og þrýstingur
2.

Að smækkun lokinni skulu aukaafurðirnar úr dýrunum settar í ílát með viðbættri fitu og hitaðar þannig að
kjarnahitinn fari yfir 100 °C í a.m.k. 16 mínútur, kjarnahitinn fari yfir 110 °C í a.m.k. 13 mínútur, kjarnahitinn fari
yfir 120 °C í a.m.k. átta mínútur og kjarnahitinn fari yfir 130 °C í a.m.k. þrjár mínútur.
Þessi kjarnahitastig mega nást hvert á fætur öðru eða með tilfallandi samsetningu á tilgreindum tímabilum.

3.

Vinnslan getur farið fram í lotum eða í órofnu kerfi.

E. Vinnsluaðferð 5
Smækkun
1.

Ef bitastærð einstakra aukaafurða úr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 20 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi búnaði sem er stilltur þannig að bitastærð eftir minnkunina verði ekki yfir 20 millimetrum. Kanna
skal skilvirkni búnaðarins daglega og ástand hans skal skráð. Ef bitar, sem eru stærri en 20 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stöðvað og viðgerð fara fram áður en ferlið er sett af stað á ný.

Tími, hitastig og þrýstingur
2.

Að smækkun lokinni skulu aukaafurðirnar úr dýrunum hitaðar þar til þær verða hlaupkenndar og síðan skal pressa
þær þannig að fita og vatn skiljist frá prótínríka efninu. Því næst skal prótínríka efnið hitað þannig að kjarnahitinn
fari yfir 80 °C í a.m.k. 120 mínútur og kjarnahitinn fari yfir 100 °C í a.m.k. 60 mínútur.
Þessi kjarnahitastig mega nást hvert á fætur öðru eða með tilfallandi samsetningu á tilgreindum tímabilum.

3.

Vinnslan getur farið fram í lotum eða í órofnu kerfi.

F. Vinnsluaðferð 6 (fyrir aukaafurðir úr dýrum í 3. flokki sem koma eingöngu úr lagardýrum eða vatnahryggleysingjum)
Smækkun
1.

Minnka skal aukaafurðirnar úr dýrum niður í bitastærð sem er ekki meiri en:
a)

50 mm ef um er að ræða hitameðhöndlun í samræmi við a-lið 2. liðar eða

b) 30 mm ef um er að ræða hitameðhöndlun í samræmi við b-lið 2. liðar.
Þær skulu síðan blandaðar maurasýru til að lækka og viðhalda pH-gildinu við 4,0 eða þar undir. Blandan skal geymd
í a.m.k. 24 klst þar til frekari meðhöndlun fer fram.
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Tími, hitastig og þrýstingur
2.

Að lokinni smækkun skal blandan hituð þannig að:
a)

kjarnahitinn verði a.m.k. 90 °C í a.m.k. 60 mínútur eða

b) kjarnahitinn verði a.m.k. 70 °C í a.m.k. 60 mínútur.
Ef sírennsliskerfi er notað skal framrás afurðarinnar gegnum hitarann stýrt með vélrænum skipunum sem
takmarka færsluna þannig að í lok hitameðhöndlunarinnar hafi afurðin farið gegnum ferli sem er fullnægjandi
bæði hvað varðar tíma og hitastig.
3.

Vinnslan getur farið fram í lotum eða í órofnu kerfi.

G. Vinnsluaðferð 7
1.

Hver sú vinnsluaðferð sem lögbært yfirvald leyfir og rekstraraðilinn hefur sýnt því yfirvaldi fram á eftirfarandi:
a)

greiningu viðkomandi hættu í upphafsefninu með tilliti til uppruna efnisins og hugsanlegrar áhættu með tilliti til
heilbrigðisástands dýra í aðildarríkinu eða á landsvæðinu eða reitnum þar sem nota á aðferðina,

b) getu vinnsluaðferðarinnar til að draga úr þessari áhættu niður á stig sem skapar ekki neina verulega áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra,
c)

daglega sýnatöku úr lokaafurðinni á tímabili sem stendur í 30 framleiðsludaga í samræmi við eftirfarandi
örverufræðilega staðla:
i.

Sýni tekin úr efninu strax eftir meðhöndlun:
Clostridium perfringens finnst ekki í 1 g af afurðinni

ii. Sýni tekin úr efninu meðan það er í geymslu eða þegar það er tekið úr geymslu:
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
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.

=

2.

Upplýsingar um mikilvæga stýristaði, sem staðfesta að hver vinnslustöð uppfylli örverufræðilega staðla á
fullnægjandi hátt, skulu skráðar og varðveittar þannig að rekstraraðilinn og lögbært yfirvald geti vaktað starfsemi
vinnslustöðvarinnar. Upplýsingarnar, sem skulu skráðar og eftirlit haft með, skulu taka til bitastærðar og, eftir því
sem við á, markhita, algilds tíma, þrýstingssniðs, aðflutningshraða hráefna og endurvinnsluhlutfalls fitu.

3.

Þrátt fyrir 1. lið getur lögbært yfirvald leyft notkun á vinnsluaðferðum sem hafa verið samþykktar fyrir
gildistökudag þessarar reglugerðar, í samræmi við III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
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4.

Lögbært yfirvald skal, varanlega eða tímabundið, stöðva notkun vinnsluaðferða sem um getur í 1. og 3. lið ef það
kemst yfir sannanir fyrir því að einhver þeirra skilyrða, sem tilgreind eru í a- eða b-lið 1. liðar, hafi breyst
umtalsvert.

5.

Sé þess óskað skal lögbæra yfirvaldið upplýsa lögbært yfirvald annars aðildarríkis um þær upplýsingar sem það býr
yfir skv. 1. og 2. lið að því er varðar leyfða vinnsluaðferð.
IV. KAFLI
AÐRAR VINNSLUAÐFERÐIR
1. þáttur
Almenn ákvæði

1.

Efni sem verður til við vinnslu á efni í 1. og 2. flokki, að undanskilinni lífdísilolíu sem er framleidd í samræmi við D-lið
2. þáttar þessa kafla, skal vera merkt á óafmáanlegan hátt í samræmi við kröfurnar um merkingu tiltekinna afleiddra
afurða sem settar eru fram í V. kafla VIII. viðauka.

2.

Sé þess óskað skal lögbært yfirvald aðildarríkis gera niðurstöður úr opinberu eftirliti aðgengilegar fyrir lögbært yfirvald
annars aðildarríkis, þegar staðgönguaðferð er notuð í fyrsta skipti í því aðildarríki, til að greiða fyrir upptöku nýju
staðgönguaðferðarinnar.
2. þáttur
Vinnslustaðlar

A. Basískt vatnsrof
1.

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir alla flokka aukaafurða úr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Basískt vatnsrof skal fara fram samkvæmt eftirfarandi vinnslustöðlum:
a)

Notuð er annaðhvort natríumhýdroxíðlausn (NaOH) eða kalíumhýdroxíðlausn (KOH) (eða samsetning þeirra) í
magni sem tryggir nokkurn veginn móljafngildi við þyngd, tegund og samsetningu þeirra aukaafurða úr dýrum
sem á að brjóta niður.
Ef um er að ræða mikla fitu í aukaafurðum úr dýrum sem hlutleysir basann er viðbættur basi aðlagaður þannig
að móljafngildið sem um getur náist.

b) Aukaafurðir úr dýrum skulu settar í stálblendisílát. Mældu magni af basa skal bætt við, annaðhvort í föstu formi
eða sem lausn, eins og um getur í a-lið.
c)

Ílátinu skal lokað og aukaafurðirnar úr dýrunum og basablandan hitaðar í a.m.k. 150 °C kjarnahita við a.m.k. 4bara raunþrýsting í a.m.k.:
i.

þrjár klukkustundir samfellt,

ii. sex klukkustundir samfellt ef um er að ræða meðhöndlun aukaafurða úr dýrum sem um getur í i. og ii. lið aliðar 8. gr. reglugerðar. (EB) nr. 1069/2009.
Efni, sem kemur úr efnum í 1. flokki sem koma úr dýrum sem voru aflífuð í tengslum við ráðstafanir til að
útrýma smitandi heilahrörnun, sem eru annaðhvort jórturdýr sem ekki þarf að prófa fyrir smitandi
heilahrörnun eða jórturdýr sem hafa verið prófuð með neikvæðum niðurstöðum í samræmi við 1. mgr. 6.
gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, má hins vegar vinna í samræmi við i. lið c-liðar 2. liðar þessa þáttar eða
iii. eina klukkustund samfellt ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum sem samanstanda af efni úr fiski eða
alifuglum.
d) Vinnsluferlið skal fara fram í lotum og stöðugt skal hræra í efninu í kerinu til að greiða fyrir niðurbrotsferlinu
þar til vefirnir eru uppleystir og bein og tennur hafa mýkst.
e)

Meðhöndla skal aukaafurðirnar úr dýrum þannig að kröfurnar varðandi tíma, hitastig og þrýsting séu uppfylltar
á sama tíma.
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B. Vatnsrof við háan hita og mikinn þrýsting
1.

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir efni í 2. og 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð
Vatnsrof við háan hita og mikinn þrýsting skal fara fram samkvæmt eftirfarandi vinnslustöðlum:
a)

Hita skal aukaafurðir úr dýrum með óbeinni gufumeðhöndlun á lífrofshvarftankinn (e. biolytic reactor) þannig
að kjarnahitinn verði a.m.k. 180 °C í a.m.k. 40 mínútur samfellt við a.m.k. 12 bara raunþrýsting.

b) Vinnsluferlið skal fara fram í lotum og stöðugt skal hræra í efninu í kerinu og
c)

Meðhöndla skal aukaafurðirnar úr dýrum þannig að kröfurnar varðandi tíma, hitastig og þrýsting séu uppfylltar
á sama tíma.

C. Lífgasframleiðsla með vatnsrofi undir háþrýstingi
1.

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir alla flokka aukaafurða úr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Lífgasframleiðsla með vatnsrofi undir háþrýstingi skal fara fram samkvæmt eftirfarandi vinnslustöðlum:
a)

Fyrst skal vinna aukaafurðirnar úr dýrum með vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfingu), eins og segir í III. kafla, í
samþykktri vinnslustöð.

b) Að loknu vinnsluferlinu sem um getur í a-lið er fituhreinsað efnið meðhöndlað við a.m.k. 220 °C hita í a.m.k.
20 mínútur við a.m.k. 25 bara raunþrýsting, hitað í tveggja þrepa ferli, fyrst með beinni innsprautun gufu og
síðan með óbeinni innsprautun í samása varmaskipti (e. coaxial heat exchanger).
c)

Vinnsluferlið skal fara fram í lotum eða í órofnu kerfi og stöðugt skal hræra í efninu.

d) Meðhöndla skal aukaafurðirnar úr dýrum þannig að kröfurnar varðandi tíma, hitastig og þrýsting séu uppfylltar
á sama tíma.
e)

Efnið sem fellur til við vinnsluna skal síðan blandað vatni og látið gerjast loftfirrt (lífgasummyndun) í
lífgashvarftanki.

f)

Ef um er að ræða upphafsefni í 1. flokki skal allt ferlið fara fram á sama stað og í lokuðu kerfi og lífgasið sem
myndast á meðan á ferlinu stendur skal brennt hratt í sömu stöð við a.m.k. 900 °C og síðan snöggkælt
(„snöggkæling“).

D. Framleiðsluferli lífdísilolíu
1.

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir fituhluta úr öllum flokkum aukaafurða úr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Framleiðsla lífdísilolíu skal fara fram samkvæmt eftirfarandi vinnslustöðlum:
a)

Að undanteknu fisklýsi, sem er framleitt í samræmi við VIII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
eða bræddri fitu, sem er framleidd í samræmi við XII. þátt III. viðauka við þá reglugerð, skal fyrst vinna
fituhluta úr aukaafurðum úr dýrum með:
i.

vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfingu) ef um er að ræða efni í 1. eða 2. flokki, eins og segir í III. kafla, og

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

vinnsluferli þar sem skilja skal unnu fituna frá prótíninu og, ef um er að ræða fitu úr jórturdýrum, fjarlægja
óleysanleg óhreinindi umfram 0,15% af þyngdinni, og síðan skal estra og transestra unnu fituna.
Þó er ekki gerð krafa um estrun fyrir unna fitu úr efni úr 3. flokki. Við estrun er pH-gildið lækkað niður
fyrir 1 með því að bæta við brennisteinssýru (H2SO4) eða jafngildri sýru og blandan er hituð í 72 °C í
a.m.k. 2 klukkustundir og hrært kröftuglega í á meðan.
Transestrun skal framkvæmd með því að auka pH-gildið í u.þ.b. 14 með kalíumhýdroxíði eða með
jafngildum basa við 35 til 50 °C í a.m.k. 15 mínútur. Transestrun skal framkvæma tvisvar við þau skilyrði
sem lýst er í þessum lið með því að nota nýja basíska lausn. Á eftir þessu vinnsluferli skulu afurðirnar
hreinsaðar, þ.m.t. með eimingu í lofttæmi við 150 °C, og þá verður til lífdísilolía,

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

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir efni í 2. og 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð
Brookes-gösun skal fara fram samkvæmt eftirfarandi vinnslustöðlum:
a)

Eftirbrennarahólfið skal hitað upp með jarðgasi.

b) Aukaafurðir úr dýrum skulu settar í aðalhólf gasarans (e. gasificator) og dyrunum lokað. Í aðalhólfinu mega
ekki vera brennarar og í staðinn skal það hitað með því að flytja hitann með varmaleiðingu frá eftirbrennaranum
sem skal vera undir aðalhólfinu. Eina loftið sem hleypt er inn í aðalhólfið skal koma í gegnum þrjá inntaksloka
á aðalhurðinni til að auka skilvirkni ferlisins.
c)

Aukaafurðirnar úr dýrum þurfa að gufa upp í flókin vetniskolefni og lofttegundirnar frá þeim berast frá
aðalhólfinu gegnum þröngt op efst á bakveggnum yfir á blöndunar- og brotsvæðin þar sem þeim er sundrað í
efnisþætti sína. Að lokum berast lofttegundirnar inn í eftirbrennarahólfið þar sem þær brenna í loganum frá
jarðgaskyntum brennara, í umframlofti.

d) Í hverri vinnslueiningu skulu vera tveir brennarar og tvær aukaviftur ef bilun verður í brennara eða viftum.
Aukahólfið er hannað til að veita a.m.k. tveggja sekúndna dvalartíma við a.m.k. 950 °C við öll brennsluskilyrði.
e)

Útblásturslofttegundirnar berast úr aukahólfinu í gegnum loftþrýstingstrekkspjald neðst í reykháfnum sem kælir
þær og þynnir með andrúmslofti og heldur stöðugum þrýstingi í aðalhólfum og aukahólfum.

f)

Ferlið fer fram í 24 klukkustunda lotu sem felur í sér hleðslu, vinnslu, kælingu og fjarlægingu ösku. Við lok
lotunnar eru öskuleifarnar fjarlægðar úr aðalhólfinu með sogkerfi í lokaða poka sem síðan eru innsiglaðir áður
en þeir eru fluttir af staðnum.

g) Gösun á öðru efni en aukaafurðum úr dýrum er óheimil.
F. Brennsla dýrafitu í hitaketilsvinnslu
1.

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir fituhluta úr öllum flokkum aukaafurða úr dýrum.

2.

Vinnsluaðferð
Brennsla dýrafitu í hitakatli skal fara fram samkvæmt eftirfarandi vinnslustöðlum:
a)

Að undanteknu fisklýsi eða bræddri fitu sem er framleidd í samræmi við VIII. eða XII. þátt III. viðauka
reglugerðar (EB) nr. 853/2004, í þeirri röð, skal fyrst vinna fituhluta úr aukaafurðum úr dýrum með:
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i.

ef um er að ræða fituhluta úr efni í 1. og 2. flokki sem brenna á í annarri stöð,
— einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5, sem settar eru fram í III. kafla þessa viðauka, fyrir fituhluta úr
vinnslu á jórturdýrum, sem hafa verið prófuð með neikvæðum niðurstöðum í samræmi við 1. mgr. 6.
gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001, og úr vinnslu á dýrum, öðrum en jórturdýrum sem þarf að prófa
fyrir smitandi heilahrörnun;
— vinnsluaðferð 1 fyrir fituhluta úr vinnslu á öðrum jórturdýrum, eins og um getur í III. kafla og

ii. einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 ef um er að ræða efni í 1. og 2. flokki, sem er ætlað
til brennslu innan sömu stöðvar, og efni í 3. flokki; ef um er að ræða efni sem kemur úr fiski skal nota
vinnsluaðferðir 1 til 7 sem settar eru fram í III. kafla.
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.
c)

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

fitunni breytt í gufu í gufuframleiðslukatli og hún brennd við a.m.k. 1100 °C í a.m.k. 0,2 sekúndur eða

ii. fitan unnin og notast við jafngildar vinnslubreytur sem lögbært yfirvald leyfir.
d) Brennsla efna úr dýraríkinu, annarra en dýrafitu, er óheimil.
e)

Brennsla fitu úr efni úr 1. og 2. flokki verður að fara fram í sömu stöð og þar sem fitan er brædd með það að
markmiði að nýta orkuna, sem er framleidd, til bræðslunnar. Lögbæru yfirvaldi er þó heimilt að leyfa að fitan sé
flutt til annarra stöðva til brennslu, að því tilskildu:
i.

að viðtökustöðin hafi leyfi til brennslunnar,

ii. að vinnsla matvæla eða fóðurs í samþykktri stöð á sama athafnasvæði fari fram við ströng skilyrði um
aðskilnað.
f)

Brennslan skal fara fram í samræmi við löggjöf Sambandsins, einkum um umhverfisvernd, með tilvísun í staðla
í þeirri löggjöf um bestu, fáanlegu tækni til eftirlits og vöktunar á losun.

G. Framleiðsluferli fyrir lífeldsneyti með varmafræðilegum og vélrænum ferlum
1.

Upphafsefni
Nota má þetta vinnsluferli fyrir húsdýraáburð og innihald meltingarvegar og fyrir efni í 3. flokki.

2.

Vinnsluaðferð
Framleiðsla lífeldsneytis með varmafræðilegum og vélrænum ferlum skal fara fram samkvæmt eftirfarandi
vinnslustöðlum:
a)

Aukaafurðir úr dýrum eru settar inn í breyti og síðan meðhöndlaðar við 80 °C hita í 8 klukkustundir. Á þessu
tímabili er efnið smækkað í sífellu með viðeigandi véltæknilegum búnaði sem rífur það niður.

b) Síðan skal efnið meðhöndlað við 100 °C hita í a.m.k. tvær klukkustundir.
c)

Bitastærðin í efninu, sem kemur úr vinnslunni, má ekki fara yfir 20 millimetra.

d) Meðhöndla skal aukaafurðirnar úr dýrum þannig að kröfurnar varðandi tíma, hitastig og þrýsting, sem settar eru
fram í a- og b-lið, séu uppfylltar á sama tíma.
e)

Meðan efnið er hitameðhöndlað skal uppgufað vatn útdregið stöðugt úr loftrýminu yfir lífeldsneytinu og leitt í
gegnum þétti úr ryðfríu stáli. Þéttan skal geymd við a.m.k. 70 °C hita í a.m.k. eina klukkustund áður en hún er
losuð sem skólp.
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f)

Eftir að efnið hefur verið hitameðhöndlað er lífeldsneytið, sem fellur til úr breytinum, losað og sjálfkrafa flutt
með færibraut, sem er alveg lokuð og samtengd, í brennslu eða sambrennslu á sama stað,

g) Vinnslan skal fara fram í lotum.

3. þáttur
Förgun og notkun á afleiddum afurðum
1.

Afleiddum afurðum úr vinnslu á:
a)

efni í 1. flokki skal:
i.

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

ii. fargað með urðun á viðurkenndum urðunarstað,
iii. þær skulu ummyndaðar í lífgas, að því tilskildu að meltunarleifunum sé fargað í samræmi við i. eða ii.
lið eða
iv. þær skulu unnar frekar í fituafleiður til annarrar notkunar en í fóður.
b) efni í 2. eða 3. flokki skal:
i.

fargað á þann hátt sem kveðið er á um í i. eða ii. lið a-liðar 1. liðar, með eða án undangenginnar
vinnslu, eins og kveðið er á um í a- og b-lið 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

ii. þær skulu unnar frekar í fituafleiður til annarrar notkunar en í fóður,
iii. notaðar sem lífrænn áburður eða jarðvegsbætir eða
iv. myltar eða ummyndaðar í lífgas.
2.

Efni úr vinnslu með:
a)

vinnsluferlinu með basísku vatnsrofi, sem skilgreint er í A-lið 2. þáttar, má ummynda í lífgasstöð og síðan
brenna það hratt við a.m.k. 900°C og kæla síðan hratt niður („snöggkæling“); þegar efni, sem um getur í aog b-lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, hefur verið notað sem upphafsefni skal ummyndun í lífgas
fara fram á sama stað og vinnslan og í lokuðu kerfi,

b) hvað varðar framleiðsluferlið fyrir lífdísilolíu má:
i.

nota lífdísilolíu og efnaleifar frá eimingu lífdísilolíu sem eldsneyti án takmarkana samkvæmt þessari
reglugerð (endapunktur),

ii. ef um er að ræða kalíumsúlfat: nota það til framleiðslu á afleiddum afurðum til áburðar á land,
iii. ef um er að ræða glýserín:
— ummynda í lífgas ef það kemur úr efni í 1. eða 2. flokki sem hefur verið unnið í samræmi við
vinnsluaðferð 1 sem sett er fram í III. kafla;
— nota það í fóður ef það kemur úr efni í 3. flokki.
3.

Öllum úrgangi 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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V. VIÐAUKI

UMMYNDUN Á AUKAAFURÐUM ÚR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM Í LÍFGAS, OG MYLTING

I. KAFLI
KRÖFUR ER VARÐA STÖÐVAR
1. þáttur
Lífgasstöðvar
1.

Á hverri lífgasstöð skal vera gerilsneyðingar-/sótthreinsunareining, sem ekki er hægt að sniðganga, fyrir aukaafurðir úr
dýrum eða afleiddar afurðir sem settar eru inn og sem hafa 12 mm hámarksbitastærð áður en þær koma inn í eininguna,
sem er búin:
a)

búnaði til að fylgjast með að 70 °C hitastig náist í 1 klukkustund,

b) skráningarbúnaði til að skrá stöðugt niðurstöður þeirra vöktunarmælinga sem um getur í a-lið og
c)
2.

fullnægjandi kerfi sem kemur í veg fyrir ónóga hitun.

Þrátt fyrir 1. lið skal gerilsneyðingar-/sótthreinsunareining ekki vera lögboðinn búnaður fyrir lífgasstöðvar sem
ummynda eingöngu:
a)

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

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

efni í 3. flokki sem hefur verið gerilsneytt/sótthreinsað í annarri samþykktri stöð,

d) aukaafurðir úr dýrum sem má nota sem hráefni án vinnslu í samræmi við ii. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og þessa reglugerð,
e)

aukaafurðir úr dýrum sem hafa farið í gegnum basíska vatnsrofsvinnsluferlið sem sett er fram í A-lið 2. þáttar IV.
kafla IV. viðauka,

f)

eftirfarandi aukaafurðir úr dýrum, ef lögbæra yfirvaldið leyfir það:
i.

aukaafurðir úr dýrum sem um getur í f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem hafa farið í gegnum
vinnslu eins og hún er skilgreind í m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004 á þeim tímapunkti þegar
ákveðið er að þær verði notaðar til annars en manneldis,

ii. aukaafurðir úr dýrum sem um getur í g-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða
iii. aukaafurðir úr dýrum sem eru ummyndaðar í lífgas og meltunarleifarnar eru síðan myltar eða unnar eða þeim
fargað í samræmi við þessa reglugerð.
3.

Ef lífgasstöðin er staðsett á athafnasvæði þar sem alidýr eru haldin, eða við hliðina á því, og hún nýtir ekki einungis
húsdýraáburð, mjólk eða brodd, sem fellur til frá þessum dýrum, skal stöðin vera staðsett í nokkurri fjarlægð frá svæðinu
þar sem slík dýr eru haldin.
Sú fjarlægð skal ákvörðuð þannig að tryggt sé að það sé engin óviðunandi áhætta á útbreiðslu á sjúkdómi, sem getur
smitast í menn eða dýr, frá lífgasstöðinni.
Í öllum tilvikum verður að vera alger efnislegur aðskilnaður á milli lífgasstöðvarinnar og dýranna og fóðurs þeirra og
undirburðar, með girðingum ef nauðsyn krefur.
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4.

Hver lífgasstöð skal hafa yfir að ráða eigin rannsóknarstofu eða nýta sér rannsóknarstofu utan stöðvarinnar.
Rannsóknarstofan skal hafa yfir að ráða búnaði til að framkvæma nauðsynlegar greiningar og vera samþykkt af lögbæru
yfirvaldi, vera faggilt samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum stöðlum eða vera undir reglubundnu eftirliti lögbæra
yfirvaldsins.
2. þáttur
Myltingarstöðvar

1.

Á myltingarstöð verður að vera lokaður moltari eða lokað svæði sem ekki er hægt að fara framhjá með aukaafurðir úr
dýrum eða afleiddar afurðir sem komið er með inn á stöðina, og skal það búið eftirfarandi:
a)

búnaði til að vakta hitastig á móti tíma,

b) búnaði til að skrá, stöðugt ef við á, niðurstöður þeirra vöktunarmælinga sem um getur í a-lið,
c)
2.

fullnægjandi öryggiskerfi sem kemur í veg fyrir ónóga hitun.

Þrátt fyrir 1. lið má leyfa aðrar gerðir myltingarkerfa að því tilskildu að þau:
a)

séu rekin með þeim hætti að allt efnið í kerfinu uppfylli tilskilda tíma- og hitamæliþætti, þ.m.t., ef við á, stöðugt
eftirlit með vinnslubreytunum eða

b) ummyndi einungis efni sem um getur í 2. lið 1. þáttar og
c)
3.

séu í samræmi við aðrar viðeigandi kröfur í þessari reglugerð.

Ef myltingarstöðin er staðsett á athafnasvæði þar sem alidýr eru haldin, eða við hliðina á því, og hún nýtir ekki einungis
húsdýraáburð, mjólk eða brodd, sem fellur til frá þessum dýrum, skal stöðin vera staðsett í nokkurri fjarlægð frá svæðinu
þar sem slík dýr eru haldin.
Sú fjarlægð skal ákvörðuð þannig að tryggt sé að það sé engin óviðunandi áhætta á útbreiðslu á sjúkdómi, sem getur
smitast í menn eða dýr, frá myltingarstöðinni.
Í öllum tilvikum verður að vera alger efnislegur aðskilnaður á milli myltingarstöðvarinnar og dýranna og fóðurs þeirra
og undirburðar, með girðingum ef nauðsyn krefur.

4.

Hver myltingarstöð skal hafa yfir að ráða eigin rannsóknarstofu eða nýta sér rannsóknarstofu utan stöðvarinnar.
Rannsóknarstofan skal hafa yfir að ráða búnaði til að framkvæma nauðsynlegar greiningar og vera samþykkt af lögbæru
yfirvaldi, vera faggilt samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum stöðlum eða vera undir reglubundnu eftirliti lögbæra
yfirvaldsins.

II. KAFLI
KRÖFUR UM HOLLUSTUHÆTTI SEM EIGA VIÐ UM LÍFGAS- OG MYLTINGARSTÖÐVAR
1.

Aukaafurðir úr dýrum skulu ummyndaðar eins fljótt og auðið er eftir að þær koma í lífgas- eða myltingarstöðina. Þær
skulu geymdar á viðunandi hátt þar til þær eru meðhöndlaðar.

2.

Gámar, ílát og ökutæki, sem eru notuð við flutninga á ómeðhöndluðu efni, skulu hreinsuð og sótthreinsuð á til þess
ætluðu svæði.
Það svæði skal staðsett eða hannað þannig að engin hætta sé á því að meðhöndlaðar afurðir mengist.

3.

Beita skal kerfisbundnum forvarnarráðstöfunum gegn fuglum, nagdýrum, skordýrum og öðrum meindýrum.
Nota skal skjalfesta áætlun um meindýravarnir í þessum tilgangi.

4.

Fastsetja og skjalfesta skal þær aðferðir sem er beitt við hreinsun allra hluta athafnasvæðisins. Séð skal fyrir fullnægjandi
búnaði og hreinsiefnum til notkunar við hreinsun.

5.

Eftirlit með hollustuháttum skal m.a. felast í reglulegri skoðun umhverfis og búnaðar. Áætlanir um skoðanir og
niðurstöður úr þeim skulu skjalfestar.
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6.

Halda skal stöðvum og búnaði í góðu standi og mælibúnaður skal kvarðaður reglulega.

7.

Meðferð og geymsla meltunarleifa og moltu í lífgasstöðinni eða myltingarstöðinni skal vera þess eðlis að endurmengun
sé útilokuð.

III. KAFLI
UMMYNDUNARVINNSLUBREYTUR
1. þáttur
Staðlaðar ummyndunarvinnslubreytur
1.

Efni í 3. flokki, sem er notað sem hráefni í lífgasstöð sem er búin gerilsneyðingar-/sótthreinsunareiningu, skal uppfylla
eftirfarandi lágmarkskröfur:
a)

hámarksstærð bita áður en þeir fara inn í eininguna: 12 mm,

b) lágmarkshiti í öllu efninu í einingunni: 70 °C og
c)

órofinn lágmarkstími í einingunni: 60 mínútur.

Þó er heimilt að nota mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk, brodd og afurðir úr broddi í 3. flokki,
sem hráefni í lífgasstöð án gerilsneyðingar/sótthreinsunar, ef lögbært yfirvald telur það ekki skapa hættu á útbreiðslu
neins alvarlegs smitsjúkdóms til manna eða dýra.
Lágmarkskröfurnar sem settar eru fram í b- og c-lið þessa liðar skulu einnig ná til efnis í 2. flokki sem kemur inn á
lífgasstöð án undangenginnar vinnslu í samræmi við ii. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
2.

Efni í 3. flokki, sem er notað sem hráefni í myltingarstöð, skal uppfylla eftirfarandi lágmarkskröfur:
a)

hámarksstærð bita sem fara inn í moltarann: 12 mm,

b) lágmarkshiti í öllu efninu í moltaranum: 70 °C og
c)

órofinn lágmarkstími: 60 mínútur.

Lágmarkskröfurnar sem settar eru fram í b- og c-lið þessa liðar skulu einnig ná til efnis í 2. flokki sem er mylt án
undangenginnar vinnslu í samræmi við ii. lið e-liðar 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
2. þáttur
Aðrar ummyndunarvinnslubreytur fyrir lífgas- og myltingarstöðvar
1.

Lögbært yfirvald getur leyft að notaðar séu aðrar ummyndunarvinnslubreytur en þær sem settar eru fram í 1. lið 1. þáttar
I. kafla og aðrar en stöðluðu ummyndunarvinnslubreyturnar, að því tilskildu að umsækjandi um slíka notkun færi sönnur
fyrir að slíkar vinnslubreytur tryggi viðunandi minnkun á lífrænni áhættu. Sú sönnun skal m.a. felast í fullgildingu sem
skal fara fram í samræmi við eftirfarandi kröfur:
a)

greiningu á hugsanlegri hættu, þ.m.t. áhrif frá aðföngum, byggðri á nákvæmri lýsingu á ummyndunarskilyrðunum
og -vinnslubreytunum,

b) áhættumat til þess að meta hvernig sértækum ummyndunarskilyrðum, sem um getur í a-lið, er náð í reynd við
venjulegar og ódæmigerðar aðstæður,
c)

fullgildingu á fyrirhuguðu vinnsluferli með því að mæla hve mikið hefur dregið úr lífvænleika/smitvirkni hjá:
i.

innrænum vísilífverum meðan á vinnslunni stendur svo fremi að vísirinn sé:
— ávallt fyrir hendi í hráefninu í miklum fjölda,
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— ekki minna hitaþolinn gagnvart banvænum þáttum ummyndunarferlisins 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
ii. vel skilgreindri prófunarlífveru eða -veiru sem er, meðan váhrif vara, flutt með heppilegum bera (e. suitable test
body) inn í upphafsefnið.
d) Með fullgildingu fyrirhugaða vinnsluferlisins, sem um getur í c-lið, skal sýnt fram á að með vinnslunni náist að
draga úr heildaráhættu á eftirfarandi hátt:
i.

fyrir varmafræðileg og efnafræðileg ferli:
— fækkun um 5 log10-einingar fyrir Enterococcus faecalis eða Salmonella Senftenberg (775W, H2S
neikvæð),
— skerðingu á smitnæmu títri fyrir hitaþolnar veirur, t.d. parvóveirur, sem nemur a.m.k. 3 log10-einingum
þegar þeir hafa hættu í för með sér sem skiptir máli og

ii. að því er varðar efnafræðileg ferli, einnig með:
— fækkun sem nemur a.m.k. 99,9% (3 log10-einingum) fyrir þolna sníkla, t.d. egg Ascaris sp. (iðraþráðorma)
á lífvænlegum stigum,
e)

gerð fullfrágenginnar eftirlitsáætlunar, þ.m.t. aðferða til að vakta hvernig ferlið, sem um getur í c-lið, reynist í
framkvæmd,

f)

ráðstafanir til að tryggja stöðuga vöktun og eftirlit með viðkomandi vinnslubreytum sem eru ákveðnar í
eftirlitsáætluninni við rekstur stöðvarinnar.
Upplýsingar um viðeigandi vinnslubreytur sem eru notaðar í lífgas- eða myltingarstöðvum, ásamt upplýsingum um
aðra mikilvæga stýristaði, skulu skráðar og varðveittar þannig að eigandinn, rekstraraðilinn eða fulltrúi þeirra og
lögbært yfirvald geti fylgst með starfsemi stöðvarinnar.
Rekstraraðilinn skal veita lögbæru yfirvaldi aðgang að skrám sé þess óskað. Veita skal framkvæmdastjórninni
upplýsingar í tengslum við ferli sem er samþykkt samkvæmt þessari reglugerð, sé þess óskað.

2.

Þrátt fyrir 1. lið getur lögbæra yfirvaldið, meðan þess er beðið að reglur séu samþykktar eins og um getur í ii. lið a-liðar
2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, leyft notkun á sértækum kröfum, öðrum en þeim sem mælt er fyrir um í
þessum kafla, að því tilskildu að þær tryggi samsvarandi áhrif varðandi fækkun sjúkdómsvalda, fyrir:
a)

eldhússúrgang sem er nýttur sem eina aukaafurðin úr dýrum í lífgas- eða myltingarstöð og

b) blöndur af eldhússúrgangi og eftirfarandi efnum:
i.

húsdýraáburði,

ii.

innihaldi meltingarvegar sem er aðskilið frá meltingarvegi,

iii.

mjólk,

iv.

afurðum sem eru að stofni til úr mjólk,

v.

afurðum úr mjólk,

vi.

broddi,

vii.

afurðum úr broddi,

viii. eggjum,
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3.

ix.

eggjaafurðum,

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.

Þegar efni sem um getur í b-lið 2. liðar eða afleiddar afurðir sem um getur í g-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
eru einu upphafsefnin úr dýraríkinu sem meðhöndluð eru í lífgas- eða myltingarstöð getur lögbæra yfirvaldið leyft
notkun á sértækum kröfum, öðrum en þeim sem tilteknar eru í þessum kafla, að því tilskildu að það telji að:
a)

þessi efni skapi ekki áhættu á að alvarlegir smitsjúkdómar berist í menn eða dýr,

b) meltunarleifarnar eða moltan séu óunnið efni og skyldi rekstraraðila til að fara með þau í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 1069/2009 og þessa reglugerð.
4.

Rekstraraðilar mega setja á markað meltunarleifar og moltu sem hafa verið framleiddar samkvæmt vinnslubreytum sem
lögbæra yfirvaldið hefur leyft:
a)

í samræmi við 1. lið,

b) í samræmi við 2. og 3. lið, einungis innan aðildarríkisins þar sem þessar vinnslubreytur hafa verið leyfðar.

3. þáttur
Staðlar fyrir meltunarleifar og moltu
1.

a) Dæmigerð sýni af meltunarleifum eða moltu sem eru tekin á meðan á ummyndun stendur á lífgasstöð eða myltingu
á myltingarstöð eða strax að henni lokinni, til að vakta vinnsluferlið, skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 í 1 g,
eða
Saurkokkar: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 300 í 1 g,
og
b) Dæmigerð sýni, sem tekin eru úr meltunarleifum eða moltu meðan þær eru í geymslu eða þegar þær eru teknar úr
geymslu, skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Salmonella: finnst ekki í 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
Þar sem, ef um er að ræða a- eða b-lið:

2.

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.

Setja skal meltunarleifar eða moltu, sem uppfylla ekki kröfurnar sem settar eru fram í þessum þætti, aftur í ummyndun
eða myltingu og, ef um er að ræða salmonellu, fara með þær eða farga þeim í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
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VI. VIÐAUKI
SÉRREGLUR ER VARÐA RANNSÓKNIR, FÓÐRUN OG SÖFNUN OG FÖRGUN
I. KAFLI
SÉRREGLUR UM SÝNI TIL RANNSÓKNA OG ANNARRA NOTA
1. þáttur
Rannsóknar- og greiningarsýni
1.

Rekstraraðilar skulu sjá til þess að sendingum af rannsóknar- og greiningarsýnum fylgi viðskiptaskjal þar sem fram skal
koma:
a)

lýsing á efninu og dýrategundunni sem það kemur úr,

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 höndum um rannsóknar- og greiningarsýni skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að forðast að
breiða út sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr við meðferð efnanna sem þeir hafa undir höndum, einkum með því
að beita góðum starfsvenjum við rannsóknir.

3.

Öll síðari notkun á rannsóknar- og greiningarsýnum til annarra nota en þeirra sem um getur í 38. lið I. viðauka er
bönnuð.

4.

Rannsóknar- og greiningarsýnum og öllum afurðum sem verða til við notkun þessara sýna skal, nema þau séu geymd til
viðmiðunar, fargað:
a)

sem úrgangi með brennslu eða sambrennslu,

b) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir sem um getur í 8. gr. (iv. liður a-liðar, c-liður, d-liður)
og 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 sem eru hlutar af frumurækt, rannsóknarstofusettum eða
rannsóknarsýnum: með meðhöndlun sem eru a.m.k. jafngild fullgiltri aðferð fyrir gufusæfa( ) og síðan förgun sem
úrgangi eða skólpi í samræmi við viðeigandi löggjöf Sambandsins,
c)
5.

með þrýstisæfingu og síðan förgun eða notkun í samræmi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Notendur sem hafa undir höndum rannsóknar- og greiningarsýni skulu halda skrá yfir sendingar slíkra sýna.
Í skránni skulu m.a. koma fram þær upplýsingar sem um getur í 1. lið ásamt dagsetningu og förgunaraðferð fyrir sýnin
og afleiddar afurðir.

6.

Þrátt fyrir 1., 4. og 5. lið getur lögbæra yfirvaldið samþykkt að rannsóknar- og greiningarsýni, sem ætluð eru til notkunar
í menntunarskyni, séu handleikin og þeim fargað við önnur skilyrði sem tryggja að ekki komi upp nein óviðunandi
áhætta fyrir heilbrigði manna eða dýra.

2. þáttur
Vörusýnishorn og sýningargripir
1.

Vörusýnishorn og sýningargripi má einungis flytja, nota og farga í samræmi við 1. til 4. lið og 6. lið 1. þáttar.

(1 )

CEN TC/102 – Sterilisers for medical purposes – EN 285:2006 + A2:2009 – Sterilization - Steam Sterilisers - Large Sterilisers, tilvísun
birt í Stjtíð. ESB C 293, 2.12.2009, bls. 39.
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2.

Vörusýnishorn sem ekki eru geymd til viðmiðunar skulu, eftir að notkun þeirra til rannsókna eða greiningar er lokið:
a)

send til baka til upprunaaðildarríkisins,

b) send til annars aðildarríkis eða þriðja lands, ef lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins eða þriðja landsins, sem er
viðtökuland, hefur heimilað slíka sendingu fyrirfram eða
c)
3.

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

Að lokinni sýningu eða eftir að listrænni notkun lýkur skal senda sýningargripi til baka til upprunaaðildarríkisins, senda
þá eða farga þeim í samræmi við 2. lið.

II. KAFLI
SÉRREGLUR UM FÓÐRUN
1. þáttur
Almennar kröfur
Eins og um getur í 18. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 má fóðra dýrin, sem um getur í 1. mgr. (a-, d-, f-, g- og hlið) 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:
1.

Aukaafurðir úr dýrum skulu fluttar til notenda eða til söfnunarstöðva í samræmi við 1. og 3. þátt I. kafla VIII. viðauka.

2.

Söfnunarstöðvar skulu skráðar af lögbæru yfirvaldi að því tilskildu að:
a)

þær uppfylli kröfurnar fyrir stöðvar þar sem fram fer sú millistigsstarfsemi sem fjallað er um í II. kafla IX. viðauka
og

b) þær ráði yfir viðunandi aðstöðu til að eyða ónotuðu efni eða sendi það til samþykktrar vinnslustöðvar eða til
samþykktrar brennslu- eða sambrennslustöðvar í samræmi við þessa reglugerð.
3.

Aðildarríkin geta leyft að vinnslustöð fyrir efni í 2. flokki sé notuð sem söfnunarstöð.

4.

Rekstraraðilar söfnunarstöðva sem afhenda efni, þó ekki aukaafurðir úr dýrum sem koma úr lagardýrum og
vatnahryggleysingjum, til endanlegra notenda skulu sjá til þess að það sé meðhöndlað fyrst með annaðhvort:
a)

mengun með litunarefnislausn; lausnin þarf að vera það sterk að litun efnisins, sem er litað, sé greinilega sýnileg og
hverfi ekki þegar litaða efnið er fryst eða kælt og allt yfirborð allra stykkja efnisins skal hafa verið þakið með slíkri
lausn, annaðhvort með því að dýfa efninu í hana eða með því að úða eða bera lausnina á á annan hátt,

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

annarri meðferð eða meðhöndlun sem lögbæra yfirvaldið, sem ber ábyrgð á rekstraraðilanum, leyfir.
2. þáttur
Fóðrun tiltekinna tegunda á fóðrunarstöðvum

1.

Lögbæra yfirvaldið getur leyft notkun á efni í 1. flokki, sem um getur í b-lið 2. mgr. 18. gr. í reglugerð (EB) nr.
1069/2009, til fóðrunar á eftirfarandi tegundum, sem eru í útrýmingarhættu eða verndaðar, á fóðrunarstöðvum
samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Efnið skal gefið:
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i.

einni af eftirtöldum tegundum hræfugla í eftirtöldum aðildarríkjum:
Aðildarríki

Búlgaría

Dýrategund

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)
Gullörn (Aquila chrysaetos)
Gammörn (Aquila heliaca)
Haförn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svölugleða (Milvus milvus)

Grikkland

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)
Gullörn (Aquila chrysaetos)
Gammörn (Aquila heliaca)
Haförn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)

Spánn

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)
Gullörn (Aquila chrysaetos)
Skassörn (Aquila adalberti)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svölugleða (Milvus milvus)

Frakkland

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)
Gullörn (Aquila chrysaetos)
Haförn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svölugleða (Milvus milvus)

Ítalía

Lambagammur (Gypaetus barbatus)
Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)
Gullörn (Aquila chrysaetos)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svölugleða (Milvus milvus)

Kýpur

Kuflgammur (Aegypius monachus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)

Portúgal

Kuflgammur (Aegypius monachus)
Skarngammur (Neophron percnopterus)
Gæsagammur (Gyps fulvus)
Gullörn (Aquila chrysaetos)
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Aðildarríki

Slóvakía

Dýrategund

Gullörn (Aquila chrysaetos)
Gammörn (Aquila heliaca)
Haförn (Haliaeetus albicilla)
Vatnagleða (Milvus migrans)
Svölugleða (Milvus milvus)

ii. einni af tegundunum af ættbálki rándýra (Carnivora), sem eru tilgreindar í II. viðauka við tilskipun 92/43/EBE,
á sérstökum verndarsvæðum sem hafa verið sett á fót í samræmi við þá tilskipun eða
iii. einni af tegundunum af ættbálki fálka (Falconiformes) eða uglna (Strigiformes), sem eru tilgreindar í I. viðauka
við tilskipun 2009/147/EB, á sérstökum verndarsvæðum sem hafa verið sett á fót í samræmi við þá tilskipun
eða;
b) Lögbæra yfirvaldið hefur veitt rekstraraðilanum, sem ber ábyrgð á fóðrunarstöðinni, starfsleyfi.
Lögbæra yfirvaldið skal veita slíkt starfsleyfi að því tilskildu að:
i.

fóðrunin sé ekki notuð sem staðgönguaðferð til að farga sérstöku áhættuefni eða dauðum jórturdýrum sem
innihalda slíkt efni og hætta er á að beri með sér smitandi heilahrörnun,

ii. fyrir hendi sé viðeigandi eftirlitskerfi vegna smitandi heilahrörnunarsjúkdóma, eins og mælt er fyrir um í
reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem felur í sér reglubundnar prófanir á rannsóknarstofum á sýnum vegna smitandi
heilahrörnunar.
c)

Lögbæra yfirvaldið skal tryggja samræmingu við önnur lögbær yfirvöld sem bera ábyrgð á eftirliti með því að farið
sé að kröfunum sem mælt er fyrir um í starfsleyfinu.

d) Lögbæra yfirvaldið skal vera þess fullvisst, á grunni mats á sérstökum aðstæðum viðkomandi tegunda og búsvæðum
þeirra, að verndarstaða tegundarinnar batni.
e)

Starfsleyfi, sem lögbært yfirvald veitir, skal:
i.

vísa til og nefna þær tegundir sem eiga í hlut,

ii. lýsa í smáatriðum staðsetningu fóðrunarstöðvarinnar á landsvæðinu þar sem fóðrunin á að eiga sér stað og
iii. vera umsvifalaust fellt tímabundið úr gildi ef:
— grunur er um eða staðfest eru tengsl við útbreiðslu smitandi heilahrörnunar þar til unnt er að útiloka
hættuna eða
— ekki er farið að einhverri þeirra reglna sem kveðið er á um í þessari reglugerð.
f)

Rekstraraðilinn sem ber ábyrgð á fóðruninni skal:
i.

taka frá svæði til fóðrunarinnar sem er lokað og aðgangur að því er takmarkaður við dýr af þeim tegundum, sem
á að vernda, ef við á með girðingum eða öðrum aðferðum sem falla að náttúrulegum matarvenjum þessara
tegunda,

ii. tryggja að gerðar séu prófanir, sem gefa neikvæðar niðurstöður, á skrokkum af nautgripum og á a.m.k. 4%
skrokka af sauðfé og geitum, sem ætlunin er að nota til fóðrunar, fyrir notkun þeirra samkvæmt vöktunaráætlun
vegna smitandi heilahrörnunar sem er framkvæmd í samræmi við III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001
og, ef við á, í samræmi við ákvörðun sem samþykkt er í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. b í 6. gr. þeirrar
reglugerðar og
iii. halda skrár, a.m.k. yfir fjölda, eðli, áætlaða þyngd og uppruna dýraskrokkanna sem eru notaðir til fóðrunar,
dagsetningu fóðrunar, stað þar sem fóðrun fór fram og, ef við á, niðurstöður prófana vegna smitandi
heilahrörnunar.

15.10.2015

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
2.

Þegar aðildarríki leggur fyrir framkvæmdastjórnina umsókn um að vera fært á skrána, sem sett er fram í a-lið 1. liðar,
skal það leggja fram:
a)

nákvæman rökstuðning fyrir útvíkkun skrárinnar til að taka þar inn tilteknar tegundir hræfugla í því aðildarríki,
þ.m.t. útskýringu á ástæðunum fyrir því af hverju það er nauðsynlegt að fóðra slíka fugla á efni í 1. flokki í stað
efnis í 2. eða 3. flokki,

b) útlistun á þeim ráðstöfunum sem verða gerðar til að tryggja að farið sé að ákvæðum 1. liðar.
3. þáttur
Fóðrun villtra dýra utan fóðrunarstöðva
Lögbæra yfirvaldið getur leyft notkun á efni í 1. flokki, sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum dauðra
dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni, utan fóðrunarstöðva, ef við á án þess að dauðu dýrunum sé áður safnað saman, til
fóðrunar villtra dýra sem um getur í a-lið 1. liðar 2. þáttar, samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
1.

Lögbæra yfirvaldið skal vera þess fullvisst, á grunni mats á sérstökum aðstæðum viðkomandi tegunda og búsvæðum
þeirra, að verndarstaða tegundarinnar batni.

2.

Lögbæra yfirvaldið skal auðkenna, í leyfinu, bújarðir eða hjarðir innan landfræðilega skilgreinds fóðrunarsvæðis
samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

fóðrunarsvæðið má ekki ná til svæða þar sem þéttbær búskapur með dýr fer fram,

b) alidýr á bújörðum eða í hjörðum á fóðrunarsvæðinu verða að vera undir reglubundnu eftirliti opinbers dýralæknis að
því er varðar algengi smitandi heilahrörnunar og sjúkdóma sem eru smitandi fyrir menn eða dýr,
c)

fóðrun skal umsvifalaust hætt tímabundið ef um er að ræða:
i.

grun um eða staðfestingu á tengslum við útbreiðslu smitandi heilahrörnunar á bújörð eða í hjörð þar til unnt er
að útiloka áhættuna,

ii. grun um eða staðfestingu á uppkomu alvarlegs sjúkdóms sem smitast í menn eða dýr, á bújörð eða í hjörð, þar
til unnt er að útiloka áhættuna, eða
iii. að ekki sé farið að þeim reglum sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
d) í leyfinu skal lögbæra yfirvaldið tilgreina:
i.

viðeigandi ráðstafanir til fyrirbyggja að smitandi heilahrörnun og smitsjúkdómar úr dauðu dýrunum berist í
menn eða önnur dýr, s.s. ráðstafanir sem beinast að matarvenjum tegundanna sem á að varðveita,
árstíðabundnar takmarkanir á fóðrun, takmarkanir á tilflutningi alidýra og aðrar ráðstafanir sem er ætlað að
hefta hugsanlega áhættu á útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr, s.s. ráðstafanir sem tengjast
tegundum sem fyrir eru á fóðrunarsvæðinu en sem eru ekki fóðraðar á aukaafurðum úr dýrum,

ii. ábyrgð einstaklinga eða aðila á fóðrunarsvæðinu sem aðstoða við fóðrunina eða bera ábyrgð á alidýrum, í
tengslum við ráðstafanirnar sem um getur í i. lið,
iii. skilyrðin fyrir beitingu viðurlaga eins og um getur í 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 sem ná til brota
einstaklinganna eða aðilanna, sem um getur í ii. lið þessa d-liðar, gegn ráðstöfunum sem um getur í i. lið,
e)

þegar fóðrunin fer fram án þess að dauðu dýrunum sé safnað saman áður skal fara fram mat á líklegri dánartíðni
alidýranna á fóðrunarsvæðinu og líklegri þörf villtu dýranna fyrir fóðrun sem er grundvöllur fyrir matið á
hugsanlegri áhættu á útbreiðslu sjúkdóma.
4. þáttur
Fóðrun dýra í dýragörðum á efni í 1. flokki

Lögbæra yfirvaldið getur leyft notkun á efni úr 1. flokki, sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum dauðra
dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni, og notkun á efni sem kemur úr dýrum í dýragörðum, til fóðrunar á dýrum í
dýragörðum samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

Lögbæra yfirvaldið skal hafa veitt rekstraraðilanum, sem ber ábyrgð á fóðruninni, starfsleyfi. Lögbæra yfirvaldið skal
veita slíkt starfsleyfi að því tilskildu að:
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i.

fóðrunin sé ekki notuð sem staðgönguaðferð til að farga sérstöku áhættuefni eða dauðum jórturdýrum sem innihalda
slíkt efni og hætta er á að beri með sér smitandi heilahrörnun,

ii. fyrir hendi sé viðeigandi eftirlitskerfi fyrir smitandi heilahrörnunarsjúkdóma eins og mælt er fyrir um í reglugerð
(EB) nr. 999/2001, sem felur í sér reglubundna rannsóknarstofuprófun á sýnum fyrir smitandi
heilahrörnunarsjúkdómum, þegar notað er efni í 1. flokki sem samanstendur af heilum skrokkum eða skrokkhlutum
dauðra dýra sem innihalda sérstakt áhættuefni og koma úr nautgripum.
b) Starfsleyfið frá lögbæra yfirvaldinu skal umsvifalaust fellt tímabundið úr gildi ef um er að ræða:
i.

grun um eða staðfestingu á tengslum við útbreiðslu smitandi heilahrörnunarsjúkdóma þar til unnt er að útiloka
áhættuna eða

ii. að ekki sé farið að þeim reglum sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
c)

Rekstraraðilinn sem ber ábyrgð á fóðruninni skal:
i.

geyma efnið sem á að nota til fóðrunar og framkvæma fóðrunina á afmörkuðu og afgirtu svæði til að sjá til þess að
engin dýr sem éta kjöt, önnur en dýr í dýragarðinum sem leyfið er gefið fyrir, hafi aðgang að fóðrunarefninu,

ii. sjá til þess að jórturdýr, sem nota á til fóðrunar, falli undir vöktunaráætlunina vegna smitandi heilahrörnunar sem er
framkvæmd í samræmi við III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og, ef við á, í samræmi við ákvörðun sem
samþykkt er í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. b í 6. gr. þeirrar reglugerðar,
iii. halda skrár, a.m.k. yfir fjölda, eðli, áætlaða þyngd og uppruna dýraskrokkanna sem eru notaðir til fóðrunar,
niðurstöður prófana fyrir smitandi heilahrörnun og dagsetningu fóðrunarinnar.

III. KAFLI
SÉRREGLUR UM SÖFNUN OG FÖRGUN
1. þáttur
Sérreglur um förgun á aukaafurðum úr dýrum
1.

Ef lögbært yfirvald leyfir förgun á aukaafurðum úr dýrum á staðnum í samræmi við a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 má slík förgun fara fram:
a)

með því að brenna þær eða urða á athafnasvæðinu þar sem aukaafurðirnar úr dýrum eru upprunnar,

b) á viðurkenndum urðunarstað eða
c)

2.

með því að brenna þær eða urða á stað þar sem áhættan sem af þeim stafar fyrir heilbrigði manna og dýra og
umhverfið er í lágmarki, að því tilskildu að staðurinn sé nógu skammt undan til að lögbært yfirvald geti komið í veg
fyrir að hætta skapist fyrir heilbrigði manna og dýra og fyrir umhverfið.

Brennsla á aukaafurðum úr dýrum á stöðunum, sem um getur í b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal fara þannig fram að tryggt sé að þær séu brenndar:
a)

á bálkesti sem reistur er á réttan hátt og þannig að aukaafurðirnar úr dýrum séu brenndar til ösku,

b) án þess að heilbrigði manna sé stofnað í hættu,
c)

án þess að nota ferli eða aðferðir sem gætu skaðað umhverfið, einkum þegar þær gætu valdið áhættu fyrir vatn, loft,
jarðveg og plöntur og dýr eða með hávaða eða lykt,

d) samkvæmt skilyrðum sem tryggja að ösku sem til fellur sé fargað með urðun á viðurkenndum urðunarstað.
3.

Urðun aukaafurða úr dýrum á stöðunum, sem um getur í a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal fara þannig fram að tryggt sé að þær séu urðaðar:
a)

með þeim hætti að dýr, sem eru kjötætur eða alætur, nái ekki til þeirra,

b) á viðurkenndum urðunarstað eða á öðrum stað, án þess að setja heilbrigði manna í hættu og með því að nota ferli eða
aðferðir sem skaða ekki umhverfið, einkum þegar þær gætu valdið áhættu fyrir vatn, loft, jarðveg og plöntur og dýr
eða með hávaða eða lykt.
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4.

Ef um er að ræða förgun í samræmi við a-, b-, c- og e-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skal flutningur
aukaafurða úr dýrum frá upprunastað á förgunarstað fara fram samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

að aukaafurðir úr dýrum séu fluttar í öruggum, lekaþéttum ílátum eða farartækjum,

b) að lögbært yfirvald hafi eftirlit með fermingu og affermingu slíkra aukaafurða úr dýrum, ef við á,
c)

að hjól farartækisins séu sótthreinsuð þegar það fer út af upprunastaðnum,

d) að ílát og farartæki sem notuð eru til að flytja aukaafurðir úr dýrum séu hreinsuð vandlega og sótthreinsuð eftir að
aukaafurðirnar hafa verið affermdar og
e)

að farartækin fái nægilega fylgd, séu lekaprófuð og með tvöföldu áklæði, ef við á.
2. þáttur
Brennsla og urðun aukaafurða úr dýrum á afskekktum svæðum

Hámarkshundraðshlutinn, sem um getur í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal ekki vera stærri en:
a)

10% af nautgripastofni hlutaðeigandi aðildarríkis,

b) 25% af sauðfjár- og geitastofni hlutaðeigandi aðildarríkis,
c)

10% af svínastofni hlutaðeigandi aðildarríkis og

d) hundraðshluti af öðrum dýrastofnum sem lögbært yfirvald ákveður á grunni mats á hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra sem stafar af förgun dýra af þeim tegundum með brennslu eða urðun á staðnum.
3. þáttur
Brennsla og urðun býflugna og aukaafurða úr býrækt
Ef um er að ræða býflugur og aukaafurðir úr býrækt getur lögbært yfirvald leyft förgun með brennslu eða urðun á staðnum,
eins og um getur í f-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, að því tilskildu að allar nauðsynlegar ráðstafanir séu
gerðar til að tryggja að brennsla eða urðun skapi ekki hættu fyrir heilbrigði dýra eða manna eða fyrir umhverfið.

IV. KAFLI
FÖRGUN MEÐ ÖÐRUM AÐFERÐUM
Þrátt fyrir 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 geta aðildarríkin leyft söfnun, flutning og förgun efnanna í 3. flokki sem
um getur í f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar með öðrum aðferðum en brennslu eða urðun á staðnum, að því tilskildu að:
a)

magn efnanna fari ekki yfir 20 kg á viku frá fyrirtækjum eða stöðvum þar sem efnunum er safnað saman, sama hver
upprunategund efnanna er,

b) efnunum sé safnað, þau flutt og þeim fargað með aðferðum sem fyrirbyggja útbreiðslu óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði
manna og dýra,
c)

lögbært yfirvald framkvæmi reglulegar skoðanir, þ.m.t. skoðanir á skrám sem rekstraraðilar halda, í fyrirtækjunum eða á
stöðvunum þar sem efnunum er safnað, til að sjá til þess að farið sé að ákvæðum þessa þáttar.

Aðildarríkin geta ákveðið að auka magnið, sem um getur í a-lið, í 50 kg að hámarki á viku, að því tilskildu að þau leggi fyrir
framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin nákvæman rökstuðning, í gegnum fastanefndina um matvælaferlið og heilbrigði
dýra sem um getur í 1. mgr. 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þar sem tilgreint er eðli þeirrar starfsemi sem auka á
magnið fyrir, upprunategund viðkomandi aukaafurða úr dýrum og útskýringu á því af hverju nauðsynlegt er að auka magnið
þegar litið er til hins viðunandi kerfis til meðferðar og förgunar aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða á yfirráðasvæði
þeirra, eins og um getur í 4. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar.
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VII. VIÐAUKI

STAÐLAÐ SNIÐ FYRIR UMSÓKNIR UM LEYFI FYRIR STAÐGÖNGUAÐFERÐUM

I. KAFLI
Fyrirkomulag varðandi tungumál
1.

Umsóknir um leyfi fyrir annarri notkunar- eða förgunaraðferð fyrir aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eins og
um getur í 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 (umsóknir) skulu lagðar fram á einu opinberra tungumála
Evrópusambandsins eins og um getur í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 1 frá 1958.

2.

Hagsmunaaðilar sem leggja fram slíkar umsóknir á öðru tungumáli en ensku skulu fullgilda opinbera þýðingu umsóknar
sinnar, sem Matvælaöryggisstofnunin skal annast, fyrir matið.
Tímabilið sem um getur í 5. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skal hefjast þegar hagsmunaaðilinn hefur
fullgilt opinbera þýðingu á umsókninni.

II. KAFLI
Innihald umsókna
1.

Til að Matvælaöryggisstofnunin geti metið öruggi staðgönguaðferðanna sem sótt er um skulu umsóknir innihalda allar
nauðsynlegar upplýsingar um eftirfarandi atriði:
a)

flokka aukaafurða úr dýrum sem ætlunin er að nota staðgönguaðferðina fyrir, með vísun í flokkana sem um getur í
8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

b) auðkenningu og lýsingu á eiginleikum áhættuefna samkvæmt eftirfarandi meginreglum:
Áhættuefni sem skapa umtalsverða áhættu skulu auðkennd hvert fyrir sig. Meta skal líkurnar á váhrifum hvers efnis
á menn og dýr við eðlileg notkunarskilyrði og í neyðarástandi eða við afbrigðileg notkunarskilyrði. Ef um er að ræða
umtalsverð váhrif skal meta hugsanlega áhættu,
c)

minnkun áhættu af áhrifavaldinum samkvæmt eftirfarandi meginreglum:
Minnkun áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra, sem hægt er að ná fram með ferlinu, skal metin á grunni beinna
mælinga.
Ef engar beinar mælingar liggja fyrir má einnig nota líkön eða draga ályktanir út frá öðrum ferlum. Til að sýna fram
á skilvirka minnkun áhættu þarf að magnbinda sanngreinda hættu (svo sem salmonellu) bæði í ílags(hrá-)efninu og í
frálagsefninu sem til verður. Að því er varðar þennan kafla telst frálagsefni vera allar lokaafurðir úr ferlinu og
aukaafurðir sem falla til við það.
Mati skulu fylgja sannanir. Þar á meðal teljast, að því er varðar mælingar, upplýsingar um aðferðafræðina sem er
beitt (næmi og áreiðanleika aðferðanna sem er beitt), eðli sýna sem hafa verið greind og sannanir fyrir því að sýni
séu dæmigerð (viðeigandi raunsýni, fjöldi prófana sem gerðar voru).
Ef notaðir eru staðgenglar fyrir príonprófanir skal gefa skýringu á því hversu miklu máli þeir skipta. Mat á
marktækninni skal lagt fram ásamt upplýsingum um óvissuþætti,

d) afmörkun áhættu samkvæmt eftirfarandi meginreglum:
Greina skal sennilega skilvirkni tæknilegu ráðstafananna sem gerðar eru til að tryggja að áhættan sé afmörkuð.
Sú greining verður að endurspegla eðlileg notkunarskilyrði og neyðarástand eða afbrigðileg notkunarskilyrði, þ.m.t.
sundurliðun á ferlinu.
Tilgreina skal vöktunar- og eftirlitsverklagsreglur til að sýna fram á afmörkun.
Ef ekki er hægt að ná algerri afmörkun er þess krafist að öll hugsanleg áhætta sé metin,
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e)

sanngreiningu á víxltengdum ferlum samkvæmt eftirfarandi meginreglum:
Meta skal hugsanleg óbein áhrif sem geta haft áhrif á getu tiltekins ferlis til að minnka áhættu.
Óbein áhrif geta skapast við flutning, geymslu og örugga förgun lokaafurða úr ferli og aukaafurða sem falla til við
það,

f)

fyrirhugaða notkun lokaafurða og aukaafurða samkvæmt eftirfarandi meginreglum:
Fyrirhuguð notkun lokaafurða og aukaafurða úr ferli skal tilgreind.
Reikna skal líklega áhættu, sem skapast getur fyrir heilbrigði manna og dýra, út frá þeirri minnkun áhættu sem metin
var í samræmi við c-lið.

2.

Umsóknir skulu lagðar fram ásamt skjalfestum sönnunum, einkum flæðiriti sem sýnir hvernig ferlið virkar, sönnunum
sem taldar eru upp í c-lið 1. liðar, sem og öðrum sönnunum sem ætlað er að styðja við skýringuna sem gefin er innan
rammans sem settur er fram í 1. lið.

3.

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.
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VIII. VIÐAUKI

SÖFNUN, FLUTNINGUR OG REKJANLEIKI

I. KAFLI
SÖFNUN OG FLUTNINGUR
1. þáttur
Ökutæki og ílát
1.

Frá og með upphafspunkti framleiðsluferlisins, sem um getur í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, skal safna
saman aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum og flytja þær í innsigluðum nýjum umbúðum eða lokuðum
lekaþéttum ílátum eða ökutækjum.

2.

Ökutækjum og endurnotanlegum ílátum og öllum endurnotanlegum hlutum búnaðar eða tækja sem komast í snertingu
við aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir, aðrar en afleiddar afurðir sem eru settar á markað í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 767/2009 og sem eru geymdar og fluttar í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 183/2005,
skal haldið hreinum.
Ef þau eru ekki ætluð til flutninga á tilteknum aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum með aðferð sem útilokar
víxlmengun skulu þau vera:
a)

hrein og þurr fyrir notkun og

b) hreinsuð, skoluð og/eða sótthreinsuð eftir hverja notkun eftir því sem þurfa þykir til að forðast víxlmengun.
3.

Endurnotanleg ílát skulu eingöngu notuð til að flytja tiltekna aukaafurð úr dýrum eða afleidda afurð ef það er
nauðsynlegt til að forðast víxlmengun.
Hins vegar má nota endurnotanleg ílát, að því tilskildu að lögbært yfirvald hafi leyft slíka notkun, til:
a)

flutnings á mismunandi aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum að því tilskildu að þau séu hreinsuð og
sótthreinsuð á milli mismunandi notkunar á þann hátt að víxlmengun sé fyrirbyggð.

b) flutnings á aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum, sem um getur í f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, eftir að þau hafa verið notuð undir afurðir sem eru ætlaðar til manneldis, samkvæmt skilyrðum sem
fyrirbyggja víxlmengun.
4.

Umbúðaefni skal fargað með brennslu eða með öðrum aðferðum í samræmi við löggjöf Sambandsins.
2. þáttur
Hitaskilyrði

1.

Flutningur aukaafurða úr dýrum, sem ætlaðar eru til framleiðslu á fóðurefni eða hráu gæludýrafóðri, skal fara fram við
viðeigandi hitastig, við 7 °C hámarkshita þegar um er að ræða aukaafurðir úr dýrum sem koma úr kjöti og kjötafurðum
sem hafa verið ætlaðar til annars en manneldis, nema þær séu ætlaðar til fóðrunar í samræmi við I. kafla II. viðauka, til
að komast hjá allri áhættu fyrir heilbrigði dýra eða manna.

2.

Óunnið efni í 3. flokki sem ætlað er til framleiðslu á fóðurefni eða gæludýrafóðri skal geymt og flutt kælt, fryst eða í
sílói, nema ef:
a)

það er unnið innan 24 klukkustunda eftir söfnun eða eftir að geymslu í frystu eða kældu formi lýkur, ef flutningur að
því loknu fer fram í flutningatæki þar sem geymsluhita er viðhaldið,

b) um er að ræða mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk eða afurðir úr mjólk sem hafa ekki fengið neina af þeim
meðhöndlunum sem um getur í I. hluta 4. þáttar II. kafla X. viðauka, þá er það flutt kælt og í einangruðum tönkum,
nema að hægt sé að draga úr áhættu á annan hátt, vegna sérkenna efnisins.
3.

Ökutæki, sem eru notuð til kæliflutnings, skulu þannig úr garði gerð að tryggt sé að hæfilegt hitastig haldist allan
flutningstímann og hægt sé að fylgjast með hitastiginu.
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3. þáttur
Undanþága vegna söfnunar og flutnings efnis í 3. flokki sem samanstendur af mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr
mjólk og afurðum úr mjólk
Ákvæði 1. þáttar gilda ekki um söfnun og flutning rekstraraðila mjólkurvinnslustöðva, sem hafa verið samþykktar í samræmi
við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, á efni í 3. flokki sem samanstendur af mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk
og afurðum úr mjólk, þegar þeir taka við afurðum sem þeir hafa áður afhent og sem er skilað til þeirra, einkum frá
viðskiptavinum þeirra.
4. þáttur
Undanþága vegna söfnunar og flutnings á húsdýraáburði
Þrátt fyrir 1. þátt getur lögbæra yfirvaldið samþykkt flutning söfnun og flutning á húsdýraáburði á milli tveggja staða á sama
býli eða á milli bænda og notenda í sama aðildarríki samkvæmt öðrum skilyrðum þar sem kveðið er á um að komið skuli í
veg fyrir óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra.

II. KAFLI
AUÐKENNING
1.

Gera verður allar nauðsynlegar ráðstafanir til að sjá til þess að:
a)

sendingar á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum séu auðkennanlegar og þeim sé haldið aðskildum og
auðkennanlegum á meðan á söfnun stendur þar sem aukaafurðirnar úr dýrum eru upprunnar og á meðan á flutningi
stendur,

b) að markefni til að auðkenna aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir í tilteknum flokki sé einungis notað fyrir
þann flokk sem notkunar þess er krafist fyrir samkvæmt þessari reglugerð, eða sem kveðið er á um eða mælt fyrir
um í 4. lið,
c)

sendingar aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða séu sendar frá einu aðildarríki til annars í umbúðum, ílátum eða
ökutækjum sem eru áberandi og, a.m.k. á meðan á flutningi stendur, óafmáanlega merkt með litakóða til að sýna
upplýsingar, eins og kveðið er á um í þessari reglugerð, á yfirborði eða hluta yfirborðs umbúða, íláts eða ökutækis,
eða á merkimiða eða tákni sem sett er á þær á eftirfarandi hátt:
i.

ef um er að ræða efni í 1. flokki, með svörtum lit,

ii. ef um er að ræða efni í 2. flokki (þó ekki húsdýraáburð og innihald meltingarvegar), með gulum lit,
iii. ef um er að ræða efni í 3. flokki, með grænum lit sem inniheldur mikinn bláan lit til að tryggja að hann sé skýrt
aðgreindur frá öðrum litum,
iv. ef um er að ræða innfluttar sendingar, með litnum sem um getur fyrir viðkomandi efni skv. i., ii. og iii. lið, frá
og með þeim tíma þegar sendingin fer frá skoðunarstöð á landamærum þar sem hún kemur fyrst inn í
Sambandið.
2.

Á meðan á flutningi og geymslu stendur skal merkimiði vera festur á umbúðir, ílát eða ökutæki þar sem:
a)

skýrt kemur fram hvaða flokki aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir tilheyra og

b) eftirfarandi orðalag kemur fram skýrt og greinilega á umbúðum, íláti eða ökutæki, eftir því sem við á:
i.

ef um er að ræða efni í 3. flokki: „Óhæft til manneldis “,

ii.

ef um er að ræða efni í 2. flokki (þó ekki húsdýraáburð og innihald meltingarvegar) og afleiddar afurðir:
„Óhæft í fóður“; þó skal þess í stað tilgreina á merkimiðanum „Ætlað sem fóður fyrir ...“ ásamt heiti þeirra(r)
dýrategunda(r), sem efnið er ætlað til fóðrunar fyrir, þegar efni í 2. flokki er ætlað til fóðrunar dýra sem um
getur í 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 samkvæmt skilyrðunum sem kveðið er á um eða mælt
fyrir um í samræmi við þá grein,

iii.

ef um er að ræða efni í 1. flokki og afleiddar afurðir úr efni í 1. flokki þegar þær eru ætlaðar til
— förgunar: „Eingöngu til förgunar“,

Nr. 63/255

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/256

— framleiðslu gæludýrafóðurs: „Eingöngu til framleiðslu gæludýrafóðurs“,
— framleiðslu afleiddrar afurðar sem um getur í 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009: „Einungis til
framleiðslu afleiddra afurða. Óhæft til manneldis, í dýrafóður og til áburðar á land“,
iv.

ef um er að ræða mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk eða afurðir úr mjólk, brodd og afurðir úr broddi:
„Óhæft til manneldis“,

v.

ef um er að ræða gelatín framleitt úr efni í 3. flokki: „Gelatín sem má nota í fóður“,

vi.

ef um er að ræða kollagen framleitt úr efni í 3. flokki: „Kollagen sem má nota í fóður“,

vii.

ef um er að ræða hrátt gæludýrafóður: „Notist eingöngu sem gæludýrafóður“,

viii. ef um er að ræða fisk og afleiddar afurðir úr fiski sem eru ætlaðar sem fiskafóður og eru meðhöndlaðar og
þeim pakkað fyrir dreifingu: heiti og heimilisfang fóðurframleiðslustöðvarinnar þar sem það er upprunnið,
greinilega og læsilega merkt og
— ef um er að ræða fiskimjöl úr villtum fiski: „Inniheldur fiskimjöl eingöngu úr villtum fiski – má nota til
fóðrunar á öllum tegundum eldisfisks“,
— ef um er að ræða fiskimjöl úr eldisfiski: „Inniheldur fiskimjöl eingöngu úr eldisfiski af tegundinni […] –
má einungis nota til fóðrunar á öðrum tegundum eldisfisks“,
— ef um er að ræða fiskimjöl úr villtum fiski og eldisfiski: „Inniheldur fiskimjöl úr villtum fiski og eldisfiski
af tegundinni […] – má einungis nota til fóðrunar á öðrum tegundum eldisfisks“,
ix.

ef um er að ræða blóðafurðir úr dýrum af hestaætt ætlaðar til annarrar notkunar en í fóður, „Blóð og
blóðafurðir úr dýrum af hestaætt. Óhæft til manneldis og í dýrafóður“,

x.

ef um er að ræða horn, hófa og klaufir og annað efni til framleiðslu á lífrænum áburði og jarðvegsbætum sem
um getur í 12. þætti II. kafla XIV. viðauka: „Óhæft til manneldis og í dýrafóður“,

xi.

ef um er að ræða lífrænan áburð og jarðvegsbæta: „Lífrænn áburður eða jarðvegsbætir/Hvorki má beita
alidýrum né fóðra þau á uppskeru af landinu í a.m.k. 21 dag eftir áburð“,

xii.

ef um er að ræða efni sem er notað til fóðrunar í samræmi við 1. þátt II. kafla VI. viðauka: heiti og
heimilisfang söfnunarstöðvarinnar og merkingin „Óhæft til manneldis“,

xiii. ef um er að ræða húsdýraáburð og innihald meltingarvegar: „Húsdýraáburður“,
xiv. ef um er að ræða millistigsafurðir, á ytri pakkningum: „Eingöngu ætlað í lyf/dýralyf/lækningatæki/virk,
ígræðanleg lækningatæki/lækningatæki til greiningar í glasi/prófefni til notkunar á rannsóknarstofum“,
xv.

ef um er að ræða rannsóknar- og greiningarsýni: „Til notkunar við rannsóknir og greiningar“, í staðinn fyrir
textann á merkimiðanum sem mælt er fyrir um í a-lið,

xvi. ef um er að ræða vörusýnishorn: „Vörusýnishorn, óhæft til manneldis“, í staðinn fyrir textann á
merkimiðanum sem mælt er fyrir um í a-lið,
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.
c)

Hins vegar skal ekki vera skylda að nota merkimiðann sem um getur í xi. lið b-liðar fyrir eftirfarandi lífrænan áburð og
jarðvegsbæta:
i.

í 50 kg söluumbúðum eða léttari, til notkunar fyrir lokaneytendur eða
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ii. í stórum pokum, 1000 kg eða léttari, að því tilskildu að:
— lögbæra yfirvaldið í aðildarríkinu, þar sem bera á lífræna áburðinn eða jarðvegsbætinn á land, hafi gefið leyfi
fyrir þeim,
— tilgreint sé á þessum pokum að innihaldið sé ekki ætlað til áburðar á land sem alidýr hafa aðgang að.
3.

Aðildarríki mega koma á fót kerfum eða mæla fyrir um reglur varðandi litakóðun á umbúðum, ílátum eða ökutækjum
sem notuð eru við flutninga á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem eru upprunnar á og verða áfram á þeirra
yfirráðasvæði, að því tilskildu að þessi kerfi eða reglur valdi ekki ruglingi í tengslum við litakóðunarkerfið sem kveðið er
á um í c-lið 1. liðar.

4.

Aðildarríkin mega koma á fót kerfum eða mæla fyrir um reglur um merkingar á aukaafurðum úr dýrum sem eru
upprunnar á og verða áfram á yfirráðasvæði þeirra, að því tilskildu að þessi kerfi eða reglur stríði ekki gegn kröfum um
merkingar fyrir afleiddar afurðir sem mælt er fyrir um í V. kafla þessa viðauka.

5.

Þrátt fyrir 3. og 4. lið mega aðildarríkin nota kerfin eða reglurnar sem um getur í þessum liðum fyrir aukaafurðir úr
dýrum, sem eru upprunnar á yfirráðasvæði þeirra en er ekki ætlað að vera þar áfram, ef aðildarríkið eða þriðja landið sem
er viðtökuland hefur veitt samþykki sitt.

6.

Eigi að síður:
a)

gilda 1. og 2. liður þessa kafla ekki um auðkenningu rekstraraðila mjólkurvinnslustöðva, sem hafa verið samþykktar
í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, á efni í 3. flokki sem samanstendur af mjólk, afurðum sem eru
að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk, þegar þeir taka við afurðum sem þeir hafa áður afhent og sem er skilað til
þeirra, einkum frá viðskiptavinum þeirra,

b) má lögbæra yfirvaldið samþykkja auðkenningu á húsdýraáburði sem er fluttur á milli tveggja staða á sama býli eða á
milli býla og notenda í sama aðildarríki eftir öðrum leiðum, sbr. þó 1. og 2. lið,
c)

þarf ekki að auðkenna fóðurblöndur, eins og þær eru skilgreindar í h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.
767/2009, sem eru framleiddar úr aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum og sem er pakkað og þær settar á
markað sem fóður í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, í samræmi við 1. lið og ekki þarf að merkja
þær í samræmi við 2. lið.

III. KAFLI
VIÐSKIPTASKJÖL OG HEILBRIGÐISVOTTORÐ
1.

Í flutningum skal aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum fylgja viðskiptaskjal í samræmi við fyrirmyndina sem
sett er fram í þessum kafla eða, ef þess er krafist samkvæmt þessari reglugerð, heilbrigðisvottorð.
Hins vegar er slíkt skjal eða vottorð ekki nauðsynlegt ef:
a)

afleiddar afurðir úr efni í 3. flokki og lífrænn áburður og jarðvegsbætar koma frá smásölum til endanlegra notenda,
annarra en rekstraraðila, innan sama aðildarríkis,

b) mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk sem eru efni í 3. flokki er safnað og skilað til
rekstraraðila mjólkurvinnslustöðva, sem hafa verið samþykktar í samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004,
ef þeir rekstraraðilar taka við afurðum sem þeir hafa áður afhent, einkum frá viðskiptavinum sínum,
c)

2.

fóðurblöndur, eins og þær eru skilgreindar í h-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem eru framleiddar
úr aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum, eru settar á markað innpakkaðar og merktar í samræmi við 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 767/2009.

Viðskiptaskjalið skal gert a.m.k. í þríriti (eitt frumrit og tvö afrit). Frumritið skal fylgja sendingunni til
lokaviðtökustaðar. Viðtakandi skal halda því eftir. Framleiðandinn skal halda eftir öðru afritinu og flutningsaðilinn hinu.
Aðildarríki geta krafist þess að sannanir fyrir komu sendinga sinna séu lagðar fram í gegnum Traces-kerfið eða með
fjórða afritinu af viðskiptaskjalinu sem viðtakandinn sendir til baka til framleiðandans.
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3.

Lögbært yfirvald skal gefa út og undirrita heilbrigðisvottorð.

4.

Viðskiptaskjal, sem samræmist fyrirmyndinni sem sett er fram í 6. lið, skal fylgja aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum frá og með upphafspunkti framleiðsluferlisins sem um getur í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, á
meðan á flutningi innan Sambandsins stendur.
Hins vegar getur lögbæra yfirvaldið, auk leyfis til að flytja upplýsingar um staðgöngukerfi eins og um getur í annarri
undirgrein 3. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, veitt leyfi fyrir því að aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum, sem eru fluttar um yfirráðasvæði þess, fylgi:
a)

annars konar viðskiptaskjal, í pappírsformi eða á rafrænu formi, að því tilskildu að slíkt viðskiptaskjal innihaldi þær
upplýsingar sem um getur í f-lið athugasemdanna við 6. lið þessa kafla,

b) viðskiptaskjal þar sem magn efnisins er sett fram sem þyngd eða rúmmál efnisins eða sem fjöldi pakkninga.
5.

Skrár og tengd viðskiptaskjöl eða heilbrigðisvottorð skulu geymd í a.m.k. tvö ár til að hægt sé að leggja þau fyrir
lögbæra yfirvaldið.

6.

Fyrirmynd að viðskiptaskjali
Athugasemdir
a)

Viðskiptaskjöl skulu gerð í samræmi við uppsetningu fyrirmyndarinnar sem birt er í þessum kafla.
Þar skulu koma fram, í sömu tölusettu röð og í fyrirmyndinni, nauðsynlegar staðfestingar sem krafist er fyrir
flutning aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða.

b) Skjalið skal vera á einu af opinberum tungumálum upprunaaðildarríkisins eða viðtökuaðildarríkisins, eftir því sem
við á.
Þó má skjalið vera á öðru opinberu tungumáli Sambandsins ef því fylgir opinber þýðing eða ef lögbært yfirvald
viðtökuaðildarríkisins hefur áður samþykkt það.
c)

Frumrit hvers viðskiptaskjals skal vera á einu blaði, áprentað báðum megin eða, ef þörf er á meiri texta, form þess
skal vera þannig að allar síðurnar séu greinilega samfelld og órjúfanleg heild.

d) Ef viðbótarblöð eru fest við viðskiptaskjalið vegna auðkenningar hluta í sendingunni skulu þau teljast hluti af
frumriti skjalsins ef undirskrift ábyrgðaraðila sendingarinnar kemur fram á hverri síðu fyrir sig.
e)

Ef viðskiptaskjalið, þ.m.t. viðbótarblöðin sem um getur í d-lið, samanstendur af fleiri en einni síðu skal hver síða
númeruð — (blaðsíðunúmer) af (heildarsíðufjölda) — neðst og efst skal vera kóðanúmer skjalsins sem
ábyrgðaraðilinn hefur tilgreint.

f)

Ábyrgðaraðili skal fylla út frumrit viðskiptaskjalsins og undirrita það.
Í viðskiptaskjalinu skal koma fram:
i.

dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasvæðinu,

ii. lýsing á efninu, þ.m.t.
— auðkenni efnisins samkvæmt einum þeirra flokka sem um getur í 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,
— dýrategundin og sérstök tilvísun í viðeigandi lið í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að ræða
efni í 3. flokki og afleiddar afurðir úr þeim sem ætlaðar eru í fóður og
— ef við á, eyrnamerkisnúmer dýrsins,
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iii. magn efnisins, í rúmmáli, þyngd eða fjölda pakkninga,
iv. upprunastaður efnisins, þaðan sem efnið er sent,
v.

heiti og heimilisfang flutningsaðila efnisins,

vi. heiti og heimilisfang viðtakandans og, ef við á, samþykkis- eða skráningarnúmer hans, sem gefið er út
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1069/2009 eða reglugerðum (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 eða (EB) nr.
183/2005, eftir því sem við á,
vii. ef við á, samþykkis- eða skráningarnúmer fyrirtækisins eða upprunastöðvarinnar, sem gefið er út samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1069/2009 eða reglugerðum (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 eða (EB) nr. 183/2005,
eftir því sem við á, og eðli og aðferðir við meðhöndlun.
g) Undirskrift ábyrgðaraðila skal vera í öðrum lit en prentaði textinn.
h) Tilvísunarnúmer skjalsins og tilvísunarnúmer staðarins skulu einungis gefin út einu sinni fyrir eina og sömu
sendinguna.
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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

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

Heiti
Heimilisfang

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Póstnúmer

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
I.7.

Póstnúmer
Sími
I.8.

Upprunaland

I.12.

Upprunastaður
Starfsstöð

ISO-kóði

I I.16.

Kóði

ISOkóði

I.11.

Viðtökusvæði

Kóði

I.13. Ákvörðunarstaður
Starfsstöð
Samþykkisnúmer

I.15.

Flutningatæki

□
Ökutæki □

Skip

□

Annað

□

Annað

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer

Fermingarstaður

Flugvél

Járnbrautarvagn

□

□

□

Samþykkisnúmer

Brottfarardagur

I.17.
Flutningsaðili
Heiti
Samþykkisnúmer
Heimilisfang
Póstnúmer

Auðkenning

I.18.

I.10. Viðtökuland

□

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer

I.14.

I.9. Upprunasvæði

Lýsing á vöru

Aðildarríki

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

I.26.

I.28.

Kældar

□

Frystar

□
I.24. Tegund umbúða

□

Til tæknilegra nota

□

Umflutningur gegnum þriðja land
Þriðja land
Brottfararstaður
Komustaður

ISO-kóði
Kóði
Nr. skoðunarstöðvar:

I.27.

Útflutningur
Þriðja land
Brottfararstaður

ISO-kóði
Kóði

□

Umflutningur um aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki

□
ISO-kóði
ISO-kóði
ISO-kóði

I.29.

□

I.30.
I.31.

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Flokkur

Tegund
meðhöndlunar

Framleiðslustöð

Númer framleiðslulotu
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Aukaafurðir úr dýrum/afleiddar afurðir sem eru ekki ætlaðar til manneldis
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Yfirlýsing sendanda:

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að:
II.1.1.

upplýsingarnar í I. hluta eru réttar,

II.1.2.

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

⎯

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.

Tegund vöru:

Setjið inn vöru af eftirfarandi lista: „aukaafurðir úr býrækt“, „blóðafurðir“, „blóð“, „blóðmjöl“, „afleiddar
afurðir“ (nema komið sé fram yfir endapunktinn en þá þarf ekki viðskiptaskjal), „meltunarleifar“, „innihald
meltingarvegar“, „nagbein“ (nema komið sé fram yfir endapunktinn en þá þarf ekki viðskiptaskjal), „fiskimjöl“,
„bragðbætandi innyflaafurðir“, „gelatín“, „hamsar“, „húðir og skinn“ (nema komið sé fram yfir endapunktinn
en þá þarf ekki viðskiptaskjal), „vatnsrofin prótín“, „lífrænn áburður“, „gæludýrafóður“, „unnið dýraprótín“,
„unnið gæludýrafóður“ (nema komið sé fram yfir endapunktinn en þá þarf ekki viðskiptaskjal), „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“ (nema komið sé fram yfir endapunktinn en þá þarf ekki
viðskiptaskjal), „hár“, „svínsburstir“, „fjaðrir“, „aukaafurðir úr dýrum, ætlaðar til vinnslu“.

Flokkur:

1., 2. eða 3. flokkur. Ef um er að ræða efni í 3. flokki skal taka fram hvaða bókstaf er um að ræða á bilinu a
til p (eins og mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009):
Ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum til notkunar í hrátt gæludýrafóður, gefið upp 3a eða 3b (i. eða
ii. liður), þ.e. hvort getið er um aukaafurðirnar úr dýrum í 10. gr. (a-liður eða i. eða ii. liður b-liðar)
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Ef um er að ræða húðir og skinn og afurðir sem fást úr þeim, gefið upp 3b (iii. liður) eða 3n, þ.e. hvort getið
er um aukaafurðirnar úr dýrum eða afleiddar afurðir í 10. gr. (iii. liður b-liðar eða n-liður) reglugerðar (EB) nr.
1069/2009.
Tilgreinið, ef fleiri en einn flokkur er í vörusendingunni, magn og, eftir því sem við á, fjölda íláta fyrir hvern
flokk efnis.

Tegund meðhöndlunar:

Að því er varðar verkaðar húðir og skinn sem a) uppfylla ekki kröfur reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
eða b) hafa ekki verið fullsútuð eða c) eru ekki krómsútuð (e. wet blue), eða d) eru ekki piklaðar húðir eða e)
hafa ekki verið kölkuð (meðhöndluð með kalki og í saltpækli við pH-gildið 12 til 13 í a.m.k. átta
klukkustundir): gefið upp eina meðhöndlun af eftirfarandi: a) þurrkað; b) þurrsaltað eða blautsaltað í a.m.k.
14 daga fyrir sendingu; c) saltað í sjö daga með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati.
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 þeirra og meðhöndlunaraðferð.

Númer framleiðslulotu:

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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IV. KAFLI
SKRÁR

1. þáttur
Almenn ákvæði

1.

Skrárnar fyrir aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, sem um getur í 22. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
aðrar en fóðurblöndur eins og þær eru skilgreindar í 3. gr. (h-liður 2. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 767/2009, sem eru
framleiddar úr aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum afurðum og sem eru settar á markað í samræmi við 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 767/2009, skulu innihalda:
a)

lýsingu á:
i.

dýrategundinni sem efni í 3. flokki og afleiddar afurðir, sem ætlunin er að nota sem fóðurefni, koma úr og, ef
við á, þegar um er að ræða heila skrokka og hausa, eyrnamerkisnúmerinu,

ii. magni efnisins,
b) eftirfarandi upplýsingar ef um er að ræða skrár sem aðili, sem sendir frá sér aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar
afurðir, heldur:
i.

dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasvæðinu,

ii. heiti og heimilisfang flutningsaðilans og viðtakandans og, ef við á, samþykkis- eða skráningarnúmer þeirra,
c)

eftirfarandi upplýsingar ef um er að ræða skrár sem aðili, sem flytur aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir,
heldur:
i.

dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasvæðinu,

ii. upprunastaður efnisins, þaðan sem efnið er sent,
iii. heiti og heimilisfang viðtakanda og, ef við á, samþykkis- eða skráningarnúmer hans,
d) eftirfarandi upplýsingar ef um er að ræða skrár sem aðili, sem tekur við aukaafurðum úr dýrum eða afleiddum
afurðum, heldur:
i.

viðtökudagsetning efnisins,

ii. upprunastaður efnisins, þaðan sem efnið er sent,
iii. heiti og heimilisfang flutningsaðilans.
2.

Þrátt fyrir 1. lið þessa þáttar þurfa rekstraraðilar ekki að halda upplýsingunum, sem um getur í 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 mælt er
fyrir um í III. kafla, fyrir hverja vörusendingu og gera slíkar upplýsingar aðgengilegar ásamt öðrum upplýsingum sem
krafist er skv. 1. lið þessa þáttar.

3.

Rekstraraðilar brennslustöðva og sambrennslustöðva skulu halda skrár yfir magn og flokk aukaafurða úr dýrum og
afleiddra afurða sem þar eru brenndar eða sambrenndar, eftir því sem við á, og dagsetninguna sem þessar aðgerðir voru
framkvæmdar.
2. þáttur
Viðbótarkröfur þegar um er að ræða notkun til sérstakrar fóðrunar

Auk skránna sem krafist er í samræmi við 1. þátt skulu rekstraraðilar halda eftirfarandi skrár í tengslum við viðeigandi efni ef
aukaafurðir úr dýrum eru notaðar til sérstakrar fóðrunar í samræmi við II. kafla VI. viðauka:
1.

skrár yfir magnið sem er notað, dýrin sem á að fóðra á efninu og dagsetning notkunar, ef um er að ræða endanlega
notendur,
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2.

ef um er að ræða söfnunarstöðvar:
i.

skrár yfir magnið sem fær meðferð eða meðhöndlun í samræmi við 4.lið 1. þáttar I. kafla VI. viðauka,

ii. heiti og heimilisfang hvers endanlegs notanda sem notar efnið,
iii. athafnasvæði þangað sem efnið er flutt til notkunar,
iv. magnið, sem er sent, og
v.

hvaða dag efnið var sent.
3. þáttur
Kröfur sem varða tiltekin loðdýr

Rekstraraðili býlisins sem um getur í I. kafla II. viðauka skal a.m.k. halda skrár yfir:
a)

fjölda loðfelda og skrokka af dýrum sem eru fóðruð á efni úr sömu dýrategund og

b) hverja vörusendingu til þess að tryggja rekjanleika efnisins.
4. þáttur
Kröfur sem varða áburð tiltekins lífræns áburðar og jarðvegsbæta á land
Aðili, sem ber ábyrgð á landi sem lífrænn áburður og jarðvegsbætar, aðrir en efnin sem um getur annarri málsgrein II. kafla
II. viðauka, hafa verið bornir á og sem alidýr hafa aðgang að eða sem beitarjurtir eru slegnar á til fóðrunar alidýra, skal
geyma skrár um eftirfarandi í a.m.k. 2 ár:
1.

það magn af lífrænum áburði og jarðvegsbætum sem borið er á,

2.

dagsetninguna þegar lífræni áburðurinn og jarðvegsbætarnir voru bornir á land og hvar slíkt var borið á,

3.

dagsetningarnar eftir áburð lífræns áburðar eða jarðvegsbætis þegar búfé er beitt á landið eða beitarjurtir eru slegnar á
því til notkunar sem fóður.
5. þáttur
Kröfur sem varða aukaafurðir úr dýrum sem eru fengnar úr lagardýrum og vegna fóðrunar fisks

Vinnslustöðvar sem framleiða fiskimjöl eða annað fóður úr lagardýrum skulu halda skrár yfir eftirfarandi.
a)

það magn sem er framleitt hvern dag,

b) upprunategundina, þ.m.t. skal tilgreina hvort lagardýrin voru veidd úti í náttúrunni eða alin í lagareldi,
c)

vísindaheiti upprunategundarinnar ef um er að ræða fiskimjöl úr eldisfiski sem ætlað er til fóðrunar eldisfiska af annarri
tegund.
6. þáttur
Kröfur sem varða brennslu og urðun aukaafurða úr dýrum

Ef um er að ræða brennslu eða urðun aukaafurða úr dýrum, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal sá aðili sem ber ábyrgð á slíkri brennslu eða urðun halda skrár yfir eftirfarandi:
a)

magn, flokka og tegundir þeirra aukaafurða úr dýrum sem eru brenndar eða urðaðar,

b) dagsetningu og stað brennslu og urðunar.
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7. þáttur
Kröfur sem varða ljósmyndunargelatín
Rekstraraðilar samþykktra ljósmyndavöruverksmiðja, sem um getur í 11. þætti II. kafla XIV. viðauka, skulu halda skrár yfir
kaup og notkun á ljósmyndunargelatíni, sem og yfir förgun á leifum og afgangsefni.

V. KAFLI
MERKINGAR TILTEKINNA AFLEIDDRA AFURÐA
1.

Í vinnslustöðvum þar sem efni í 1. eða 2. flokki eru unnin skulu afleiddar afurðir merktar á óafmáanlegan hátt með
glýseróltríheptanóati þannig að:
a)

glýseróltríheptanóati er bætt við afleiddar afurðir sem hafa verið sótthreinsaðar með hitameðhöndlun með a.m.k.
80°C kjarnahita og eru eftir það varðar gegn því að mengast aftur,

b) allar afleiddar afurðir innihaldi glýseróltríheptanóat, sem er einsleitt í öllu efninu, í styrkleika sem er að lágmarki
250 mg á hvert kílógramm fitu.
2.

Rekstraraðilar vinnslustöðva sem um getur í 1. lið skulu hafa til staðar vöktunar- og skráningarkerfi fyrir vinnslubreytur
sem henta til að sýna lögbæra yfirvaldinu fram á að þeim einsleita lágmarksstyrkleika glýseróltríheptanóats sem krafist
er sé náð.
Liður í vöktunar- og skráningarkerfinu skal m.a. vera ákvörðun á óskertu innihaldi glýseróltríheptanóats sem þríglýseríð
í glýseróltríheptanóatútdrætti sem hefur verið dreginn út með hreinsuðum jarðolíueter 40–70 úr sýnum sem hafa verið
tekin með jöfnu millibili.

3.

Merkingar með glýseróltríheptanóati er ekki krafist fyrir:
a)

fljótandi afleiddar afurðir sem ætlaðar eru til vinnslu í lífgas- eða myltingarstöðvum,

b) afleiddar afurðir sem eru notaðar til að fóðra loðdýr í samræmi við I. kafla II. viðauka,
c)

lífdísilolíu sem er framleidd í samræmi við D. lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka,

d) afleiddar afurðir sem eru fengnar í samræmi 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 slíkar afurðir eru:
i.

fluttar með lokuðu færibandakerfi, sem ekki er hægt að sniðganga, að því tilskildu að lögbært yfirvald hafi
heimilað slík kerfi, frá vinnslustöðinni til:
— beinnar og tafarlausrar brennslu- eða sambrennslu,
— tafarlausrar notkunar í samræmi við aðferð sem er samþykkt fyrir aukaafurðir úr dýrum í 1. og 2. flokki í
samræmi við IV. kafla IV. viðauka eða

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.
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IX. VIÐAUKI

KRÖFUR SEM GILDA UM TILTEKIN SAMÞYKKT OG SKRÁÐ FYRIRTÆKI OG STÖÐVAR

I. KAFLI
FRAMLEIÐSLA Á GÆLUDÝRAFÓÐRI
Fyrirtæki eða stöðvar, sem framleiða gæludýrafóður eins og um getur í e-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
skulu hafa viðunandi aðstöðu til:
a)

algerlega öruggrar geymslu og meðhöndlunar á efni sem kemur þar inn og

b) förgunar á ónotuðum aukaafurðum úr dýrum, sem verða eftir þegar framleiðslu á afurðunum í samræmi við þessa
reglugerð lýkur, eða skal senda slíkt efni til brennslustöðvar, sambrennslustöðvar, vinnslustöðvar eða, ef um er að ræða
efni í 3. flokki, til lífgas- eða myltingarstöðvar í samræmi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og þessa
reglugerð.

II. KAFLI
MEÐFERÐ Á AUKAAFURÐUM ÚR DÝRUM EFTIR SÖFNUN
Kröfurnar í þessum kafla gilda um geymslu aukaafurða úr dýrum, eins og um getur í i-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, og um eftirfarandi starfsemi sem felur í sér meðferð aukaafurða úr dýrum eftir söfnun, eins og um getur í h-lið 1.
mgr. 24. gr. sömu reglugerðar:
a)

flokkun,

b) stykkjun,
c)

kælingu,

d) frystingu,
e)

söltun eða önnur ferli til varðveislu,

f)

fjarlægingu húða og skinna,

g) fjarlægingu sérstaks áhættuefnis,
h) starfsemi sem felur í sér meðferð aukaafurða úr dýrum sem fer fram í samræmi við skuldbindingar samkvæmt
heilbrigðislöggjöf Sambandsins um dýr og dýraafurðir, s.s. skoðun eftir dauða eða sýnatöku,
i)

sótthreinsun/gerilsneyðingu aukaafurða úr dýrum sem ummynda á í lífgas eða mylta, áður en slík ummyndun eða
mylting fer fram í öðru fyrirtæki eða stöð, í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð,

j)

sigtun.
1. þáttur
Almennar kröfur

1.

Athafnasvæði og starfsstöðvar þar sem millistigsstarfsemi fer fram skulu uppfylla a.m.k. eftirfarandi kröfur:
a)

Þau skulu vera aðskilin á viðunandi hátt frá umferðaræðum þaðan sem mengun getur breiðst út og frá öðrum
athafnasvæðum, s.s. sláturhúsum. Stöðvar skulu þannig skipulagðar að tryggður sé alger aðskilnaður efnis í 1. og 2.
flokki frá efni í 3. flokki, eftir því sem við á, allt frá því að tekið er á móti því og þar til það er sent, nema slíkt fari
fram í algerlega aðskilinni byggingu.

b) Á stöðinni skal vera yfirbyggt rými til að taka við og senda aukaafurðir úr dýrum, nema ef aukaafurðirnar eru sendar
um lagnir sem fyrirbyggja yfirfærslu áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra, s.s. um lokaðar leiðslur fyrir fljótandi
aukaafurðir úr dýrum.
c)

Stöðin skal byggð þannig að auðvelt sé að gera hana hreina og sótthreinsa. Gólfin skulu þannig lögð að vökvi renni
auðveldlega af þeim.
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d) Á stöðinni skal vera viðunandi aðstaða, þ.m.t. salerni, búningsklefar, handlaugar fyrir starfsfólk og, ef við á,
skrifstofurými sem hægt er að veita starfsfólki, sem annast opinbert eftirlit, afnot af.

2.

e)

Stöðin skal vera þannig úr garði gerð að nægar varnir séu gegn skaðvöldum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum.

f)

Ef það er nauðsynlegt til að ná markmiðum þessarar reglugerðar skulu stöðvar hafa yfir að ráða nægilega stórri
geymsluaðstöðu með hitastýringu til að unnt sé að halda aukaafurðum úr dýrum við hæfilegt hitastig og vera þannig
hannaðar að unnt sé að vakta hitastigið og skrá það.

Í stöðinni skal vera nægilega góð aðstaða til að þrífa og sótthreinsa ílátin eða geymana, sem aukaafurðirnar úr dýrunum
komu í, og farartækin, önnur en skip, sem notuð eru við flutninginn. Viðunandi aðstaða skal vera fyrir hendi til að
sótthreinsa hjól ökutækja.
2. þáttur
Kröfur um hollustuhætti

1.

Flokkun á aukaafurðum úr dýrum skal fara þannig fram að ekki sé nein hætta á útbreiðslu dýrasjúkdóma.

2.

Við geymslu aukaafurða úr dýrum skulu þær ávallt handleiknar og geymdar þannig að þær séu aðskildar frá öðrum
vörum og þannig að komið sé í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsvalda.

3.

Geyma skal aukaafurðir úr dýrum á tilhlýðilegan hátt fram að endursendingu, þ.m.t. við viðeigandi hitastig.
3. þáttur
Vinnslustaðlar fyrir sótthreinsun/gerilsneyðingu

Sótthreinsun/gerilsneyðing, sem um getur í i-lið upphafsmálsgreinar þessa kafla, skal beitt í samræmi við vinnslustaðlana
sem um getur í 1. lið 1. þáttar I. kafla V. viðauka eða í samræmi við aðrar ummyndunarvinnslubreytur sem hafa verið leyfðar
í samræmi við 1. lið 2. þáttar III. kafla sama viðauka.

III. KAFLI
KRÖFUR SEM VARÐA GEYMSLU AFLEIDDRA AFURÐA
1. þáttur
Almennar kröfur
Athafnasvæði og starfsstöðvar þar sem afleiddar afurðir eru geymdar skulu a.m.k. uppfylla eftirfarandi kröfur:
1.

Athafnasvæði og starfsstöðvar, þar sem afleiddar afurðir úr efni í 3. flokki eru geymdar, mega ekki vera á sama stað og
athafnasvæði þar sem geymdar eru afleiddar afurðir úr efni í 1. eða 2. flokki, nema að komið sé í veg fyrir víxlmengun
með skipulagningu og stjórnun athafnasvæðisins, s.s. með geymslu í algerlega aðskildum byggingum.

2.

Stöðin skal:
a)

búa yfir yfirbyggðu svæði til að taka við og senda afleiddar afurðir, nema ef afleiddu afurðirnar:
i)

eru sendar um lagnir sem fyrirbyggja útbreiðslu áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra, s.s. um lokaðar leiðslur
fyrir fljótandi afurðir eða

ii. koma í pakkningum, s.s. stórum pokum, eða í yfirbreiddum lekaþéttum ílátum eða flutningatækjum,
b) byggð þannig að auðvelt sé að gera hana hreina og sótthreinsa hana. Gólfin skulu þannig lögð að vökvi renni
auðveldlega af þeim;
c)

hafa nægan fjölda salerna, búningsklefa og handlauga fyrir starfsfólk,

d) búa yfir viðeigandi fyrirkomulagi til að nægar varnir séu gegn skaðvöldum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum.
3.

Í stöðinni skal vera nægilega góð aðstaða til að þrífa og sótthreinsa ílátin eða geymana, sem afleiddu afurðirnar koma í,
og farartækin, önnur en skip, sem notuð eru við flutninginn.

4.

Afleiddar afurðir skulu geymdar á viðunandi hátt þar til þær eru sendar af stað á ný.

15.10.2015

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
2. þáttur
Sértækar kröfur sem varða geymslu á tiltekinni mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk
1.

Afurðirnar, sem um getur í II. hluta 4. þáttar II. kafla X. viðauka, skulu geymdar við viðeigandi hitastig til að komast hjá
áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra hjá sérstaklega til þess ætluðum samþykktum eða skráðum geymslufyrirtækjum
eða -stöðvum eða á sérstaklega til þess ætluðu aðskildu geymslusvæði innan samþykkts eða skráðs geymslufyrirtækis
eða -stöðvar.

2.

Sýni, sem tekin eru úr lokaafurðum meðan þær eru í geymslu eða þegar þær eru teknar úr geymslu, skulu a.m.k. uppfylla
þá örverufræðilegu staðla sem settir eru fram í I. kafla X. viðauka.

IV. KAFLI
SKRÁÐIR REKSTRARAÐILAR
1.

Rekstraraðilar skráðra stöðva eða fyrirtækja eða aðrir skráðir rekstraraðilar skulu fara með aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

húsnæði skal vera þannig byggt að auðvelt sé að hreinsa það og sótthreinsa, eftir því sem við á,

b) í húsnæðinu skal vera viðeigandi fyrirkomulag á vörnum gegn meindýrum, s.s. skordýrum, nagdýrum og fuglum,
c)

búnaði og tækjum skal haldið við hollustusamleg skilyrði, ef nauðsyn krefur,

d) aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir skulu geymdar við skilyrði sem fyrirbyggja mengun.
2.

Rekstraraðilar skulu halda skrár á formi sem er lögbæra yfirvaldinu aðgengilegt.

3.

Skráðir rekstraraðilar sem flytja aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir, þó ekki á milli athafnasvæða sama
rekstraraðila, skulu einkum:
a)

hafa við hendina upplýsingar um auðkenningu ökutækja sinna sem gera kleift að sannprófa að ökutækin séu notuð
til að flytja aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir,

b) hreinsa og sótthreinsa ökutæki sín eins og við á,
c)

gera allar aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun og útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í
menn eða dýr.
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X. VIÐAUKI

FÓÐUREFNI

I. KAFLI
ALMENNAR KRÖFUR SEM VARÐA VINNSLU OG SETNINGU Á MARKAÐ
Örverufræðilegir staðlar fyrir afleiddar afurðir
Eftirfarandi örverufræðilegir staðlar gilda fyrir afleiddar afurðir:
Sýni, sem tekin eru úr fullunnum afurðum meðan þær eru í geymslu eða þegar þær eru teknar úr geymslu í vinnslustöðinni,
skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
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,
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.

=

Hins vegar skulu þeir örverufræðilegu staðlar, sem settir eru fram í þessum kafla, ekki gilda um brædda fitu og fisklýsi úr
vinnslu á aukaafurðum úr dýrum þegar unna dýraprótínið, sem fæst úr sömu vinnslu, fellur undir sýnatöku til að tryggja að
farið sé að þessum stöðlum.

II. KAFLI

SÉRTÆKAR KRÖFUR SEM VARÐA UNNIN DÝRAPRÓTÍN OG AÐRAR AFLEIDDAR AFURÐIR

1. þáttur
Sértækar kröfur sem varða unnið dýraprótín
A. Hráefni
Einungis má nota aukaafurðir úr dýrum sem eru efni í 3. flokki eða afurðir sem koma úr slíkum aukaafurðum úr dýrum,
aðrar en efni í 3. flokki sem um getur í n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á unnu
dýraprótíni.
B. Vinnslustaðlar
1.

Unnið dýraprótín sem kemur úr spendýrum skal hafa farið í gegnum vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfingu) sem sett er
fram í III. kafla IV. viðauka.
Hins vegar,
a)

má blóð eða blóðþætti úr svínum þess í stað vinna með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7,
sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, að því tilskildu að ef um er að ræða vinnsluaðferð 7 hafi
hitameðhöndlun verið beitt þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C,

b) má unnið dýraprótín úr spendýrum
i.

hafa farið í gegnum einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram í III. kafla
IV. viðauka, að því tilskildu að því sé síðan fargað eða það notað sem eldsneyti til brennslu,
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ii. hafa, þegar það er eingöngu ætlað til notkunar í gæludýrafóður, farið í gegnum einhverja af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, að því tilskildu að
það sé:
— flutt í sérstaklega til þess ætluðum ílátum sem eru ekki notuð til flutnings á aukaafurðum úr dýrum eða
fóðri fyrir alidýr og
— sent beint frá vinnslustöð fyrir efni í 3. flokki til gæludýrafóðurstöðvarinnar eða til samþykktrar
geymslustöðvar þaðan sem það er sent beint til gæludýrafóðurstöðvar.
2.

Unnið prótín, sem er ekki úr spendýrum, að undanskildu fiskimjöli, skal hafa verið unnið með einhverri af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka.

3.

Fiskimjöl skal hafa verið unnið:
a)

með einhverri af vinnsluaðferðunum sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka eða

b) með annarri aðferð sem tryggir að afurðin uppfylli örverufræðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru
fram í I. kafla þessa viðauka.
C. Geymsla
1.

Unnu dýraprótíni skal pakkað og það geymt í nýjum eða dauðhreinsuðum pokum eða geymt í til þess gerðum sílóum
eða geymsluskýlum.
Viðeigandi ráðstafanir skulu gerðar til að halda rakaþéttingu í sílóum, flutningsbúnaði eða lyftum í lágmarki.

2.

Afurðir í flutningsbúnaði, lyftum og sílóum skulu varðar gegn mengun af slysni.

3.

Halda skal búnaði, sem er notaður til meðferðar á unnu dýraprótíni, hreinum og þurrum og skulu viðeigandi
skoðunarstaðir vera fyrir hendi þannig að ganga megi úr skugga um hreinleika búnaðarins.
Tæma skal alla geymsluaðstöðu og hreinsa hana með reglulegu millibili eftir því sem þurfa þykir til að koma í veg
fyrir mengun.

4.

Halda skal unnu dýraprótíni þurru.
Koma skal í veg fyrir leka og þéttingu raka á geymslusvæðinu.
2. þáttur
Sértækar kröfur sem varða blóðafurðir

A. Hráefni
Einungis má nota blóð, sem um getur í a-lið og i. lið b-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu
blóðafurða.
B. Vinnslustaðlar
Blóðafurðir skulu hafa verið unnar með:
a)

einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, eða

b) annarri aðferð sem tryggir að blóðafurðin uppfylli örverufræðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru
fram í I. kafla þessa viðauka.
3. þáttur
Sértækar kröfur sem varða brædda fitu, fisklýsi og fituafleiður úr efni í 3. flokki
A. Hráefni
1.

Brædd fita
Einungis má nota efni í 3. flokki, þó ekki efni í 3. flokki sem um getur í i-, j-, n-, o- og p-lið reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, til framleiðslu á bræddri fitu.
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2.

Fisklýsi
Einungis má nota efni í 3. flokki sem um getur í i- og j-lið 10 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og efni í 3. flokki
sem kemur úr lagardýrum sem um getur í e- og f-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar til framleiðslu á fisklýsi.

B. Vinnslustaðlar
Ef fisklýsi eða brædd fita hefur ekki verið framleidd í samræmi við VIII. eða XII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004, í þeirri röð, skal brædd fita framleidd með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 og fisklýsi
má framleiða:
a)

með vinnsluaðferð 1 til 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, eða

b) með annarri aðferð sem tryggir að afurðin uppfylli örverufræðilegu staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru
fram í I. kafla þessa viðauka.
Brædd fita, sem er unnin úr jórturdýrum, skal hreinsuð þannig að hámarksmagn óleysanlegra óhreininda sem eftir verða
sé ekki meira en 0,15% miðað við þyngd.
Fituafleiður úr bræddri fitu eða fisklýsi í 3. flokki skulu framleiddar með einni af vinnsluaðferðunum sem um getur í III.
kafla IV. viðauka.
C. Kröfur um hollustuhætti
Ef bræddri fitu eða fisklýsi er pakkað í umbúðir skulu ílátin vera ný eða hreinsuð og sótthreinsuð, ef nauðsyn krefur, til
að koma í veg fyrir mengun og gera skal allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir endurmengun.
Ef ætlunin er að flytja afurðirnar í lausu skulu leiðslur, dælur og tankar undir lausa efnið og önnur ílát eða tankbifreiðar,
sem eru notuð undir það við flutninga frá framleiðslufyrirtæki, annaðhvort beint til skips eða í tanka í höfnum eða beint
til stöðva, vera hrein fyrir notkun.
4. þáttur
Sértækar kröfur sem varða mjólk, brodd og tilteknar aðrar afurðir fengnar út mjólk eða broddi
I. hluti
Almennar kröfur
A. Hráefni
Einungis má nota mjólk sem um getur í e-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, aðra en seyru úr skilvindum eða
skiljum, og mjólk sem um getur í f- og h-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 til framleiðslu á mjólk, afurðum sem
eru að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk.
Einungis má nota brodd að því tilskildu að hann komi úr lifandi dýrum sem ekki sýndu nein einkenni sjúkdóma sem geta
smitast í menn eða dýr með broddi.
B. Vinnslustaðlar
1.

Mjólk skal meðhöndluð með einni af eftirtöldum aðferðum:

1.1. dauðhreinsun við F0 (*)-gildið þrír eða meira,
1.2. leifturhitun (**) ásamt einu af eftirfarandi:
a)

síðari eðlisfræðilegri meðhöndlun:
i.

þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt viðbótarhitun í 72 °C eða
meira, eða

ii. með því að lækka pH-gildið niður fyrir 6 í a.m.k. eina klukkustund,
b) með því skilyrði að mjólk, afurð sem er að stofni til úr mjólk eða afurð úr mjólk hafi verið framleiddar a.m.k.
21 degi fyrir sendingu og á því tímabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki í upprunaaðildarríkinu,

(*) F0 er sú virkni sem reiknað hefur verið út að drepi bakteríugró. F0-gildið 3,00 þýðir að kaldasti partur afurðarinnar hafi hitnað nægilega til
að drápsvirkni sé eins og við 121 ℃ (250 ℉ ) á þremur mínútum með snöggri hitun og kælingu.
(**) Leifturhitun = Meðhöndlun við 132°C í minnst eina sekúndu.
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1.3. háhitagerilsneyðingu (*) (HTST) beitt tvisvar,
1.4. háhitagerilsneyðingu ásamt einu af eftirfarandi:
a)

síðari eðlisfræðilegri meðhöndlun:
i.

þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt viðbótarhitun í 72 °C eða
meira, eða

ii. með því að lækka pH-gildið niður fyrir 6,0 í a.m.k. eina klukkustund,
b) með því skilyrði að mjólk, afurð sem er að stofni til úr mjólk eða afurð úr mjólk hafi verið framleiddar a.m.k.
21 degi fyrir sendingu og á því tímabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki í upprunaaðildarríkinu.
2.

Afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk skulu annaðhvort meðhöndlaðar með a.m.k. einni þeirra
aðferða sem kveðið er á um í 1. lið eða vera framleiddar úr mjólk sem er meðhöndluð í samræmi við 1. lið.

3.

Mysu, sem á að nota til fóðrunar dýra af tegundum sem eru næmar fyrir gin- og klaufaveiki og sem er framleidd úr
mjólk sem er meðhöndluð í samræmi við 1. lið, skal:
a)

annaðhvort safnað a.m.k. 16 klukkustundum eftir að mjólkin hefur hlaupið og pH-gildi hennar skal vera skráð
sem minna en 6,0 áður en hún er flutt á dýrabújarðir eða

b) hún skal hafa verið framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og
klaufaveiki í upprunaaðildarríkinu.
4.

Auk krafnanna, sem settar eru fram 1., 2. og 3. lið, skulu mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr
mjólk uppfylla eftirfarandi kröfur:

4.1. að vinnslu lokinni skal gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun afurðanna,
4.2. lokaafurðin skal merkt til að gefa til kynna að hún innihaldi efni úr 3. flokki og sé ekki ætluð til manneldis og skal:
a)

vera pakkað í nýjar umbúðir eða

b) flutt í lausu í geymum eða öðru flutningatæki sem áður hefur verið vandlega hreinsað og sótthreinsað.
5.

Hrámjólk skal framleidd við skilyrði sem veita fullnægjandi ábyrgðir að því er varðar heilbrigði dýra.

6.

Broddur og afurðir úr broddi skulu:

6.1. koma úr nautgripum sem eru haldnir á bújörð þar sem allar nautgripahjarðir teljast opinberlega lausar við berkla,
öldusótt og smitandi hvítblæði, eins og skilgreint er í 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 á því tímabili hafi ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki í
upprunaaðildarríkinu.
6.3. hafa verið háhitagerilsneyddar einu sinni (*),
6.4. uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 4. lið þessa hluta.

(*) Háhitagerilsneyðing = gerilsneyðing í skamman tíma við 72 ℃ í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngild gerilsneyðing sem gefur neikvæða
svörun við fosfatasaprófun.
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II. hluti
Undanþága vegna setningar mjólkur, sem unnin er í samræmi við landsstaðla, á markað
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 e-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, að undantekinni seyru úr skilvindum eða skiljum, og mjólkur, sem um getur í f- og h-lið 10. gr. þeirrar
reglugerðar, sem hafa ekki verið unnar í samræmi við I. hluta þessa þáttar.

2.

Lögbæra yfirvaldið skal veita leyfi fyrir mjólkurvinnslustöðvum, sem eru samþykktar eða skráðar í samræmi við 4. gr.
reglugerðar (EB) nr. 853/2004, til framleiðslu á mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk eða afurðum úr mjólk, í
þeim tilgangi sem um getur í 3. lið þessa hluta, að því tilskildu að viðkomandi fyrirtæki sjái til þess að afurðirnar séu
rekjanlegar.

3.

Afhenda má og nota mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk sem fóðurefni:
a)

í hlutaðeigandi aðildarríki og á landamærasvæðum þar sem hlutaðeigandi aðildarríki hafa gert með sér gagnkvæman
samning þess efnis, ef um er að ræða afleiddar afurðir, þ.m.t. hvítvatn, sem hafa komist í snertingu við hrámjólk
og/eða mjólk sem er gerilsneydd í samræmi við kröfurnar um hitameðhöndlun, sem settar eru fram í a- eða b-lið
liðar II.1 í II. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, ef viðkomandi afleiddar afurðir hafa
fengið einhverja eftirfarandi meðhöndlun:
i.

leifturhitun,

ii. dauðhreinsun, þar sem annaðhvort næst Fc-gildið 3 eða hærra, eða sem var framkvæmd við a.m.k. 115 °C
hitastig í 15 mínútur, eða jafngild samsetning hitastigs og tíma,
iii. gerilsneyðingu eða dauðhreinsun, aðra en þá sem um getur í ii. lið og síðan:
— þurrkun, ef um er að ræða þurrmjólk eða þurrkaðar afurðir sem eru að stofni til úr mjólk eða þurrkaðar
afurðir úr mjólk,
— vinnsluferli þar sem pH-gildið er lækkað og haldið undir 6 í a.m.k. eina klukkustund ef um er að ræða
sýrðar mjólkurafurðir,
b) í hlutaðeigandi aðildarríki,
i.

ef um er að ræða afleiddar afurðir, þ.m.t. hvítvatn, sem hafa komist í snertingu við mjólk sem hefur einungis
verið gerilsneydd í samræmi við kröfurnar um hitameðhöndlun, sem settar eru fram í a-lið liðar II.1 í II. kafla
IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, og mysu sem er framleidd úr afurðum sem eru að stofni
til úr mjólk sem hafa ekki fengið hitameðhöndlun, sem var safnað a.m.k. 16 klukkustundum eftir að mjólkin
hafði hlaupið og þar sem pH-gildi hennar hafði mælst < 6,0 áður en mysan var afhent til fóðrunar, að því
tilskildu að þær séu sendar til takmarkaðs fjölda dýrabújarða, sem hafa fengið leyfi, sem er fastsettur á grunni
áhættumats um bestu og verstu hugsanlegar sviðsmyndir sem hlutaðeigandi aðildarríki framkvæmir til
undirbúnings fyrir viðbragðsáætlanir vegna dýrafarsótta, einkum gin- og klaufaveiki,

ii. ef um er að ræða óunnar afurðir, þ.m.t. hvítvatn sem hefur komist í snertingu við hrámjólk og aðrar afurðir sem
ekki er hægt að tryggja að hafi fengið þá meðhöndlun sem um getur í a-lið og i-lið b-liðar, að því tilskildu að
þær séu sendar til takmarkaðs fjölda dýrabújarða, sem hafa fengið leyfi, sem er fastsettur á grunni áhættumats
um bestu og verstu hugsanlegar sviðsmyndir sem hlutaðeigandi aðildarríki framkvæmir til undirbúnings fyrir
viðbragðsáætlanir vegna dýrafarsótta, einkum gin- og klaufaveiki, og að því tilskildu að einungis megi flytja
dýrin á dýrabújörðunum, sem hafa fengið leyfi,
— annaðhvort beint í sláturhús sem er í sama aðildarríki eða
— á aðra bújörð í sama aðildarríki, þar sem lögbært yfirvald ábyrgist að dýr sem eru næm fyrir gin- og
klaufaveiki megi einungis annaðhvort fara beint út af bújörðinni í sláturhús sem er staðsett í sama
aðildarríki, eða ef dýrin hafa verið send á bújörð þar sem dýr eru ekki fóðruð á þeim afurðum, sem um
getur í þessum ii. lið, eftir að 21 dags stöðvunartímabil er liðið frá því að komið var með dýrin þangað.
4.

Lögbært yfirvald getur leyft sendingar á broddi, sem uppfyllir ekki skilyrðin sem sett eru fram í lið B.6 í I. hluta, frá
einum bónda til annars innan sama aðildarríkis, til fóðrunar, að uppfylltum skilyrðum sem fyrirbyggja útbreiðslu á
heilbrigðisáhættu.
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III. hluti
Sérkröfur sem varða seyru úr skilvindum eða skiljum
Efni í 3. flokki, sem samanstendur af seyru úr skilvindum eða skiljum, skal hafa fengið hitameðhöndlun við a.m.k. 70 °C í 60
mínútur eða við 80 °C í 30 mínútur áður en leyfilegt er að setja það á markað til fóðrunar alidýra.
5. þáttur
Sértækar kröfur sem varða gelatín og vatnsrofið prótín
A. Hráefni
Einungis má nota aukaafurðir úr dýrum sem eru efni í 3. flokki eða afurðir sem koma úr slíkum aukaafurðum úr dýrum,
aðrar en efni í 3. flokki sem um getur í m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á
gelatíni og vatnsrofnu prótíni.
B. Vinnslustaðlar fyrir gelatín
1.

Ef gelatín hefur ekki verið framleitt í samræmi við XIV. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 skal það
vera framleitt með vinnsluferli sem tryggir að efni í 3. flokki fái meðhöndlun með sýru eða basa og sé síðan skolað
einu sinni eða oftar.
Því næst skal stilla sýrustigið. Gelatín skal dregið út með upphitun í eitt eða fleiri skipti í röð og því næst hreinsun
með síun og dauðhreinsun.

2.

Þegar gelatínið hefur verið unnið eins og um getur í 1. lið má þurrka það og, ef við á, búa til úr því duft eða plötur.

3.

Bannað er að nota önnur rotvarnarefni en brennisteinstvíoxíð og vetnisperoxíð.

C. Aðrar kröfur sem varða gelatín
Gelatín skal sett í umbúðir og pakkningar, geymt og flutt við fullnægjandi hreinlætisskilyrði.
Einkum skal taka tillit til eftirfarandi atriða:
a)

að fyrir hendi sé til þess ætlað herbergi eða rými til að geyma umbúða- og pakkningaefni,

b) að pökkun í umbúðir og pakkningar eigi sér stað í herbergi eða rými sem er sérstaklega ætlað til þess.
D. Vinnslustaðlar fyrir vatnsrofið prótín
Við framleiðslu vatnsrofins prótíns skal nota framleiðsluferli sem felur í sér viðeigandi ráðstafanir til að lágmarka
mengun. Vatnsrofið prótín sem kemur úr jórturdýrum skal hafa mólþyngd undir 10 000 daltonum.
Auk krafnanna í fyrstu málsgrein skal framleiða vatnsrofin prótín, sem eru alveg eða að hluta til unnin úr húðum og
skinnum jórturdýra, í vinnslustöð sem eingöngu er ætluð til framleiðslu á vatnsrofnum prótínum, með ferli sem felur í
sér tilreiðslu hráefna í 3. flokki með söltun, kölkun og vandlegri skolun og því næst skal:
a)

láta efnið vera við pH-gildi yfir 11 lengur en í þrjár klukkustundir við hita yfir 80 °C og síðan skal það hitað í yfir
140 °C í 30 mínútur við meira en 3,6 bör eða

b) pH-gildi 1 til 2, síðan við hærra pH en 11 og loks hitað í 140 °C í 30 mínútur við 3 bör.
6. þáttur
Sértækar kröfur sem varða tvíkalsíumfosfat
A. Hráefni
Einungis má nota aukaafurðir úr dýrum sem eru efni í 3. flokki eða afurðir sem koma úr slíkum aukaafurðum úr dýrum,
aðrar en efni sem um getur í m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á tvíkalsíumfosfati.
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B. Vinnslustaðlar
1.

Tvíkalsíumfosfat skal framleitt með vinnsluferli sem felst í eftirfarandi þremur áföngum:
a)

í fyrsta lagi skal tryggt að öll bein sem eru efni í 3. flokki séu mulin smátt, fituhreinsuð með heitu vatni og
meðhöndluð með þynntri saltsýru (með 4% lágmarksstyrkleika og pH-gildi < 1,5) í minnst tvo daga,

b) í öðru lagi, á eftir þeim hluta vinnslunnar sem um getur í a-lið, skal fosfórríki vökvinn, sem fæst úr þeim áfanga,
meðhöndlaður með kalki, þannig að úr fáist tvíkalsíumfosfatsbotnfall með pH-gildi á bilinu 4 til 7,
c)

2.

loks skal tvíkalsíumfosfatsbotnfallið loftþurrkað við inntakshitastig á bilinu 65 °C til 325 °C og endanlegt
hitastig á bilinu 30 °C til 65 °C.

Þegar tvíkalsíumfosfat er fengið úr fitusneyddum beinum skal það koma úr beinum sem um getur í a-lið 10. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
7. þáttur
Sértækar kröfur sem varða þríkalsíumfosfat

A. Hráefni
Einungis má nota aukaafurðir úr dýrum sem eru efni í 3. flokki eða afurðir sem koma úr slíkum aukaafurðum úr dýrum,
aðrar en efni sem um getur í m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á
þríkalsíumfosfati.
B. Vinnslustaðlar
Þríkalsíumfosfat skal framleitt í vinnsluferli sem tryggir:
a)

að öll bein sem eru efni í 3. flokki séu mulin smátt og fituhreinsuð í gagnstreymi með heitu vatni (beinflísar skulu
vera minni en 14 mm),

b) samfellda gufusuðu við 145 °C í 30 mínútur við 4-bara þrýsting,
c)

að prótínseyðið sé aðskilið frá hýdroxýapatítinu (þríkalsíumfosfatinu) með skiljun,

d) að kyrning á þríkalsíumfosfatinu eigi sér stað að lokinni þurrkun á svifbeði við 200 °C lofthita.
8. þáttur
Sértækar kröfur sem varða kollagen
A.

Hráefni
Einungis má nota aukaafurðir úr dýrum sem eru efni í 3. flokki eða afurðir sem koma úr slíkum aukaafurðum úr dýrum,
aðrar en efni sem um getur í m-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til framleiðslu á kollageni.

B. Vinnslustaðlar
1.

Ef kollagen hefur ekki verið framleitt í samræmi við kröfurnar um kollagen, sem settar eru fram XV. þætti III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, skal það framleitt með vinnsluferli sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki
fái meðhöndlun sem felst í skolun, sýrustigsstillingu með sýru eða basa og síðan einni eða fleiri skolunum, síun og
útpressun.
Eftir þá meðhöndlun má þurrka kollagenið.

2.

Bannað er að nota önnur rotvarnarefni en þau sem leyfð eru samkvæmt löggjöf Sambandsins.

C. Aðrar kröfur
Kollagenið skal sett í umbúðir og pakkningar, geymt og flutt við fullnægjandi hreinlætisskilyrði. Einkum skal taka tillit
til eftirfarandi atriða:
a)

að fyrir hendi sé til þess ætlað herbergi eða rými til að geyma umbúða- og pakkningaefni,

b) að pökkun í umbúðir og pakkningar eigi sér stað í herbergi eða rými sem er sérstaklega ætlað til þess.
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9. þáttur
Sértækar kröfur sem varða eggjaafurðir
A. Hráefni
Einungis má nota aukaafurðir úr dýrum, sem um getur í 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 í III. kafla IV. viðauka,

b) unnar með annarri aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðirnar samrýmist þeim örverufræðilegu stöðlum
fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram í I. kafla eða
c)

meðhöndlaðar í samræmi við kröfurnar um egg og eggjaafurðir sem settar eru fram í I., II. og. III. kafla X. þáttar III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.
10. þáttur
Sértækar kröfur sem varða tiltekin efni í 3. flokki

Setja má á markað efni í 3. flokki sem samanstanda af afurðum úr dýraríkinu eða matvælum sem innihalda afurðir úr
dýraríkinu sem ekki eru lengur ætluð til manneldis af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vandamála sem upp hafa komið
vegna framleiðslu- eða pökkunargalla eða annarra ágalla sem ekki skapa áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra, eins og um
getur í f-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem fóður fyrir alidýr, að því tilskildu að:
a)

efnið samanstandi ekki af og hafi ekki komist í snertingu við efni úr dýraríkinu sem hefur ekki verið unnið:
i.

í samræmi við þessa reglugerð,

ii. eins og skilgreint er í m-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,
b) allar nauðsynlegar ráðstafanir hafi verið gerðar til að fyrirbyggja mengun efnisins.

III. KAFLI
KRÖFUR SEM VARÐA FISKAFÓÐUR OG BEITU
1.

Aukaafurðir úr dýrum sem koma úr fiski eða vatnahryggleysingjum og afleiddar afurðir úr þeim sem eru ætlaðar sem
fóður fyrir eldisfiska eða fyrir aðrar lagareldistegundir skulu:
a)

fá meðferð og vera unnar aðskilið frá efni sem ekki má nota í þessu skyni,

b) koma úr
i.

villtum fiski eða öðrum lagardýrum, að sjávarspendýrum undanskildum, sem landað er í viðskiptalegum
tilgangi, eða úr aukaafurðum úr dýrum sem koma úr villtum fiski og eru upprunnar í stöðvum sem framleiða
fiskafurðir til manneldis eða

ii. eldisfiski, að því tilskildu að þær séu gefnar eldisfiski af annarri tegund,
c)
2.

vera unnar í vinnslustöð með aðferð sem tryggir að afurðin verði örverufræðilega örugg, þ.m.t. með tilliti til
sjúkdómsvalda í fiskum.

Lögbært yfirvald getur mælt fyrir um skilyrði, sem beinast að því að koma í veg fyrir óviðunandi áhættu á útbreiðslu
sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr, er varða notkun lagardýra og vatna- og landhryggleysingja:
a)

sem fóðurs fyrir eldisfiska eða vatnahryggleysingja þegar aukaafurðir úr dýrum hafa ekki verið unnar í samræmi við
c-lið 1. liðar,

b) sem beitu, þ.m.t. beitu fyrir vatnahryggleysingja.
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XI. VIÐAUKI

LÍFRÆNN ÁBURÐUR OG JARÐVEGSBÆTAR

I. KAFLI
KRÖFUR SEM VARÐA ÓUNNINN HÚSDÝRAÁBURÐ, UNNINN HÚSDÝRAÁBURÐ OG AFLEIDDAR
AFURÐIR ÚR UNNUM HÚSDÝRAÁBURÐI

1. þáttur
Óunninn húsdýraáburður

1.

Viðskipti með óunninn húsdýraáburð frá tegundum öðrum en alifuglum eða dýrum af hestaætt á milli aðildarríkja skulu
háð eftirfarandi skilyrðum, auk samþykkis viðtökuaðildarríkisins sem um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009:
a)

Viðskipti með óunninn húsdýraáburð frá öðrum tegundum en alifuglum eða dýrum af hestaætt eru bönnuð nema
áburðurinn:
i.

komi frá svæði þar sem engar takmarkanir eru í gildi vegna alvarlegs, smitandi sjúkdóms og

ii. sé ætlaður til notkunar, undir eftirliti lögbærra yfirvalda, á land sem er hluti einnar bújarðar sem liggur beggja
vegna landamæra tveggja aðildarríkja.
b) Hins vegar getur lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins, með hliðsjón af uppruna húsdýraáburðarins,
ákvörðunarstað hans og heilbrigðissjónarmiðum, veitt sérstakt leyfi fyrir því að komið sé með eftirfarandi inn á
yfirráðasvæði þess:
i.

húsdýraáburð sem er ætlaður til:
— vinnslu í stöð til að framleiða afleiddar afurðir sem eru ætlaðar til notkunar utan fóðurferlisins eða
— ummyndunar í lífgas eða til myltingar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og V. viðauka við þessa
reglugerð með það fyrir augum að framleiða afurðirnar sem um getur í 2. þætti þessa kafla.
Í slíkum tilvikum skal lögbært yfirvald hafa hliðsjón af uppruna húsdýraáburðarins þegar það leyfir að komið sé
með hann inn á slíkar stöðvar eða

ii. húsdýraáburð sem ætlaður er til áburðar á land á bújörð, að því tilskildu að lögbært yfirvald
upprunaaðildarríkisins hafi tilkynnt um samþykki sitt fyrir slíkum viðskiptum.
c)

2.

Ef um er að ræða þau tilvik, sem um getur í b-lið, skal heilbrigðisvottun í samræmi við fyrirmyndina sem sett er
fram í 3. lið bætt við viðskiptaskjalið sem fylgir sendingunni af húsdýraáburði.

Viðskipti með óunninn alifuglaáburð á milli aðildarríkja skulu háð eftirfarandi skilyrðum, auk samþykkis
viðtökuaðildarríkisins sem um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a)

áburðurinn skal vera upprunnin á svæði þar sem engar takmarkanir eru í gildi vegna Newcastle-veiki eða
fuglainflúensu,

b) auk þess má ekki senda óunninn áburð frá alifuglahópum, sem hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki, til svæðis
sem hefur verið lýst svæði þar sem ekki er bólusett gegn Newcastle-veiki í samræmi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
2009/158/EB og
c)

heilbrigðisvottun í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 3. lið skal bætt við viðskiptaskjalið sem fylgir
sendingu af alifuglaáburði.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottun sem bæta skal við viðskiptaskjalið:

EVRÓPUSAMBANDIÐ

Viðskiptaskjal

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Póstnúmer

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang

I.7.

Póstnúmer
Sími
I.8.

I.12.

Upprunaland

ISO-kóði

I.10. Viðtökuland

I.13.

□
Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Flutningatæki
Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.15.

Brottfarardagur

I.17.

Flutningsaðili

□

Heiti

□

Kóði

□

Samþykkisnúmer

Póstnúmer
Fermingarstaður

Viðtökusvæði

Annað

Heiti
Heimilisfang

□
Ökutæki □

I.11.

□

Heimilisfang

Flugvél

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Auðkenning

I.18.

ISO-kóði

Ákvörðunarstaður
Starfsstöð

Heiti

I.16.

Kóði

Upprunastaður
Starfsstöð

I.14.

I.9. Upprunasvæði

Póstnúmer

Lýsing á vöru

Aðildarríki

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn
I.21.

Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:

I.28.

□

Frystar

□
I.24. Tegund umbúða

Til tæknilegra nota
I.26.

Kældar

□

Umflutningur gegnum þriðja land

□

I.27.

Umflutningur um aðildarríki

□

Þriðja land

ISO-kóði

Aðildarríki

ISO-kóði

Brottfararstaður

Kóði

Aðildarríki

ISO-kóði

Komustaður

Nr. landamæraskoðunarst.:

Aðildarríki

ISO-kóði

Útflutningur

□

I.29.

Þriðja land

ISO-kóði

Brottfararstaður

Kóði

I.30.
I.31. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund vöru

Flokkur

Tegund
meðhöndlunar

Framleiðslustöð

Númer framleiðslulotu
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Aukaafurðir úr dýrum/afleiddar afurðir sem eru ekki ætlaðar til manneldis
II.

Upplýsingar um heilbrigði

III.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég skil að lögbært yfirvald á ákvörðunarstaðnum hefur veitt samþykki sitt fyrir því að
óunninn húsdýraáburður verðir fluttur inn á yfirráðasvæði þess og að óunni húsdýraáburðurinn sem getið er í reit I.18 uppfyllir
eftirfarandi skilyrði:
a)

að því er varðar óunninn alifuglaáburð (1):
[Áburðurinn er upprunninn á svæði þar sem engar takmarkanir eru í gildi vegna Newcastle-veiki eða fuglainflúensu.]
og

II. hluti: Vottorð

b)

[Ef um er að ræða óunninn áburð frá alifuglahópum sem hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki má ekki senda
hann til svæðis, sem hefur verið lýst svæði þar sem ekki er bólusett gegn Newcastle-veiki, í samræmi við 2. mgr. 15.
gr. tilskipunar 2009/158/EB.]

að því er varðar óunninn húsdýraáburð frá öðrum dýrategundum en alifuglum og dýrum af hestaætt (1):
[Áburðurinn er upprunninn á svæði þar sem engar takmarkanir eru í gildi vegna alvarlegs smitsjúkdóms.]
og
annaðh
vort

[Húsdýraáburðurinn er ætlaður til vinnslu í stöð til að framleiða afleiddar afurðir, sem eru ætlaðar til
notkunar utan fóðurferlisins, eða er ætlaður til ummyndunar í lífgas eða til myltingar, í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 1069/2009, með það fyrir augum að framleiða unninn húsdýraáburð eða afurðir úr
unnum húsdýraáburði.]

eða

[Áburðurinn er ætlaður til notkunar á land á bújörð].

Athugasemdir
I. hluti:
⎯

Reitur I.9 og I.11: ef við á

⎯

Reitur I.12, I.13 og I.17: samþykkisnúmer eða skráningarnúmer

⎯

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:
Tegund vöru: „húsdýraáburður“.

II. hluti:
(1) 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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4.

Stunda má viðskipti á milli aðildarríkja með óunnið tað frá dýrum af hestaætt að því tilskildu að viðtökuaðildarríkið hafi
samþykkt viðskiptin, eins og um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, og að því tilskildu að það komi
ekki frá bújörð þar sem takmarkanir er varða heilbrigði dýra eru í gildi varðandi sníf, munnblöðrubólgu, miltisbrand eða
hundaæði í samræmi við 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB.

5.

Lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkis getur, í samræmi við ii. lið c-liðar 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,
krafist þess að rekstraraðilar sem senda óunninn húsdýraáburð frá öðru aðildarríki:
a)

sendi nánari upplýsingar varðandi fyrirhugaða sendingu, s.s. nákvæmar landfræðilegar tilgreiningar varðandi staðinn
þar sem afferma á húsdýraáburðinn og

b) geymi húsdýraáburðinn áður en hann er borinn á land.
6.

Lögbært yfirvald getur leyft sendingu á húsdýraáburði, sem er fluttur á milli tveggja staða innan sama býlis, samkvæmt
skilyrðum er varða eftirlit með hugsanlegri heilbrigðisáhættu, s.s. skyldu hlutaðeigandi rekstraraðila að halda viðeigandi
skrár.
2. þáttur
Leðurblökugúanó, unninn húsdýraáburður og afleiddar afurðir úr unnum húsdýraáburði

Setning unnins húsdýraáburðar, afleiddra afurða úr unnum húsdýraáburði og leðurblökugúanós á markað skal háð eftirfarandi
skilyrðum, auk samþykkis viðtökuaðildarríkisins sem um getur í 1. mgr. 48. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009:
a)

Þau skulu koma frá stöð fyrir afleiddar afurðir til notkunar utan fóðurferlisins eða frá lífgas- eða myltingarstöð eða stöð
sem framleiðir lífrænan áburð eða jarðvegsbæta.

b) Þau skulu hafa verið hituð í a.m.k. 70 °C í a.m.k. 60 mínútur og meðhöndluð til að fækka grómyndandi bakteríum og
minnka myndun eiturefna, ef þau eru talin til áhættu sem þarf að taka tillit til.
c)

Lögbæru yfirvaldi er þó heimilt að leyfa notkun annarra staðlaðra vinnslubreyta en þeirra sem um getur í b-lið að því
tilskildu að umsækjandi sýni fram á að slíkar vinnslubreytur tryggi að líffræðileg áhætta sé í lágmarki.
Færa skal sönnur fyrir því m.a. með fullgildingu sem skal fara fram á eftirfarandi hátt:
i.

Með kortlagningu og greiningu á hugsanlegri hættu, þ.m.t. áhrifum frá aðföngum, byggt á nákvæmri skilgreiningu á
vinnsluskilyrðum, og áhættumati til þess að meta hvernig sértækum vinnsluskilyrðum er náð í reynd við venjulegar
og ódæmigerðar aðstæður.

ii. Með fullgildingu á fyrirhuguðu ferli
(ii.-1)

með því að mæla hve mikið dregið hefur úr lífvænleika/smitvirkni hjá innrænum vísilífverum meðan á
vinnslunni stendur svo fremi að vísirinn sé:
— ávallt fyrir hendi í hráefninu í miklum fjölda,
— ekki minna hitaþolinn 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 staðfesta eða

(ii.-2)

með því að mæla skerðingu á lífvænleika/smitvirkni vel skilgreindrar prófunarlífveru eða -veiru sem er,
meðan váhrif vara, flutt með heppilegum bera inn í upphafsefnið.

iii. Með fullgildingunni, sem um getur í ii. lið, skal sýnt fram á að með vinnslunni náist að draga úr heildaráhættu á
eftirfarandi hátt:
— við varmafræðileg og efnafræðileg ferli náist fram fækkun á Enterococcus faecalis sem nemur a.m.k. 5 log10einingum fyrir og skerðing á smitnæmu títri fyrir hitaþolnar veirur, t.d. parvóveirur, sem nemur a.m.k. 3 log10einingum þegar þær teljast til áhættu sem skiptir máli,
— við efnafræðileg ferli náist einnig fram fækkun sem nemur a.m.k. 99,9% (3 log10-einingum) á þolnum sníklum,
t.d. eggjum Ascaris sp. (iðraþráðorma) á lífvænlegum stigum.
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iv. Gerð fullfrágenginnar eftirlitsáætlunar, þ.m.t. aðferðir til að vakta vinnsluferlið.
v.

Með ráðstöfunum til að tryggja stöðuga vöktun og eftirlit með viðkomandi vinnslubreytum, sem eru ákveðnar í
eftirlitsáætluninni, við rekstur stöðvarinnar.
Upplýsingar um viðkomandi vinnslubreytur, sem eru notaðar í stöð, ásamt upplýsingum um aðra mikilvæga
stýristaði, skulu skráðar og varðveittar þannig að eigandinn, rekstraraðilinn eða fulltrúi þeirra og lögbært yfirvald
geti vaktað starfsemi stöðvarinnar. Veita skal framkvæmdastjórninni upplýsingar í tengslum við ferli sem er
samþykkt samkvæmt þessari reglugerð, sé þess óskað.

d) Dæmigerð sýni, sem tekin eru úr húsdýraáburði til að vakta ferlið við vinnslu eða strax eftir vinnslu á stöð, skulu
uppfylla eftirfarandi staðla:
Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 í 1 g,
eða
Saurkokkar: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 í 1 g,
og
Dæmigerð sýni, sem tekin eru úr húsdýraáburði meðan hann er í geymslu eða þegar hann eru tekinn úr geymslu á
framleiðslustöðinni, lífgas- eða myltingarstöðinni, skulu uppfylla eftirfarandi staðla:
Salmonella: finnst ekki í 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
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.

Unninn húsdýraáburður eða unnar afurðir úr húsdýraáburði sem uppfylla ekki framangreinda staðla teljast óunnið efni.
e)

Það skal geymt þannig að eftir vinnslu sé útilokað að það mengist eða verði fyrir fylgisýkingu og raki sé í lágmarki. Það
skal því geymt í:
i.

vel innsigluðum og einangruðum sílóum eða rétt byggðum geymsluskúrum eða

ii. vel lokuðum pakkningum, s.s. plastpokum eða stórsekkjum.

II. KAFLI
KRÖFUR SEM VARÐA TILTEKINN LÍFRÆNAN ÁBURÐ OG JARÐVEGSBÆTA
1. þáttur
Skilyrði fyrir framleiðslunni
1.

Lífrænn áburður og jarðvegsbætar, aðrir en húsdýraáburður, innihald meltingarvegar, molta, mjólk, afurðir sem eru að
stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk, broddur, afurðir úr broddi og meltunarleifar úr ummyndun aukaafurða úr dýrum
eða afleiddra afurða í lífgas, skulu framleiddir:
a)

með vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfingu), þegar efni í 2. flokki er notað sem upphafsefni,
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b) með því að nota unnið dýraprótín, 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
c)

með því að nota einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 7, sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, þegar efni í 3.
flokki, sem er ekki notað til að framleiða unnið dýraprótín, er notað sem upphafsefni.

2.

Blanda skal, í skráðu fyrirtæki eða stöð, lífrænan áburð og jarðvegsbæta, sem samanstanda af eða eru framleiddir úr kjötog beinamjöli unnu úr efni í 2. flokki eða úr unnu dýraprótíni, með nægjanlegu lágmarkshlutfalli af efnisþætti sem
lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem bera á afurðina á land, hefur leyft, til að útiloka að blandan verði síðar notuð í
fóður.

3.

Lögbæra yfirvaldið skal leyfa efnisþáttinn sem um getur í 2. lið samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
a)

efnisþátturinn skal samanstanda af kalki, húsdýraáburði, þvagi, moltu eða meltunarleifum úr ummyndun aukaafurða
úr dýrum í lífgas, eða úr öðrum efnum, s.s. jarðefnaáburði, sem eru ekki notuð í fóður og sem, samkvæmt góðum
starfsvenjum í landbúnaði, útiloka að blandan verði síðar notuð í fóður,

b) efnisþátturinn skal ákveðinn á grunni mats á loftslags- og jarðvegsskilyrðum ef nota á blönduna sem áburð, á
tilgreiningum um að efnisþátturinn geri blönduna bragðvonda fyrir dýr eða að hann komi á annan hátt í veg fyrir
misnotkun á blöndunni til fóðrunar og í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða,
eftir atvikum, landslöggjöf um verndun umhverfisins að því er varðar verndun jarðvegs og grunnvatns.
Lögbæra yfirvaldið skal gera skrána yfir leyfðu efnisþættina aðgengilega framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum
sé þess óskað.
4.

Hins vegar gilda kröfurnar sem um getur í 2. mgr. ekki um:
a)

lífrænan áburð og jarðvegsbæta í 50 kg söluumbúðum eða léttari, til notkunar fyrir lokaneytendur eða

b) lífrænan áburð og jarðvegsbæta í 1000 kg stórsekkjum eða léttari, þar sem fram kemur á pakkningunum að lífræni
áburðurinn sé ekki ætlaður fyrir land sem alidýr hafa aðgang að, að því tilskildu að lögbært yfirvald aðildarríkisins
þar sem bera á lífræna áburðinn eða jarðvegsbætinn á land hafi leyft notkun slíkra stórsekkja á grunni mats á
líkunum á því að efnið verði tekið til hliðar og flutt á bújarðir þar sem dýr eru haldin eða borið á land sem alidýr
hafa aðgang að.
5.

Framleiðendur lífræns áburðar og jarðvegsbæta skulu sjá til þess að þeir séu afmengaðir til að fjarlægja sjúkdómsvalda
áður en þeir eru settir á markað, í samræmi við:
— ákvæði I. kafla X. viðauka, ef um er að ræða unnið dýraprótín eða afleiddar afurðir úr efni í 2. flokki eða 3. flokki,
— ákvæði 3. þáttar III. kafla V. viðauka ef um er að ræða moltu og meltunarleifar úr ummyndun aukaafurða úr dýrum
eða afleiddra afurða í lífgas.
2. þáttur
Geymsla og flutningur

Eftir vinnslu eða ummyndun skal geyma og flytja lífrænan áburð og jarðvegsbæta á tilhlýðilegan hátt:
a)

í lausri vigt, við viðeigandi skilyrði sem koma í veg fyrir mengun,

b) í pakkningum eða stórsekkjum, ef um er að ræða lífrænan áburð eða jarðvegsbæta sem ætlaðir eru til sölu til endanlegra
notenda eða
c)

ef um er að ræða geymslu á býli, í viðunandi geymslurými þar sem engin alidýr komast að þeim.
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XII. VIÐAUKI

MILLISTIGSAFURÐIR

Í samræmi 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 því tilskildu:
a)

að þær komi úr eftirfarandi efni:
i.

efni í 3. flokki, öðru en efni sem um getur í c-, n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

ii. afurðum sem eru myndaðar af þeim dýrum sem um getur í i-, l- og m-lið 10 gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
eða
iii. blöndum af þeim efnum sem um getur í i. og ii. lið,
b) ef um er að ræða millistigsafurðir, sem ætlaðar eru til framleiðslu á lækningatækjum, lækningatækjum til greiningar
í glasi og prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum, komi þær úr:
i.

efnum sem uppfylla viðmiðanirnar sem um getur í a-lið, nema þær mega koma úr dýrum sem hafa fengið
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,

ii. efni í 2. flokki sem um getur í f- og h-lið 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða
iii. blöndum af þeim efnum sem um getur í i. og ii. lið,
c)

ef um er að ræða millistigsafurðir, sem ætlaðar eru til framleiðslu á virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, mannaog dýralyfjum, komi þær úr efnum sem um getur í b-lið, ef lögbæra yfirvaldið telur að notkun slíkra efna sé
réttlætanleg til að vernda heilbrigði manna eða dýra,

d) að þær komi frá þriðja landi sem tilgreint er sem aðili að Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni (OIE) í fréttabréfi
stofnunarinnar (OIE Bulletin),
e)

að þær komi frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja lands, sem um getur í d-lið, hefur skráð eða samþykkt
í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í 2. lið,

f)

að hverri sendingu fylgi yfirlýsing innflytjanda, í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 20. kafla XV.
viðauka, sem skal vera á a.m.k. einu af opinberum tungumálum aðildarríkisins, þar sem skoðun á skoðunarstöð á
landamærum skal fara fram, og viðtökuaðildarríkisins; þessi aðildarríki geta leyft notkun á öðrum tungumálum og
krafist opinberra þýðinga á yfirlýsingum á slíkum tungumálum,

g) ef um er að ræða efni sem um getur í b-lið, að innflytjandinn sýni lögbæra yfirvaldinu fram á að efnin:
i.

beri ekki með sér neina áhættu á útbreiðslu sjúkdóms sem getur smitast í menn eða dýr eða

ii. séu flutt við skilyrði sem fyrirbyggja útbreiðslu sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr.
2.

Lögbært yfirvald þriðja lands getur skráð eða samþykkt fyrirtæki eða stöð, eins og um getur í e-lið 1. mgr., að því
tilskildu að:
a)

rekstraraðili eða eigandi stöðvarinnar eða fulltrúi hans:
i.

sýni fram á að stöðin búi yfir viðunandi aðstöðu til að ummynda efnin sem um getur í a-, b- eða c-lið 1. liðar,
eftir því sem við á, til að tryggja verklok á nauðsynlegum þrepum mótunar, ummyndunar og framleiðslu,

ii. innleiði og beiti aðferðum við vöktun og eftirlit með mikilvægum stýristöðum sem byggjast á þeirri
vinnsluaðferð sem notuð er,
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iii. haldi skrá yfir upplýsingar, sem aflað er samkvæmt ii. lið, í a.m.k. tvö ár svo að hann geti lagt þær fyrir lögbært
yfirvald,
iv. upplýsi lögbæra yfirvaldið ef fyrirliggjandi upplýsingar leiða í ljós alvarlega áhættu fyrir heilbrigði dýra eða
manna,
b) lögbært yfirvald þriðja landsins framkvæmir, með reglulegu millibili, skoðanir í fyrirtækinu eða á stöðinni og hefur
eftirlit með stöðinni í samræmi við eftirfarandi skilyrði:
i.

tíðni skoðana og eftirlits skal ráðast af stærð stöðvarinnar, tegundum afurða sem þar eru framleiddar,
áhættumati og ábyrgðum, sem eru boðnar, á grunni eftirlitskerfis sem hefur verið sett upp í samræmi við
meginreglurnar um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS)

ii. ef skoðun, sem lögbært yfirvald lætur fara fram, leiðir í ljós að ekki er farið að ákvæðum þessarar reglugerðar
skal lögbæra yfirvaldið grípa til viðeigandi aðgerða,
iii. lögbæra yfirvaldið skal taka saman skrá yfir fyrirtæki eða stöðvar sem eru samþykktar eða skráðar í samræmi
við þennan viðauka og skal það úthluta hverri stöð opinberu númeri sem auðkennir fyrirtækið eða stöðina að því
er varðar starfsemi sem þar fer fram; sú skrá, og síðari breytingar á henni, skal lögð fyrir viðtökuaðildarríkið og
aðildarríkið þar sem skoðun á skoðunarstöð á landamærum skal fara fram.
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 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, þeim pakkað
eða þær merktar 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, eða

b) til fyrirtækis eða stöðvar, sem hefur fengið samþykki til að geyma aukaafurðir úr dýrum 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 a-lið þessa liðar, til notkunar sem um getur í a-lið.
4.

Millistigsafurðir í umflutningi um Sambandið skulu fluttar í samræmi við 11. gr. tilskipunar 97/78/EB.

5.

Opinber dýralæknir á viðkomandi skoðunarstöð á landamærum skal upplýsa yfirvaldið, sem ber ábyrgð á fyrirtækinu eða
stöðinni á viðtökustað, um sendinguna í gegnum Traces-kerfið.

6.

Rekstraraðili eða eigandi fyrirtækisins eða viðtökustöðvarinnar, eða fulltrúi hans, skal halda skrár í samræmi við 22. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og leggja fyrir lögbært yfirvald, sé þess óskað, nauðsynlegar upplýsingar um kaup, sölu,
notkun, birgðir og förgun millistigsafurða, sem ganga af, til að hafa eftirlit með því að farið sé að þessari reglugerð.

7.

Lögbært yfirvald skal sjá til þess, í samræmi við tilskipun 97/78/EB, að millistigsafurðir séu sendar frá því aðildarríki,
þar sem skoðun á skoðunarstöð á landamærum skal fara fram, til viðtökustöðvar eins og um getur í 3. lið eða, ef um er
að ræða umflutning, til skoðunarstöðvar á landamærum þar sem afurðirnar fara út úr Sambandinu.

8.

Lögbært yfirvald skal sjá um sannprófun skjala með reglulegu millibili, í því 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 sé að þessari reglugerð.

9.

Að því er varðar sendingar millistigsafurða í umflutningi skulu lögbær yfirvöld, sem bera ábyrgð á skoðunarstöðvum á
landamærum þar sem sendingarnar koma inn í Sambandið annars vegar og þar sem sendingarnar fara út úr því hins
vegar, starfa saman eins og nauðsyn krefur til að tryggja skilvirkt eftirlit og rekjanleika slíkra sendinga.
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XIII. VIÐAUKI

GÆLUDÝRAFÓÐUR OG TILTEKNAR AÐRAR AFLEIDDAR AFURÐIR

I. KAFLI
Almennar kröfur
Gæludýrafóðursstöðvar og fyrirtæki eða stöðvar sem framleiða afleiddar afurðir sem um getur í þessum viðauka skulu búa
yfir viðunandi aðstöðu til að:
a)

geyma og meðhöndla efni, sem kemur þar inn, við skilyrði sem fyrirbyggja aðflutning áhættu fyrir heilbrigði manna og
dýra,

b) farga ónotuðum aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum sem liggja eftir að framleiðslu lokinni, nema ónotaða
efnið sé sent til vinnslu eða förgunar hjá öðru fyrirtæki eða stöð í samræmi við þessa reglugerð.

II. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða gæludýrafóður, þ.m.t. nagbein
1.

Hrátt gæludýrafóður
Rekstraraðilar mega einungis framleiða hrátt gæludýrafóður úr efni í 3. flokki sem um getur í a-lið og i. og ii. lið b-liðar
10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Hráu gæludýrafóðri skal pakkað í nýjar, lekaþéttar umbúðir.
Gera skal markvissar ráðstafanir til að tryggja að afurðin mengist ekki í framleiðsluferlinu og allt þar til sala er
frágengin.

2.

Hráefni fyrir unnið gæludýrafóður og nagbein
Rekstraraðilar mega einungis framleitt unnið gæludýrafóður og nagbein úr:
a)

efni í 3. flokki, öðru en efni sem um getur í n-, o- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b) ef um er að ræða innflutt gæludýrafóður eða gæludýrafóður framleitt úr innfluttu efni, efni úr 1. flokki sem
samanstendur af aukaafurðum úr dýrum fengnum úr dýrum sem hafa fengið 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.

Unnið gæludýrafóður
a)

Gæludýrafóður í dósum skal fá hitameðhöndlun þannig að Fc-gildið 3 náist að lágmarki.

b) Um unnið gæludýrafóður, þó ekki gæludýrafóður í dósum, gildir eftirfarandi:
i.

það skal fá hitameðhöndlun þannig að allt efnið í lokaafurðinni hitni í a.m.k. 90 ℃,

ii. innihaldsefni úr dýraríkinu skulu fá hitameðhöndlun í a.m.k. 90 °C eða
iii. ef um er að ræða fóðurefni úr dýraríkinu skal eingöngu nota við framleiðsluna:
— aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir úr kjöti eða kjötafurðum sem hafa fengið hitameðhöndlun
þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 90 °C,
— eftirfarandi afleiddar afurðir sem hafa verið framleiddar í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð: mjólk
og afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, gelatín, vatnsrofið prótín, eggjaafurðir, kollagen, blóðafurðir sem
um getur í 2. þætti II. kafla X. viðauka, unnið dýraprótín, þ.m.t. fiskimjöl, brædda fitu, fisklýsi,
tvíkalsíumfosfat, þríkalsíumfosfat eða bragðbætandi innyflaafurðir,
iv. fá, ef lögbært yfirvald leyfir, meðhöndlum, s.s. þurrkun eða gerjun, sem tryggir að gæludýrafóðrið skapi enga
óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra,
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v.

fá, ef lögbært yfirvald leyfir, meðhöndlun sem tryggir að gæludýrafóðrið skapi enga óviðunandi áhættu fyrir
heilbrigði manna og dýra, ef um er að ræða auðaafurðir úr dýrum sem um getur í l- og m-lið 10. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009 og aukaafurðir úr dýrum sem eru myndaðar af lagardýrum, vatna- og landhryggleysingjum.

Að framleiðslu lokinni skal gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að tryggja að unna gæludýrafóðrið mengist
ekki.
Unna gæludýrafóðrinu skal pakkað í nýjar umbúðir.
4.

Við meðhöndlun á nagbeinum skulu þau hituð nægilega til að eyða sjúkdómsvaldandi lífverum, þ.m.t. salmonellu.
Að þeirri meðhöndlun lokinni skal gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að tryggja að nagbeinin mengist ekki.
Nagbeinunum skal pakkað í nýjar umbúðir.

5.

Taka skal slembisýni úr nagbeinum og unnu gæludýrafóðri, öðru en gæludýrafóðri í dósum og unnu gæludýrafóðri sem
hefur verið meðhöndlað í samræmi við v. lið b-liðar 3. liðar, á meðan á framleiðslu og/eða geymslu stendur (fyrir
afgreiðslu) til að sannprófa að eftirfarandi staðlar séu uppfylltir:
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,
Þar sem:

6.

n

= fjöldi sýna sem prófa skal,

m

= viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar skulu teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum
sýnunum fer ekki yfir m,

M

= hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar skulu teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða
fleirum er M eða meira og

c

= fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið skal engu að síður teljast fullnægjandi ef
fjöldi baktería í öðrum sýnum er m eða þar undir.

Slembisýni skulu tekin úr hráu gæludýrafóðri á meðan á framleiðslu og/eða geymslu stendur (fyrir afgreiðslu) til að
sannprófa að eftirfarandi staðlar séu uppfylltir:
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
Þar sem:

7.

n

=

fjöldi sýna sem prófa skal,

m

=

viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar skulu teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum
sýnunum fer ekki yfir m,

M

=

hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar skulu teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða
fleirum er M eða meira og

c

=

fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið skal engu að síður teljast fullnægjandi ef
fjöldi baktería í öðrum sýnum er m eða þar undir.

Endapunktur fyrir unnið gæludýrafóður og nagbein
Eftirfarandi afurðir má setja á markað án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð:
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a)

unnið gæludýrafóður
i.

sem hefur verið framleitt og pakkað innan Sambandsins í samræmi við 3. lið og hefur verið prófað í samræmi
við 5. lið eða

ii. sem hefur farið í gegnum heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum á skoðunarstöð á landamærum, í
samræmi við tilskipun 97/78/EB.
b) nagbein
i.

sem hafa verið framleidd og pakkað innan Sambandsins í samræmi við 4. lið og hafa verið prófuð í samræmi
við 5. lið eða

ii. sem hafa farið í gegnum heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum á skoðunarstöð á landamærum, í
samræmi við tilskipun 97/78/EB.

III. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða bragðbætandi innyflaafurðir til framleiðslu á gæludýrafóðri
1.

Rekstraraðilar mega einungis nota aukaafurðir úr dýrum, sem leyfilegt er að nota sem hráefni fyrir unnið gæludýrafóður
og nagbein í samræmi við 2. lið II. kafla, til framleiðslu á fljótandi eða þurrkuðum afleiddum afurðum sem eru notaðar
til að auka bragðgæði gæludýrafóðurs.

2.

Bragðbætandi innyflaafurðir skulu hafa verið meðhöndlaðar með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin
samrýmist þeim örverufræðilegu stöðlum sem settir eru fram í 5. lið í II. kafla þessa viðauka. Að meðhöndlun lokinni
skal gera allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að tryggja að afurðin mengist ekki.

3.

Lokaafurðin skal:
a)

sett í nýjar eða dauðhreinsaðar umbúðir eða

b) flutt í lausu í geymum eða öðru flutningatæki sem áður hefur verið vandlega hreinsað og sótthreinsað.

IV. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða blóð og blóðafurðir úr dýrum af hestaætt
Setning blóðs og blóðafurða úr dýrum af hestaætt á markað í öðrum tilgangi en notkunar í fóður skal háð eftirfarandi
skilyrðum:
1.

Setja má á markað blóð í slíkum tilgangi að því tilskildu að því hafi verið safnað:
a)

úr dýrum af hestaætt sem:
i.

við eftirlit á þeim degi sem blóðinu er safnað sýna ekki klínísk einkenni um neinn þeirra tilkynningarskyldu
sjúkdóma, sem eru tilgreindir í I. viðauka við tilskipun 2009/156/EB og engin einkenni hestainflúensu,
píróplasmósu (e. equine piroplasmosis), smitandi háls- og lungnakvefs og smitandi slagæðabólgu, sem eru
tilgreindir í 4. lið gr. 1.2.3. í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, útgáfunni frá
2010,

ii. 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. tilskipunar 2009/156/EB
eða takmörkunum skv. 5. gr. hennar,
iii. á þeim tíma sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 4. gr. í tilskipun 2009/156/EB komust ekki í snertingu við dýr af
hestaætt frá bújörðum sem sættu banni af ástæðum sem varða heilbrigði dýra samkvæmt þeirri grein og sem, í
a.m.k. 40 daga fyrir dagsetningu blóðsöfnunarinnar og á meðan á henni stóð, komust ekki í snertingu við dýr af
hestaætt frá aðildarríki eða þriðja landi sem ekki er talið laust við afríkuhrossapest í samræmi við a- og b-lið
fyrstu undirgreinar 2. mgr. 5. gr. í þeirri tilskipun,
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b) undir eftirliti dýralækna:
i.

í sláturhúsum, sem hafa verið skráð eða samþykkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða

ii. á starfsstöðvum sem eru samþykktar, hafa fengið samþykkisnúmer heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og
dýraafurða og eru undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þeim tilgangi að safna blóði úr dýrum af hestaætt til
framleiðslu á blóðafurðum í öðrum tilgangi en til notkunar í fóður.
2.

Setja má blóðafurðir á markað í slíkum tilgangi að því tilskildu að:
a)

allar varúðarráðstafanir hafi verið gerðar til að forðast að sjúkdómsvaldar mengi blóðafurðirnar á meðan á
framleiðslu, meðferð og pökkun stendur,

b) blóðafurðirnar hafi verið framleiddar úr blóði sem:
i.

annaðhvort uppfyllir skilyrðin, sem sett eru fram í a-lið 1. liðar, eða

ii. hefur verið meðhöndlað með a.m.k. einni af eftirfarandi aðferðum til að óvirkja hugsanlega sjúkdómsvalda
afríkuhrossapestar, allra tegunda heila- og mænubólgu, þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólgu, smitandi
blóðleysi, munnblöðrubólgu og sníf (Burkholderia mallei) og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar:
— hitameðhöndlun við 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir,
— geislun með gammageislum við 25 kGy,
— breytingu á sýrustigi í pH-gildið 5 í tvær klukkustundir,
— hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C.
3.

Blóði og blóðafurðum úr dýrum af hestaætt skal pakka í innsigluð ógegndræp ílát þar sem, þegar um er að ræða blóð úr
dýrum af hestaætt, fram kemur samþykkisnúmer sláturhússins eða starfsstöðvarinnar, þar sem söfnunin fór fram, sem um
getur í b-lið 1. liðar.

V. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða húðir og skinn hóf- og klaufdýra og afurðir leiddar af þeim
A. Fyrirtæki og stöðvar
Lögbært yfirvald getur leyft að stöðvar, þar sem húðir og skinn, þ.m.t. kalkaðar húðir, fá meðferð, afgreiði afskurð og
þynnur, sem eru klofnar frá þessum húðum og skinnum, til framleiðslu gelatíns í dýrafóður, lífrænan áburð eða
jarðvegsbæta, að því tilskildu að:
a)

í stöðinni séu geymslurými með hörðum gólfum og sléttum veggjum sem er auðvelt að þrífa og sótthreinsa og, ef
við á, aðstöðu til kælingar,

b) geymslurýmunum sé haldið hreinum og í góðu ástandi svo við megi una, þannig að þau valdi því ekki að hráefnin
mengist,
c)

ef hráefni, sem er ekki í samræmi við ákvæði þessa kafla, er geymt og/eða unnið í þessu húsnæði sé það aðskilið frá
hráefni, sem er í samræmi við ákvæði þessa kafla, á móttöku-, geymslu-, vinnslu- og afgreiðslutímanum,

d) efnið, ef um er að ræða afskurð og þynnur af kölkuðum húðum, fái meðhöndlun sem tryggir að engin áhætta sé eftir
í því fyrir heilbrigði manna og dýra áður en það er notað til framleiðslu á:
i.

gelatíni í dýrafóður eða

ii. lífrænum áburði eða jarðvegsbætum.
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B. Setning aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða á markað
1.

Setja má óverkaðar húðir og skinn á markað samkvæmt heilbrigðisskilyrðum, sem gilda um nýtt kjöt, samkvæmt
tilskipun 2002/99/EB.

2.

Setja má verkaðar húðir og skinn á markað að því tilskildu að:
a)

þau hafi ekki komist í snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem gæti skapað hættu á útbreiðslu
alvarlegs smitsjúkdóms,

b) viðskiptaskjalið, sem mælt er fyrir um í III. kafla VIII. viðauka, innihaldi yfirlýsingu um að allar
varúðarráðstafanir hafi verið gerðar til að forðast mengun frá sjúkdómsvöldum.
C. Endapunktur fyrir húðir og skinn
1.

Setja má húðir og skinn hóf- og klaufdýra, sem rekstraraðili ákveður að nota eigi til annars en til manneldis og sem
uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 853/2004 sem varða hráefni fyrir gelatín eða kollagen ætlað í matvæli, á
markað án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð.

2.

Eftirfarandi verkaðar húðir og skinn má setja á markað án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð:
a)

húðir og skinn sem eru fullsútuð,

b) krómsútaðar húðir (e. wet blue),
c)

piklaðar húðir,

d) kalkaðar húðir (meðhöndlaðar með kalki og í saltpækli við pH-gildi 12 til 13 í a.m.k. átta klukkustundir).
3.

Þrátt fyrir lið C.2 getur lögbæra yfirvaldið krafist þess að sendingum af verkuðum húðum og skinnum, sem um getur í cog d-lið 2. liðar, fylgi viðskiptaskjal í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 6. lið III. kafla VIII. viðauka þegar
þau eru send til fyrirtækja eða stöðva sem framleiða gæludýrafóður, lífrænan áburð eða jarðvegsbæta eða sem ummynda
þessi efni í lífgas.

VI. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða veiðiminjagripi og annað sem búið er til úr dýrum
A. Ákvæði þessa kafla eru með fyrirvara um ráðstafanir til verndunar villtra dýra sem samþykktar voru samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 338/97.
B. Öruggur uppruni
Setja má á markað veiðiminjagripi og annað sem er búið til úr dýrum ef aukaafurðir úr dýrum, sem eru notaðar, hafa
verið meðhöndlaðar eða eru settar fram á formi sem skapar ekki heilbrigðisáhættu, að því tilskildu að þær komi af:
a)

tegundum öðrum en hóf- og klaufdýrum, fuglum og dýrum af flokki skordýra (Insecta) eða áttfætlna (Arachnida) og

b) dýrum sem eru frá svæði sem sætir ekki neinum takmörkunum sem rekja má til þess að alvarlegir smitsjúkdómar,
sem dýr af viðkomandi tegundum eru næm fyrir, hafi komið upp.
C. Örugg meðhöndlun
1.

Setja má á markað veiðiminjagripi eða annað sem er búið til úr dýrum ef aukaafurðir úr dýrum, sem eru notaðar,
hafa verið meðhöndlaðar eða eru settar fram á formi sem skapar ekki heilbrigðisáhættu, að því tilskildu að:
a)

það sem um ræðir komi af hóf- eða klaufdýrum eða fuglum sem hafa verið uppstoppuð til fulls þannig að tryggt
sé að það varðveitist við stofuhita,

b) um sé að ræða uppstoppuð hóf- eða klaufdýr eða fugla eða uppstoppaða hluta slíkra dýra,
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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.
2.

Setja má á markað veiðiminjagripi eða annað sem er búið til úr dýrum, þó ekki það sem um getur í liðum B og C.1,
sem kemur af dýrum sem eru upprunnin á svæði sem sætir takmörkunum vegna alvarlegra smitsjúkdóma sem dýr af
viðkomandi tegund eru næm fyrir, að því tilskildu að:
a)

ef um er að ræða veiðiminjagripi eða annað sem er eingöngu úr beini, hornum, hófum eða klaufum, klóm,
hjartarhornum eða tönnum,
i.

því hafi verið dýft á kaf í sjóðandi vatn nógu lengi til að tryggt sé að allt annað efni en bein, horn, hófar eða
klaufir, klær, hjartarhorn eða tennur hafi verið fjarlægt,

ii. það hafi verið sótthreinsað með efni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, helst með vetnisperoxíði ef um
er að ræða hluta úr beini,
iii. það hafi verið sett í umbúðir, þegar að lokinni meðhöndlun, án þess að hafa komist í snertingu við aðrar
afurðir úr dýraríkinu, sem líklegt er að gætu mengað þær, og hver um sig er í gagnsæjum og lokuðum
umbúðum til að koma í veg fyrir mengun síðar, og
iv. því fylgi heilbrigðisvottorð þar sem vottað er að skilyrðin sem sett eru fram í i., ii. og iii. lið séu uppfyllt,
b) ef um er að ræða veiðiminjagripi eða annað sem er eingöngu úr húðum eða skinnum:
i.

það hafi verið:
— þurrkað,
— þurr- eða votsaltað í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu eða
— rotvarið á annan hátt en með sútun,

ii. það hafi verið sett í umbúðir, þegar að lokinni meðhöndlun, án þess að hafa komist í snertingu við aðrar
afurðir úr dýraríkinu, sem líklegt er að gætu mengað þær, og hver um sig er í gagnsæjum og lokuðum
umbúðum til að koma í veg fyrir mengun síðar, og
iii. því fylgi viðskiptaskjal eða heilbrigðisvottorð þar sem vottað er að skilyrðin sem sett eru fram í i. og ii. lið
séu uppfyllt.

VII. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða ull, hár, svínsburstir, fjaðrir, fjaðrahluta og dún
A. Hráefni
1.

Ómeðhöndluð ull, ómeðhöndlað hár, ómeðhöndlaðar svínsburstir og ómeðhöndlaðar fjaðrir, fjaðrahlutar og dúnn
verða að vera efni í 3. flokki sem um getur í iii., iv. og v. lið b-liðar og h- og n-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009.
Hráefnið skal vera þurrt og í tryggilega lokuðum umbúðum.
Hins vegar getur lögbært yfirvald leyft undanþágu frá kröfunni um að efni sem er flutt á yfirráðasvæði þess sé þurrt
ef um er að ræða ómeðhöndlaðar fjaðrir, fjaðrahluta og dún sem eru send beint frá sláturhúsi til vinnslustöðvar, að
því tilskildu að:
a)

allar nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að forðast hugsanlega útbreiðslu sjúkdóma,

b) flutningurinn eigi sér stað í vatnsþéttum ílátum og/eða ökutækjum sem skulu hreinsuð og sótthreinsuð strax eftir
hverja notkun.
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2.

Flutningur á svínsburstum frá svæðum þar sem afríkusvínapest er landlæg er bannaður nema um sé að ræða burstir sem
hafa verið:
a)

soðnar, litaðar eða bleiktar eða

b) meðhöndlaðar á einhvern annan hátt sem tryggir að sjúkdómsvaldar eyðist, að því tilskildu að staðfesting þess efnis
sé lögð fram með vottorði frá dýralækninum sem ber ábyrgð á upprunastað. Þvottur í verksmiðju telst ekki
meðhöndlun í skilningi þessa ákvæðis.
3.

Ákvæði 1. liðar gilda ekki um skrautfjaðrir eða fjaðrir:
a)

sem ferðamenn taka með sér til eigin nota eða

b) sem eru sendar til einstaklinga og á ekki að nota í iðnaði.
B. Endapunktur fyrir ull og hár
Setja má á markað verksmiðjuþvegna ull og hár, ásamt ull og hár sem hafa verið meðhöndluð með annarri aðferð sem
tryggir að engin óviðunandi áhætta sé eftir, án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð.
Aðildarríkin geta leyft setningu ómeðhöndlaðar ullar og hárs frá býlum eða verksmiðjum eða vinnslustöðvum, sem eru
skráðar í samræmi við 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða samþykktar í samræmi við i. lið 1. mgr. 24. gr. sömu
reglugerðar, á markað á eigin yfirráðasvæði án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð ef þau eru þess fullviss að
engin óviðunandi áhætta stafi af ullinni og hárinu fyrir heilbrigði manna og dýra.
C. Endapunktur fyrir fjaðrir og dún
Setja má á markað fjaðrir, fjaðrahluta og dún, sem hafa verið verksmiðjuþvegin og meðhöndluð með heitri gufu við 100 °C í
a.m.k. 30 mínútur, án takmarkana í samræmi við þessa reglugerð.

VIII. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða loðskinn
Endapunktur
Setja má á markað loðskinn, sem hafa verið þurrkuð við 18 °C umhverfishita í tvo daga við 55% raka, án takmarkana í
samræmi við þessa reglugerð.

IX. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða aukaafurðir úr býrækt
Aukafurðir úr býrækt, sem eru ætlaðar eingöngu til notkunar í býflugnarækt, skulu:
1.

ekki vera frá svæði sem sætir banni sem tengist uppkomu:
a)

býflugnapestar (Paenibacillus larvae larvae), nema þar sem lögbært yfirvald hefur metið áhættuna sem óverulega,
gefið út sérstakt leyfi sem gildir aðeins í því aðildarríki, og gert allar aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að
sá sjúkdómur breiðist ekki út,

b) maurakvilla (Acarapis woodi (Rennie)), nema þar sem svæðið á viðtökustað hefur fengið frekari ábyrgðir í samræmi
við 2. mgr. 14. gr. tilskipunar 92/65/EBE,
c)

litlu býkúpubjöllu (Aethina tumida) eða

d) sníkjumítils (Tropilaelaps spp.) og
2.

uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í a-lið 8. gr. tilskipunar 92/65/EBE.
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X. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða brædda fitu úr efni í 1. eða 2. flokki til notkunar í líffituefni
1.

Brædd fita úr efni í 1. eða 2. flokki, sem ætluð er til notkunar í líffituefni, skal vera framleidd með einni af
vinnsluaðferðum 1 til 5 sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka.

2.

Brædd fita, sem er unnin úr jórturdýrum, skal hreinsuð þannig að hámarksmagn óleysanlegra óhreininda sem eftir verða
sé ekki meira en 0,15% miðað við þyngd.

XI. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða fituafleiður
1.

Leyfilegt er að nota eftirfarandi vinnsluferli til að framleiða fituafleiður úr bræddri fitu sem er fengin úr efni í 1. og 2.
flokki:
a)

transestrun eða vatnsrof við a.m.k. 200 °C og við samsvarandi, viðeigandi þrýsting í 20 mínútur (glýseról, fitusýrur
og esterar),

b) sápumyndun með 12M NaOH (glýseról og sápa):
i.

í framleiðslulotuferli við 95 °C í þrjár klukkustundir eða

ii. í órofnu ferli við 140 °C og 2 bör (2000 hPa) í átta mínútur eða
c)
2.

vetnun við 160 °C og 12 bör (12 000 hPa) í 20 mínútur.

Einungis má setja fituafleiður, sem eru framleiddar í samræmi við þennan kafla, á markað:
a)

til annarrar notkunar en í fóður, snyrtivörur og lyf,

b) til viðbótar, ef um er að ræða fituafleiður úr efni í 1. flokki, til annarrar notkunar en í lífrænan áburð og
jarðvegsbæta.

XII. KAFLI
Sértækar kröfur sem varða horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjöli, hófa og klaufir og afurðir úr þeim, að
undanskildu mjöli úr hófum og klaufum, sem eru ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum
Setning horna og hornafurða, að undanskildu hornamjöli, hófa og klaufa og afurða úr þeim, að undanskildu mjöli úr hófum
og klaufum, sem eru ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, á markað skal háð eftirfarandi skilyrðum:
a)

þau verða að vera af dýrum sem:
i.

hefur annaðhvort verið slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist undir skoðun þar sem þau voru, í samræmi við
löggjöf Sambandsins, talin hæf til slátrunar til manneldis að skoðun lokinni eða

ii. sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þeirri afurð í menn eða dýr,
b) þau skulu hafa verið hitameðhöndluð í eina klukkustund þannig að kjarnahitinn varð a.m.k. 80 °C,
c)

horn skulu fjarlægð án þess að opna kúpuholið,

d) allar varúðarráðstafanir eru gerðar til að forðast víxlmengun á öllum stigum vinnslu, geymslu eða flutnings,
e)

þeim skal pakkað, annaðhvort í nýjar umbúðir eða ílát, eða þau flutt í farartækjum eða gámum undir efni í lausu sem
hafa verið sótthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt,

f)

á umbúðunum eða ílátunum skal:
i.

tilgreina tegund afurðar (horn, hornafurðir, hófar og klaufir eða afurðir úr hófum og klaufum),

ii. vera merkt með heiti og heimilisfangi samþykkts eða skráðs fyrirtækis eða viðtökustöðvar.
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XIV. VIÐAUKI
INNFLUTNINGUR, ÚTFLUTNINGUR OG UMFLUTNINGUR
I. KAFLI
SÉRTÆKAR KRÖFUR SEM VARÐA INNFLUTNING TIL SAMBANDSINS OG UMFLUTNING Í GEGNUM
ÞAÐ Á EFNI Í 3. FLOKKI OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR Í FÓÐURFERLINU, ANNARRAR EN
Í GÆLUDÝRAFÓÐUR EÐA SEM FÓÐUR FYRIR LOÐDÝR
1. þáttur
Eins og um getur í a-lið 1. mgr. og 3. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skulu eftirfarandi kröfur gilda um
innfluttar sendingar af efni í 3. flokki og afleiddum afurðum þeirra til notkunar í fóðurferlinu, annarrar en í gæludýrafóður
eða sem fóður fyrir loðdýr, og sendingar af slíku efni og afurðir í gegnumflutningi:
a)

þær skulu samanstanda af eða vera framleiddar úr, eftir því sem við á, efni í 3. flokki sem um getur í dálkinum „hráefni“
í töflu 1,

b) þær skulu uppfylla skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi sem sett eru fram í dálkinum „skilyrði fyrir innflutningi og
umflutningi“ í töflu 1,
c)

þær skulu koma frá þriðja landi eða hluta þriðja lands sem tilgreint er í dálkinum „þriðju lönd“ í töflu 1 og

d) 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
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.
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Afurð

Unnið
dýraprótín

Blóðafurðir
fyrir fóðurefni

Brædd fita og
fisklýsi

Nr.

1

2

3

Ef um er að ræða brædda fitu
aðra en fisklýsi: Efni í 3.
flokki sem um getur í a-, b-,
d-, e-, f-, g-, h-, i-, j- og k-lið
10. gr.

b) Ef um er að ræða fisklýsi:
Efni í 3. flokki sem um getur
í e-, f-, i- og j-lið 10. gr.

a)

Efni í 3. flokki sem um getur í alið og i-lið b-liðar 10. gr.

Efni í 3. flokki sem um getur í a-,
b-, d-, e-, f-, h-, i-, j-, k-, l- og mlið 10. mgr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009)

Unna dýraprótínið skal hafa verið framleitt í samræmi
við 1. þátt II. kafla X. viðauka og

Brædda fitan og fisklýsið skulu hafa verið framleidd í
samræmi við 3. þátt II. kafla X. viðauka og

b) Brædda fitan skal uppfylla viðbótarkröfurnar sem settar
eru fram í 3. þætti þessa kafla.

a)

Blóðafurðirnar skulu hafa verið framleiddar í samræmi við 2.
þátt II. kafla X. viðauka.

b) Unna dýraprótínið skal uppfylla viðbótarkröfurnar sem
settar eru fram í 2. þætti þessa kafla.

a)

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Tafla 1

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010.

Ef um er að ræða unnið dýraprótín, að
undanskildu fiskimjöli:

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem
eru tilgreindir í 1. hluta II. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan sem
innflutningur á öllum flokkum nýs kjöts af
viðkomandi dýrategund er leyfður.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr hóf- og
klaufdýrum:

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010.

Ef um er að ræða brædda fitu aðra en
fisklýsi:

A-liður 10. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða brædda
fitu aðra en fisklýsi:

9. kafli XV. viðauka.

b) Ef um er að ræða fisklýsi:

a)

B-liður 4. kafla XV. viðauka.

1. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum
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Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í II.
viðauka við ákvörðun 2006/766/EB.

b) Ef um er að ræða fisklýsi:

a)

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010.

b) Ef um er að ræða blóðafurðir úr öðrum
tegundum:

a)

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í II.
viðauka við ákvörðun 2006/766/EB.

b) Ef um er að ræða fiskimjöl

a)

Skrár yfir þriðju lönd
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Afurð

Mjólk, afurðir
sem eru að
stofni til úr
mjólk og
afurðir úr
mjólk,
broddur,
afurðir úr
broddi

Gelatín og
vatnsrofin
prótín

Tvíkalsíumfos
fat

Nr.

4

5

6

Efni í 3. flokki sem um getur
í e-, f- og h-lið 10. gr.

Mjólk, afurðir sem er að
stofni til úr mjólk:

Efni í 3. flokki sem um getur í a-,
b-, d-, e-, f-, g-, h-, i-, j- og k-lið
10. gr.

Efni í 3. flokki sem um getur í a-,
b-, e-, f-, g-, i- og j-lið 10. gr. og,
ef um er að ræða vatnsrofið
prótín: Efni í 3. flokki sem um
getur í d-, h- og k-lið 10. gr.

Efni í 3. flokki úr lifandi
dýrum sem ekki sýndu nein
merki um sjúkdóma sem
berast í menn eða dýr með
broddi.

b) Broddur, afurðir úr broddi:

a)

Hráefni (tilvísun í ákvæði reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009)

Tvíkalsíumfosfatið skal hafa verið framleitt í samræmi við 6.
þátt II. kafla X. viðauka.

Gelatínið og vatnsrofna prótínið skulu hafa verið framleidd í
samræmi við 5. þátt II. kafla X. viðauka.

Mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, broddur og
afurðir úr broddi skulu uppfylla viðbótarkröfurnar sem settar
eru fram í 4. þætti þessa kafla.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lönd sem hafa fengið leyfi og eru
tilgreind í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
605/2010.

Ef um er að ræða mjólk og afurðir sem eru
að stofni til úr mjólk:

A-liður 2. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða mjólk,
afurðir sem eru að stofni
til úr mjólk og afurðir úr
mjólk:

(TW) Taívan.

(PK) Pakistan

(MY) Malasía

b) Ef um er að ræða
vatnsrofið prótín:

(KR) Suður-Kórea

(TW) Taívan.

(PK) Pakistan

(MY) Malasía

(KR) Suður-Kórea

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lönd:

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í II.
viðauka við ákvörðun 2006/766/EB.
12. kafli XV. viðauka.

12. kafli XV. viðauka.

11. kafli XV. viðauka.

Ef um er að ræða gelatín:

a)

B-liður 2. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að ræða brodd og
afurðir úr broddi:

a)

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010 og eftirfarandi lönd:

b) Ef um er að ræða gelatín og vatnsrofið
prótín úr fiski:

a)

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind sem lönd
sem hafa fengið leyfi í A-dálki I. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 605/2010.

b) Ef um er að ræða brodd og afurðir úr
broddi:

a)

Skrár yfir þriðju lönd
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Þríkalsíumfosfat

Kollagen

Eggjaafurðir

8

9

Afurð

7

Nr.

Efni í 3. flokki sem um getur í eog f-lið og ii. lið k-liðar 10. gr.

Efni í 3. flokki sem um getur í a-,
b-, e-, f-, g-, i- og j-lið 10. gr.

Efni í 3. flokki sem um getur í a-,
b-, d-, e-, f-, g-, h-, i- og k-lið
10. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009)

Eggjaafurðirnar skulu hafa verið framleiddar í samræmi við
9. þátt II. kafla X. viðauka.

Kollagenið skal hafa verið framleitt í samræmi við 8. þátt II.
kafla X. viðauka.

Þríkalsíumfosfatið skal hafa verið framleitt í samræmi við 7.
þátt II. kafla X. viðauka.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, þaðan sem
aðildarríkin geta heimilað innflutning á nýju
alifuglakjöti, eggjum og eggjaafurðum, sem eru
tilgreindir í 1. hluta I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008.

(TW) Taívan.

(PK) Pakistan

(MY) Malasía

(KR) Suður-Kórea

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lönd:

(TW) Taívan.

(PK) Pakistan

(MY) Malasía

(KR) Suður-Kórea

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lönd:

Skrár yfir þriðju lönd

15. kafli XV. viðauka.

11. kafli XV. viðauka.

12. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum
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2. þáttur
Innflutningur á unnu dýraprótíni
Eftirtalin kröfur skulu gilda um innflutning á unnu dýraprótíni:
1.

Áður en sendingar eru afgreiddar í frjálst flæði í Sambandinu skal lögbært yfirvald taka sýni af unnu dýraprótíni í
innfluttum sendingum á skoðunarstöð á landamærum til að ganga úr skugga um samræmi við almennu kröfurnar í I.
kafla X. viðauka.
Lögbært yfirvald skal:
a)

taka sýni úr öllum afurðasendingum sem eru fluttar í lausu,

b) taka slembisýni úr afurðasendingum sem er pakkað inn í upprunalegri framleiðslustöð.
2.

Hins vegar, þrátt fyrir 1. lið, reynist sex prófanir í röð á sendingum í lausu frá tilteknu þriðja landi vera neikvæðar getur
lögbært yfirvald á skoðunarstöð á landamærum tekið slembisýni úr næstu sendingum í lausu frá viðkomandi þriðja landi.
Reynist eitt af þessum slembisýnum jákvætt skal lögbæra yfirvaldið, sem tekur sýnin, gera lögbæra yfirvaldinu í þriðja
landinu sem er upprunaland grein fyrir því þannig að það geti gripið til viðeigandi ráðstafana til að ráða bót á ástandinu.
Lögbært yfirvald í þriðja landinu sem er upprunaland skal vekja athygli lögbærs yfirvalds, sem tekur sýnin, á þessum
ráðstöfunum.
Reynist fleiri sýni frá sama upprunastað vera jákvæð skal lögbært yfirvald á skoðunarstöð á landamærum taka sýni úr
hverri sendingu frá þeim stað þar til niðurstöður sex prófana í röð reynast neikvæðar.

3.

Lögbær yfirvöld skulu í a.m.k. þrjú ár geyma skrár yfir niðurstöður prófana úr sýnum úr öllum sendingum sem sýni voru
tekin úr.

4.

Ef sending sem er flutt til Sambandsins reynist vera jákvæð fyrir salmonellu eða hún uppfyllir ekki þá örverufræðilegu
staðla fyrir iðrabakteríur, sem settar eru fram í I. kafla X. viðauka, skal annaðhvort:
a)

fara með hana í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í a-lið 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 97/78/EB, eða

b) endurvinna afurðirnar í sendingunni í vinnslustöð eða afmenga þær með meðhöndlun sem lögbært yfirvald hefur
leyft. Sendingin má ekki fara í dreifingu fyrr en hún hefur verið meðhöndluð, prófuð með tilliti til salmonellu eða
iðrabaktería, eftir því hvað er nauðsynlegt, af hálfu lögbærs yfirvalds, í samræmi við I. kafla X. viðauka, með
neikvæðum niðurstöðum.
3. þáttur
Innflutningur á bræddri fitu
Eftirtaldar kröfur skulu gilda um innflutning á bræddri fitu:
Brædd fita skal:
a)

vera að öllu leyti eða að hluta til úr hráefnum úr svínum og frá þriðja landi eða hluta yfirráðasvæðis þriðja lands sem
hefur verið laust við gin- og klaufaveiki næstliðna 24 mánuði og laust við svínapest og afríkusvínapest næstliðna 12
mánuði,

b) vera að öllu leyti eða að hluta til úr hráefnum úr alifuglum og frá þriðja landi eða hluta yfirráðasvæðis þriðja lands sem
hefur verið laust við Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna sex mánuði,
c)

vera öllu leyti eða að hluta til úr hráefnum úr jórturdýrum og frá þriðja landi eða hluta yfirráðasvæðis þriðja lands sem
hefur verið laust við gin- og klaufaveiki næstliðna 24 mánuði og laust við nautapest næstliðna 12 mánuði eða
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d) hafa, ef einhver sjúkdómanna sem um getur í a-, b- og c-lið hefur komið upp á viðkomandi tímabili sem um getur í
þessum liðum, fengið aðra af eftirfarandi hitameðhöndlunum:
i.

í a.m.k. 70 °C í a.m.k. 30 mínútur eða

ii. í a.m.k. 90 °C í a.m.k. 15 mínútur.
Rekstraraðilarnir skulu skrá upplýsingar um mikilvægu stýristaðina og geyma þær til að eigandinn, rekstraraðilinn eða
fulltrúi þeirra og, eins og við á, lögbært yfirvald geti vaktað rekstur stöðvarinnar en skráðu upplýsingarnar skulu ná til
bitastærðar, markhita og, eftir því sem við á, algilds tíma, þrýstingssniðs, aðflutningshraða hráefna og
endurvinnsluhlutfalls fitu.
4. þáttur
Innflutningur á mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk, broddi og afurðum úr broddi
A. Eftirfarandi kröfur gilda um innflutning á mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk og afurðum úr mjólk, broddi og
afurðum úr broddi:
1.

Mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk skulu:
a)

hafa verið meðhöndlaðar með a.m.k. einni meðhöndlun sem kveðið er á um í liðum 1.1, 1.2, 1.3 og a-lið liðar
B.1.4 í I. hluta 4. þáttar II. kafla X. viðauka,

b) samrýmast lið B.2 og B.4 og, þegar um er að ræða mysu, lið B.3 í I. hluta 4. þáttar II. kafla X. viðauka.
2.

Þrátt fyrir lið B.1.4 í I. hluta 4. þáttar II. kafla X. viðauka má flytja inn mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk
og afurðir úr mjólk frá þriðju löndum ef slíkt er leyft skv. A-dálki I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010, að
því tilskildu að mjólkin, afurðirnar sem eru að stofni til úr mjólk og afurðirnar úr mjólk hafi verið
háhitagerilsneyddar einu sinni og:
a)

ekki verið sendar af stað fyrr en a.m.k. 21 dagur var liðinn frá framleiðslu og á því tímabili hafi ekki komið upp
neitt tilvik gin- og klaufaveiki í þriðja landinu sem er útflutningsland eða

b) verið framvísað á skoðunarstöð á landamærum, þar sem þær koma inn í Sambandið, a.m.k. 21 degi eftir
framleiðslu og á því tímabili hafi ekki komið upp neitt tilvik gin- og klaufaveiki í þriðja landinu sem er
útflutningsland.
B. Eftirtaldar kröfur skulu gilda um innflutning á broddi og afurðum úr broddi:
1.

Efnið skal hafa verið háhitagerilsneytt einu sinni og:
a)

ekki verið sent af stað fyrr en a.m.k. 21 dagur var liðinn frá framleiðslu og á því tímabili hafi ekki komið upp
neitt tilvik gin- og klaufaveiki í þriðja landinu sem er útflutningsland eða

b) verið framvísað á skoðunarstöð á landamærum, þar sem það kemur inn í Sambandið, a.m.k. 21 degi eftir
framleiðslu og á því tímabili hafi ekki komið upp neitt tilvik gin- og klaufaveiki í þriðja landinu sem er
útflutningsland.
2.

Efnið skal hafa komið úr nautgripum sem falla undir reglubundna heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða til að
tryggja að það komi frá bújörðum þar sem allar nautgripahjarðir eru:
a)

annaðhvort opinberlega viðurkenndar sem lausar við berkla og öldusótt, eins og er skilgreint í d- og f-lið 2. mgr.
2. gr. tilskipunar 64/432/EBE, eða sæta ekki takmörkunum samkvæmt landslöggjöf þriðja landsins, sem er
upprunaland broddsins, að því er varðar útrýmingu berkla og öldusóttar og

b) annaðhvort opinberlega viðurkenndar sem lausar við smitandi hvítblæði, eins og er skilgreint í j-lið 2. mgr. 2.
gr. tilskipunar 64/432/EBE, eða falla undir opinbert kerfi til varnar gegn smitandi hvítblæði og klínískar
prófanir og rannsóknarstofuprófanir hafa ekki leitt í ljós nein merki um þann sjúkdóm í hjörðinni næstliðin 2 ár.
3.

Að vinnslu lokinni skulu allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að koma í veg fyrir mengun
broddsins eða afurðanna úr broddinum.
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4.

Lokaafurðin skal bera merkimiða sem gefur til kynna að hún innihaldi efni úr 3. flokki og sé ekki ætluð til
manneldis og skal:
a)

vera pakkað í nýjar umbúðir eða

b) flutt í lausu í geymum eða öðru flutningatæki sem áður hefur verið vandlega hreinsað og sótthreinsað.

II. KAFLI
SÉRTÆKAR KRÖFUR SEM VARÐA INNFLUTNING TIL SAMBANDSINS OG UMFLUTNING Í GEGNUM
ÞAÐ Á AUKAAFURÐUM ÚR DÝRUM OG AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR UTAN
FÓÐURFERLISINS FYRIR ALIDÝR, ÖNNUR EN LOÐDÝR
1. þáttur
Sértækar kröfur
Eins og um getur í a-lið 1. mgr., c-lið 2. mgr. og 3. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 skulu eftirfarandi kröfur gilda
um innfluttar sendingar af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlisins fyrir alidýr og um
sendingar af slíku efni í gegnumflutningi:
a)

þær skulu samanstanda af eða vera framleiddar úr aukaafurðum úr dýrum sem um getur í dálkinum „hráefni“ í töflu 2,

b) þær skulu uppfylla skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi sem sett eru fram í dálkinum „skilyrði fyrir innflutningi og
umflutningi“ í töflu 2,
c)

þær skulu koma frá þriðja landi eða hluta þriðja lands sem tilgreint er í dálkinum „þriðju lönd“ í töflu 2 og

d) þeim skal fylgja á meðan á flutningi stendur til komustaðar inn í Sambandið, þar sem heilbrigðiseftirlit með dýrum og
dýraafurðum fer fram, heilbrigðisvottorðið eða annað skjal, eftir því sem við á, sem um getur í dálkinum
„vottorð/fyrirmyndir að skjölum“ í töflu 2 eða
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 2.

15.10.2015

Unninn
húsdýraáburður,
afleiddar afurðir
úr unnum
húsdýraáburði og
leðurblökugúanó

Blóðafurðir, aðrar
en úr dýrum af
hestaætt, til
framleiðslu á
afleiddum
afurðum til
notkunar utan
fóðurferlis alidýra

2

Afurð

1

Nr.

Efni í 1. flokki sem um
getur í c- og d-lið 8. gr. og
efni í 3. flokki sem um getur
í a-, b-, d- og h-lið 10. gr.

Efni í 2. flokki sem um
getur í a-lið 9. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Blóðafurðir skulu hafa verið framleiddar í samræmi við
2. þátt.

Unninn húsdýraáburður, afleiddar afurðir úr unnum
húsdýraáburði og leðurblökugúanó skulu hafa verið
framleidd í samræmi við 2. þátt 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 lönd eða hlutar þriðju landa, sem eru
tilgreindir í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 206/2010 þaðan sem innflutningur á nýju kjöti
af öllum tegundum hóf- og klaufdýra, sem eru
húsdýr, er leyfður og einungis fyrir það tímabil sem
tilgreint er í 7. og 8. dálki þess hluta.

ef um er að ræða ómeðhöndlaðar blóðafurðir úr hófeða klaufdýrum:

c)

C-liður 4. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða
ómeðhöndlaðar
blóðafurðir:

D-liður 4. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að ræða
meðhöndlaðar
blóðafurðir:

a)

17. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Japan.

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind annaðhvort í 1.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008
eða í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
119/2009.

ef um er að ræða ómeðhöndlaðar blóðafurðir úr
öðrum dýrum:

Japan.

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa sem eru
tilgreindir í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 798/2008.

b) ef um er að ræða ómeðhöndlaðar blóðafurðir úr
alifuglum og öðrum fuglategundum:

a)

Eftirfarandi þriðju lönd:

c)

b) I. viðauka við ákvörðun 2004/211/EB eða

a)

Þriðju lönd tilgreind í:

Skrár yfir þriðju lönd

15.10.2015
Nr. 63/299

Blóð og
blóðafurðir úr
dýrum af hestaætt

Nýjar eða kældar
húðir og skinn af
hóf- eða
klaufdýrum

4

Afurð

3

Nr.

Húðirnar og skinnin skulu uppfylla kröfurnar sem settar
eru fram í 1. og 4. lið 4. þáttar.

Blóð og blóðafurðir skulu uppfylla kröfurnar sem settar
eru fram í 3. þætti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem eru
tilgreindir í I. viðauka við ákvörðun 2004/211/EB,
þaðan sem innflutningur á dýrum af hestaætt til
undaneldis og framleiðslu er leyfður.

ef um er að ræða blóð sem hefur verið safnað í
samræmi við 1. lið IV. kafla XIII. viðauka eða ef
blóðafurðir hafa verið framleiddar í samræmi við i.
lið b-liðar 2. liðar þess kafla:

Húðirnar og skinnin komi frá þriðja landi eða, ef um er
að ræða svæðaskiptingu í samræmi við löggjöf
Sambandsins, hluta þriðja lands sem tilgreindur er í 1.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á nýju kjöti
af sömu tegundum.

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan
sem aðildarríkin leyfa innflutning á nýju kjöti af
húsdýrum af hestaætt.

b) ef um er að ræða blóðafurðir sem hafa verið
meðhöndlaðar í samræmi við ii. lið b-liðar 2. liðar
IV. kafla XIII. viðauka:

a)

Eftirfarandi þriðju lönd:

Japan.

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, í 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 eða í 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 119/2009.

d) ef um er að ræða meðhöndlaðar blóðafurðir úr
hvaða tegund sem er:

Skrár yfir þriðju lönd

A-liður 5. kafla XV.
viðauka.

A-liður 4. kafla XV.
viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-lið og iii. lið b-liðar
10. gr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-, b-, d- og h-lið 10.
gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Nr. 63/300
15.10.2015
26.2.2011

5

Nr.

Verkaðar húðir og
skinn af hóf- eða
klaufdýrum

Afurð

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-lið, i. og iii. lið bliðar og n-lið 10. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Húðirnar og skinnin skulu uppfylla kröfurnar sem settar
eru fram í 2., 3. og 4. lið 4. þáttar.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa sem eru
tilgreindir í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 206/2010.

Ef um er að ræða verkaðar húðir og skinn af hóf- og
klaufdýrum:

Öll þriðju lönd.

b) Ef um er að ræða verkaðar húðir og skinn af
jórturdýrum sem senda á til Evrópusambandsins og
hefur verið haldið aðskildum í 21 dag eða sem
verða í flutningi í 21 dag samfleytt fyrir innflutning:

a)

Skrár yfir þriðju lönd

B-liður 5. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða
verkaðar húðir og skinn
af hóf- og klaufdýrum,
aðrar en þær sem
uppfylla kröfurnar sem
settar eru fram í 2. lið 4.
þáttar:

c)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ekki er þörf fyrir
vottorð.

Ef um er að ræða
verkaðar húðir og skinn
af hóf- eða klaufdýrum
sem uppfylla kröfurnar
sem settar eru fram í 2.
lið 4. þáttar:

Opinbera yfirlýsingin
sem sett er fram í C-lið
5. kafla XV. viðauka.

b) Ef um er að ræða
verkaðar húðir og skinn
af jórturdýrum og dýrum
af hestaætt sem senda á
til Evrópusambandsins
og þeim hefur verið
haldið aðskildum í 21
dag eða sem verða í
flutningi í 21 dag
samfleytt fyrir
innflutning:

a)

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

15.10.2015
15.10.
Nr. 63/301

Veiðiminjagripir
og annað sem búið
er til úr dýrum

Svínsburstir

7

Afurð

6

Nr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í iv. lið b-liðar 10. gr.

Efni í 2. flokki, sem um
getur í f-lið 9 gr., sem
kemur úr villtum dýrum
sem ekki leikur grunur á að
séu smituð af sjúkdómi sem
getur smitast í menn eða dýr
og efni í 3. flokki sem um
getur í a-lið, i., iii. og v. lið
b-liðar og n-lið 10. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Svínsburstirnar skulu vera af dýrum sem var slátrað í
sláturhúsi í þriðja landinu sem er upprunaland.

Veiðiminjagripir og annað sem búið er til úr dýrum skal
uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 5. þætti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Öll þriðju lönd.

Ef um er að ræða veiðiminjagripi og annað sem
búið er til úr dýrum, sem um getur í 2. lið 5. þáttar:

Þau þriðju lönd eða, ef um er að ræða
svæðaskiptingu, svæði þeirra sem eru tilgreind í 1.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010
sem hafa verið laus við afríkusvínapest næstliðna 12
mánuði fram að innflutningi.

Ef um er að ræða ómeðhöndlaðar svínsburstir:

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í viðeigandi
dálkum fyrir nýtt kjöt af hóf- og klaufdýrum í
1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010, þ.m.t. allar takmarkanir sem mælt er
fyrir um í dálkinum fyrir sérstakar
athugasemdir um nýtt kjöt.

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 sem hafa
hugsanlega ekki verið laus við afríkusvínapest
næstliðna 12 mánuði fram að innflutningi.

b) Ef um er að ræða meðhöndlaðar svínsburstir:

a)

(TN) Túnis.

(GL) Grænland

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á
nýju alifuglakjöti, og eftirtalin lönd:

Veiðiminjagripir úr fuglum:

ii. Veiðiminjagripir úr hóf- og klaufdýrum:

i.

b) Ef um er að ræða veiðiminjagripi og annað sem
búið er til úr dýrum sem um getur í 3. lið 5. þáttar:

a)

Skrár yfir þriðju lönd

A-liður 6. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða
veiðiminjagripi sem um
getur í 2. lið 5. þáttar:

A-liður 7. kafla XV.
viðauka.

Ef engin tilvik
afríkusvínapestar hafa
komið upp næstliðna 12
mánuði:

Ekki er þörf fyrir
vottorð.

Ef um er að ræða
veiðiminjagripi sem um
getur í 1. lið 5. þáttar:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B-liður 7. kafla XV.
viðauka.

b) Ef eitt eða fleiri tilvik
afríkusvínapestar hafa
komið upp næstliðna 12
mánuði:

a)

c)

B-liður 6. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að ræða
veiðiminjagripi sem um
getur í 3. lið 5. þáttar:

a)

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

Nr. 63/302
15.10.2015

Ómeðhöndluð ull
og hár

Meðhöndlaðar
fjaðrir og
fjaðrahlutar og
dúnn

Aukaafurðir úr
býrækt

9

10

Afurð

8

Nr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í e-lið 10. gr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í v. lið b-liðar og h- og
n-lið 10. gr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í h- og n-lið 10. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

þurr og í tryggilega lokuðum umbúðum og

Aukaafurðirnar úr býrækt hafa verið hafðar við
-12 °C eða lægra hitastig í a.m.k. 24 klst. eða

ii. Ef um er að ræða bývax skal efnið hafa verið
unnið í samræmi við einhverja af
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7,
sem settar eru fram í III. kafla IV. viðauka, og
hreinsað fyrir innflutning.

i.

Ef um er að ræða aukaafurðir úr býrækt sem ætlaðar
eru til notkunar í býrækt, aðrar en bývax í formi
vaxkakna:

b) Ef um er að ræða bývax, annað en bývax í formi
vaxkakna, sem ætlað er til annars en fóðrunar
alidýra, skal bývaxið hafa verið hreinsað eða unnið í
samræmi við einhverja af vinnsluaðferðum 1 til 5
eða vinnsluaðferð 7, sem settar eru fram í III. kafla
IV. viðauka, fyrir innflutning.

a)

Meðhöndluðu fjaðrirnar eða fjaðrahlutarnir skulu
uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 6. þætti.

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)

Ómeðhöndlaða ullin og hárið skulu vera

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

(CM) Kamerún.

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi land:

Ef um er að ræða aukaafurðir úr býrækt ætlaðar til
notkunar í býrækt:

Öll þriðju lönd.

b) Ef um er að ræða bývax ætlað til annars en fóðrunar
alidýra:

a)

Öll þriðju lönd.

Öll þriðju lönd.

Skrár yfir þriðju lönd

13. kafli XV. viðauka.

Ef um er að ræða
aukaafurðir úr býrækt
ætlaðar til notkunar í
býrækt:

Viðskiptaskjal þar sem
vottað er að hreinsun
eða vinnsla hafi átt sér
stað.

b) Ef um er að ræða bývax
ætlað til annars en
fóðrunar alidýra:

a)

Ekki er gerð krafa um
heilbrigðisvottorð vegna
innflutnings á
meðhöndluðum fjöðrum,
fjaðrahlutum og dúni.

Ekki er gerð krafa um
heilbrigðisvottorð vegna
innflutnings á
ómeðhöndlaðri ull og hári.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum
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Nr. 63/303

Bein og
beinaafurðir (að
undanskildu
beinamjöli), horn
og hornafurðir (að
undanskildu
hornamjöli) og
hófar og klaufir og
afurðir úr hófum
og klaufum (að
undanskildu mjöli
úr hófum og
klaufum) sem eru
ætluð til annarrar
notkunar en sem
fóðurefni, lífrænn
áburður eða
jarðvegsbætir

Gæludýrafóður,
þ.m.t. nagbein

12

Afurð

11

Nr.

Efni sem um getur í i.
og ii. lið a-liðar 35. gr.

Ef um er að ræða unnið
gæludýrafóður og
nagbein:

Efni sem um getur í iii.
lið a-liðar 35. gr.

b) Ef um er að ræða hrátt
gæludýrafóður:

a)

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-lið, i. og iii. lið bliðar, e- og h-lið 10. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Gæludýrafóðrið og nagbeinin skulu hafa verið framleidd
í samræmi við II. kafla XIII. viðauka.

Afurðirnar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í 7. þætti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Ef um er að ræða efni úr fiski, þriðju lönd sem eru
tilgreind í II. viðauka við ákvörðun 2006/766/EB.

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (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 hrátt gæludýrafóður:

viðskiptaskjal eins og
sett er fram í 2. lið 7.
þáttar og

A-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða
gæludýrafóður í dósum:

C-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða
nagbein:

D-liður 3. kafla XV.
viðauka.

d) Ef um er að ræða hrátt
gæludýrafóður:

c)

B-liður 3. kafla XV.
viðauka.

b) Ef um er að ræða unnið
gæludýrafóður, þó ekki
gæludýrafóður í dósum:

a)

b) yfirlýsing innflytjandans
í samræmi við 16. kafla
XV. viðauka, sem skal
a.m.k. vera á einu
opinberu tungumáli þess
aðildarríkis þar sem
sendingin kemur fyrst
inn í Sambandið og
a.m.k. á einu opinberu
tungumáli
viðtökuaðildarríkisins.

a)

Afurðunum skal fylgja:

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(TW) Taívan

(LK) Srí Lanka

(EC) Ekvador

(JP) Japan

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og
eftirfarandi lönd:

b) Ef um er að ræða nagbein og gæludýrafóður, þó
ekki hrátt:

a)

Öll þriðju lönd.

Skrár yfir þriðju lönd

Nr. 63/304
15.10.2015

Bragðbætandi
innyflaafurðir til
framleiðslu á
gæludýrafóðri

Aukaafurðir úr
dýrum til
framleiðslu á
gæludýrafóðri,
öðru en hráu, og á
afleiddum
afurðum til
notkunar utan
fóðurferlisins

14

Afurð

13

Nr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í a- til k-lið 10. gr.

c)

Ef um er að ræða
loðskinn til framleiðslu
á afleiddum afurðum,
efni í 3. flokki sem um
getur í n-lið 10. gr.

b) Ef um er að ræða efni
til framleiðslu á
gæludýrafóðri, efni í 1.
flokki sem um getur í clið 8. gr.

a)

Efni sem um getur í a-lið
35. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Afurðirnar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í 8. þætti.

Bragðbætandi innyflaafurðir skulu hafa verið
framleiddar í samræmi við III. kafla XIII. viðauka.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

a)

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem eru
tilgreindir í 1. hluta II. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 206/2010, þaðan sem innflutningur á
nýju kjöti er leyfður til manneldis.

Ef um er að ræða aukaafurðir úr nautgripum,
sauðfé, geitum, svínum og dýrum af hestaætt,
þ.m.t. alin og villt dýr:

F-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Ef um er að ræða
aukaafurðir úr dýrum til
framleiðslu á unnu
gæludýrafóðri:

8. kafli XV. viðauka.

b) Ef um er að ræða
aukaafurðir úr dýrum til
framleiðslu á afurðum til
notkunar utan fóðurferlis
alidýra:

a)

E-liður 3. kafla XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta
II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010
eða í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008.

iv. Hráefni úr villtum landspendýrum og dýrum af
héraætt (Leporidae):

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í II. viðauka
við ákvörðun 2006/766/EB.

iii. Hráefni úr fiski:

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem
aðildarríkin heimila innflutning frá á nýju
alifuglakjöti, sem eru tilgreindir í 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

ii. Hráefni úr alifuglum, þ.m.t. strútfuglum:

i.

Ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum til
framleiðslu á gæludýrafóðri:

Ef um er að ræða bragðbætandi innyflaafurðir úr fiski,
þriðju lönd sem eru tilgreind í II. viðauka við ákvörðun
2006/766/EB.

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta II. viðauka
við 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.

Skrár yfir þriðju lönd

15.10.2015
Nr. 63/305

Aukaafurðir úr
dýrum til notkunar
sem hrátt
gæludýrafóður

Aukaafurðir úr
dýrum til notkunar
í fóður fyrir
loðdýr

16

Afurð

15

Nr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-lið og i. og ii. lið bliðar 10. gr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-lið og i. og ii. lið bliðar 10. gr.

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Afurðirnar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í 8. þætti.

Afurðirnar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í 8. þætti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, þaðan
sem innflutningur á nýju kjöti af viðkomandi
tegundum er leyfður, í 1. hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008, í 1. hluta I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 119/2009 eða, ef um er að
ræða efni úr fiski, þriðju lönd sem tilgreind eru í II.
viðauka við ákvörðun 2006/766/EB.

Ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum til
framleiðslu á afurðum til notkunar utan fóðurferlis
alidýra, öðrum en lyfjum:

D-liður 3. kafla XV.
viðauka.

D-liður 3. kafla XV.
viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ef um er að ræða efni úr fiski, þriðju lönd sem eru
tilgreind í II. viðauka við ákvörðun 2006/766/EB.

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta II. viðauka
við reglugerð (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.

Þau þriðju lönd, sem eru tilgreind í 1. hluta II. viðauka
við 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.

c)

(TW) Taívan.

(PH) Filippseyjar

(JP) Japan

Þau þriðju lönd sem eru tilgreind í 1. hluta II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, í 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 eða í 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 119/2009 og
eftirfarandi þriðju lönd:

b) Ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum til
framleiðslu á lyfjum:

Skrár yfir þriðju lönd

Nr. 63/306
15.10.2015

Brædd fita til
tiltekinnar
notkunar utan
fóðurferlisins fyrir
alidýr

Fituafleiður

18

Afurð

17

Nr.

Efni í 1., 2. og 3. flokki
sem um getur í 8., 9. og
10. gr.

Ef um er að ræða efni
ætluð til framleiðslu á
lífdísilolíu:

a)

c)

Efni í 1. flokki sem um
getur í 8. gr. (c- og dliður), efni í 2. flokki
sem um getur í 9. gr. (cog d-liður og i. liður fliðar) og efni í 3. flokki
sem um getur í 10. gr.
(a-, b-, d-, e-, f-, g-, h-,
i-, j- og k-lið).

Ef um er að ræða
fituafleiður til notkunar
utan fóðurferlis alidýra:

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. (cog d-liður og i. liður fliðar) og efni í 3. flokki
sem um getur í 10. gr.,
að undanskildum c- og
p-lið.

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 plið.

b) Ef um er að ræða efni
ætluð til framleiðslu á
lífrænum áburði og
jarðvegsbætum:

a)

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Fituafleiðurnar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru
fram í 10. þætti.

Brædda fitan skal uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í 9. þætti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Öll þriðju lönd.

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.

Skrár yfir þriðju lönd

b)

a)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B-liður 14. kafla
XV. viðauka.

Ef um er að ræða
fituafleiður til notkunar
sem fóður eða notkunar
utan fóðurferlis alidýra:

A-liður 14. kafla
XV. viðauka.

Ef um er að ræða
fituafleiður til notkunar
utan fóðurferlis alidýra:

B-liður 10. kafla
XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

15.10.2015
Nr. 63/307

Ljósmyndunargelatín

Horn og
hornafurðir, að
undanskildu
hornamjöli, hófar
og klaufir og
afurðir úr þeim, að
undanskildu mjöli
úr hófum og
klaufum, til
framleiðslu á
lífrænum áburði
eða
jarðvegsbætum

20

Afurð

19

Nr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í a-, b-, h- og n-lið 10.
gr.

Efni í 1. flokki sem um
getur í b-lið 8. gr. og efni í
3. flokki sem um getur í 10.
gr.

Efni í 3. flokki sem um
getur í 10. gr.

b) Ef um er að ræða
fituafleiður til notkunar
sem fóður eða utan
fóðurferlis:

Hráefni (tilvísun í ákvæði
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009)

Afurðirnar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram
í 12. þætti.

Innflutt ljósmyndunargelatín skal uppfylla kröfurnar
sem settar eru fram í 11. þætti.

Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi

Öll þriðju lönd.

Einungis má flytja inn ljósmyndunargelatín frá
fyrirtækjum, þar sem það er upprunnið, í
Bandaríkjunum og Japan sem eru samþykkt í samræmi
við 11. þátt.

Skrár yfir þriðju lönd

18. kafli XV. viðauka.

19. kafli XV. viðauka.

Vottorð/fyrirmyndir að skjölum

Nr. 63/308
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
15.10.2015

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
2. þáttur
Innflutningur á blóði og blóðafurðum, öðru en úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar
utan fóðurferlis alidýra
Eftirfarandi kröfur gilda um innflutning á blóði og blóðafurðum, öðru en úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á afleiddum
afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra:
1.

Blóðafurðirnar verða að koma frá stöð, sem framleiðir afleiddar afurðir til notkunar utan fóðurferlis alidýra og uppfyllir
þau sértæku skilyrði sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, eða frá fyrirtækinu þar sem þeim var safnað.

2.

Blóðinu, sem blóðafurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra eru framleiddar úr,
skal hafa verið safnað:
a)

í sláturhúsum sem hafa verið samþykkt í samræmi við löggjöf Sambandsins,

b) í sláturhúsum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess, eða
c)

úr lifandi dýrum á starfsstöðvum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess.

3.1. Ef um er að ræða blóðafurðir úr dýrum sem tilheyra tegundahópunum hóf- og klaufdýr (Artiodactyla), staktæð hófdýr
(Perissodactyla) og ranadýr (Proboscidea), þ.m.t. kynblendingum þeirra, til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar
utan fóðurferlis alidýra, skulu þær annaðhvort uppfylla skilyrði a- eða b-liðar:
a)

afurðirnar skulu hafa verið meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að í þeim séu engir
sjúkdómsvaldar þeirra dýrasjúkdóma sem um getur í b-lið:
i.

hitameðhöndlun við 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,

ii. geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,
iii. hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar,
iv. ef um er að ræða dýr önnur en dýr af svínaætt (Suidae) og naflasvínaætt (Tayassuidae): breyting á pH-gildinu í
pH 5 í tvær klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,
b) ef um er að ræða blóðafurðir sem ekki eru meðhöndlaðar í samræmi við a-lið þá skulu þær vera frá þriðja landi eða
landsvæði:
i.

þar sem engin tilvik nautapestar, fjárpestar og sigdalssóttar hafa verið skráð á 12 mánuðum og þar sem
bólusetning gegn þessum sjúkdómum hefur ekki farið fram í a.m.k. 12 mánuði,

ii. þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skráð í a.m.k. 12 mánuði og
— þar sem bólusetning gegn þessum sjúkdómi hefur ekki farið fram í a.m.k. 12 mánuði eða
— þar sem húsdýr í hópi jórturdýra eru bólusett reglulega, gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti í
a.m.k. 12 mánuði; í slíku tilviki, að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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 fluttar beint til skráða fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem er viðtökustaður
þeirra, og gera skal allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir, þ.m.t. er varða örugga förgun úrgangs, ónotaðs
efnis og afgangsefnis, til að komast hjá hættu á útbreiðslu sjúkdóma til dýra eða manna.
3.2. Ef um er að ræða önnur dýr en dýr af svínaætt og naflasvínaætt skal, til viðbótar við i- og ii- lið b-liðar liðar 3.1, uppfylla
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
a)

engin tilvik munnblöðrubólgu og blátungu, (þ.m.t. að sermijákvæð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skráð í þriðja
landi sem er upprunaland eða á upprunasvæði í þriðja landi á 12 mánuðum og bólusetning gegn þessum sjúkdómum
hefur ekki átt sér stað hjá smitnæmum tegundum í a.m.k. 12 mánuði,

b) að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er á um í tilskipun 97/78/EB og í samræmi við
þau skilyrði sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skulu afurðirnar fluttar beint til stöðvarinnar,
sem er viðtökustaður þeirra, og gera skal allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir, þ.m.t. er varða örugga förgun
úrgangs, ónotaðs efnis og afgangsefnis, til að komast hjá hættu á útbreiðslu sjúkdóma til dýra eða manna.

Nr. 63/309

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/310

3.3. Til viðbótar við i. og ii. lið b-liðar liðar 3.1, ef um er að ræða dýr af svínaætt eða naflasvínaætt, hafi engin tilvik
svínafárs, svínapestar og afríkusvínapestar verið skráð í a.m.k. 12 mánuði í þriðja landi sem er upprunaland eða á
upprunasvæði í þriðja landi, bólusetning hafi ekki átt sér stað gegn þessum sjúkdómum í a.m.k. 12 mánuði og uppfylla
skal eitt af eftirfarandi skilyrðum:
a)

engin tilvik munnblöðrubólgu, (þ.m.t. að sermijákvæð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skráð í þriðja landi sem
er upprunaland eða á upprunasvæði í þriðja landi á 12 mánuðum og bólusetning gegn þessum sjúkdómum hefur ekki
átt sér stað hjá smitnæmum tegundum í a.m.k. 12 mánuði,

b) að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er á um í tilskipun 97/78/EB og í samræmi við
þau skilyrði sem mælt er fyrir um í 4. mgr. 8. gr. þeirrar tilskipunar, skulu afurðirnar fluttar beint til skráða
fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem er viðtökustaður þeirra, og gera skal allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir, þ.m.t.
er varða örugga förgun úrgangs, ónotaðs efnis og afgangsefnis, til að komast hjá hættu á útbreiðslu sjúkdóma til
dýra eða manna.
4.

Ef um er að ræða blóðafurðir til framleiðslu á afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra, sem koma úr
öðrum tegundum en alifuglum eða öðrum fuglategundum, skulu þær annaðhvort uppfylla skilyrði a- eða b-liðar:
a)

afurðirnar skulu hafa verið meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að í þeim séu engir
sjúkdómsvaldar þeirra dýrasjúkdóma sem um getur í b-lið:
i.

hitameðhöndlun við 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,

ii. geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,
iii. hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 70 °C og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar,
b) ef um er að ræða blóðafurðir sem ekki eru meðhöndlaðar í samræmi við a-lið skulu þær vera frá þriðja landi eða
landsvæði:
i.

sem hefur verið laust við Newcastle-veiki og alvarlega fuglainflúensu, eins og þær eru tilgreindar í
heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, útgáfunni frá 2010,

ii. þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki átt sér stað næstliðna 12 mánuði,
iii. þar sem alifuglar og aðrar fuglategundir, 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.
3. þáttur
Innflutningur á blóði og blóðafurðum úr dýrum af hestaætt
Eftirtaldar kröfur skulu gilda um innflutning á blóði og blóðafurðum úr dýrum af hestaætt:
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, annaðhvort:
a)

í sláturhúsum
i.

sem hafa verið samþykkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004, eða

ii. í sláturhúsum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess, eða
b) á starfsstöðvum sem eru samþykktar, hafa fengið samþykkisnúmer heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og dýraafurða
og eru undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu í þeim tilgangi að safna blóði úr dýrum af hestaætt til
framleiðslu á blóðafurðum í öðrum tilgangi en í fóður.
2.

Blóðafurðirnar verða að uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í 2. lið IV. kafla XIII. viðauka.
Að auki verða blóðafurðirnar, sem um getur í i. lið b-liðar 2. liðar IV. kafla XIII. viðauka, að hafa verið framleiddar úr
blóði sem safnað var 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 þriðja landinu þar sem söfnun fer fram
og sem hafa, á því tímabili og þegar blóðsöfnunin fór fram, verið lausar við:
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a)

afríkuhrossapest í samræmi við a- og b-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2009/156/EB,

b) venesúelaheila- og mænubólgu í hestum í a.m.k. 2 ár,
c)

sníf:
i.

í þrjú ár eða

ii. í sex mánuði ef dýrin hafa ekki sýnt nein klínísk einkenni um sníf (Burkholderia mallei) við skoðun eftir slátrun
í sláturhúsinu sem um getur í a-lið 1. liðar, þ.m.t. við nákvæma rannsókn á slímhúð barka, barkakýlis, nefhols
og afholum nefs eftir að haus hefur verið klofinn eftir miðlínu og miðnesið fjarlægt,
d) ef um er að ræða blóðafurðir aðrar en sermi: munnblöðrubólgu í a.m.k. 6 mánuði.
3.

Blóðafurðir skulu koma frá fyrirtæki eða stöð sem hefur fengið samþykki eða skráningu hjá lögbæru yfirvaldi þriðja
landsins.

4.

Blóði og blóðafurðum skal pakkað og þau merkt í samræmi við 3. lið IV. kafla XIII. viðauka.
4. þáttur
Innflutningur á húðum og skinnum af hóf- og klaufdýrum

Eftirtaldar kröfur skulu gilda um innflutning á húðum og skinnum af hóf- og klaufdýrum:
1.

Flytja má inn nýjar eða kældar húðir og skinn ef:
a)

þau koma frá þriðja landi, sem um getur í viðeigandi dálki í 4. línu töflu 2 sem sett er fram í 1. þætti, sem, eftir því
sem við á fyrir viðkomandi tegund:
i.

hefur í a.m.k. 12 mánuði fyrir sendingu verið laust við alla eftirfarandi sjúkdóma:
— svínapest,
— afríkusvínapest og
— nautapest og

ii. hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í a.m.k. 12 mánuði fyrir sendingardag og þar sem, í a.m.k. 12 mánuði
fyrir sendingardag, engin bólusetning hefur farið fram gegn þeim sjúkdómi,
b) þau eru af:
i.

dýrum sem hafa verið á yfirráðasvæði þriðja landsins, sem er upprunaland, í a.m.k. þrjá mánuði áður en þeim
var slátrað eða frá fæðingu ef um er að ræða dýr sem eru yngri en þriggja mánaða,

ii. dýrum sem, ef um er að ræða húðir og skinn af klaufdýrum, eru frá bújörðum þar sem gin- og klaufaveiki hefur
ekki komið upp næstliðna 30 daga og gin- og klaufaveiki hefur heldur ekki komið upp í jafnlangan tíma á svæði
í 10 km radíus umhverfis þau,
iii. dýrum sem, ef um er að ræða húðir og skinn af svínum, eru frá bújörðum þar sem svínafár hefur ekki komið upp
næstliðna 30 daga eða afríkusvínapest hefur ekki komið upp næstliðna 40 daga og gin- og klaufaveiki hefur
heldur ekki komið upp í 30 daga á svæði í 10 radíus umhverfis þau eða
iv. dýrum sem hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á síðustu 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin
einkenni gin- og klaufaveiki, nautapestar, svínapestar, afríkusvínapestar eða svínafárs og
c)

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar endurmengi þær.

Nr. 63/311

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/312
2.

Flytja má inn verkaðar húðir og skinn, sem um getur í lið C.2 í V. kafla XIII. viðauka, án takmarkana.

3.

Flytja má inn aðrar verkaðar húðir og skinn ef:
a)

þau eru annaðhvort:
i.

frá þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu í samræmi við löggjöf Sambandsins, frá hluta þriðja lands,
sem er tilgreint í skránni sem sett er fram í a-lið dálksins „Skrár yfir þriðju lönd“ í 5. línu töflu 2 sem sett er
fram í 1. þætti, þaðan sem innflutningur á nýju kjöti af samsvarandi tegundum er leyfður og þau hafa verið
meðhöndluð eins og um getur í a-, b- og c-lið 28. liðar I. viðauka,

ii. frá þriðja landi sem tilgreint er í skránni sem sett er fram í a-lið viðeigandi dálks í 5. línu töflu 2 sem sett er fram
í 1. þætti og þau hafa verið meðhöndluð eins og um getur í c- eða d-lið 28. liðar I. viðauka eða
iii. af dýrum af hestaætt eða jórturdýrum frá þriðja landi sem tilgreint er í skránni sem sett er fram í b-lið dálksins
„Skrár yfir þriðju lönd“ í 5. línu töflu 2 í 1. þætti og hafa verið meðhöndluð eins og um getur í a-, b- og c-lið 28.
liðar I. viðauka og hefur verið haldið aðskildum í a.m.k. 21 dag eftir meðhöndlun og
b) þau hafa verið, ef um er að ræða saltaðar húðir og skinn sem eru flutt með skipi, meðhöndluð eins og um getur í beða c-lið 28. liðar I. viðauka og hefur verið haldið aðskildum eftir meðhöndlun og meðan á flutningi stendur í a.m.k.
14 daga, ef um er að ræða meðhöndlunina sem um getur í b-lið 28. liðar, eða í sjö daga, ef um er að ræða
meðhöndlunina sem um getur í c-lið 28. liðar, fyrir innflutning og á heilbrigðisvottorðinu sem fylgir sendingunni er
vottfest að slík meðhöndlun hafi farið fram ásamt því hversu lengi flutningurinn stóð yfir.
4.

Nýjar, kældar eða verkaðar húðir og skinn hóf- og klaufdýra skulu flutt í gámum, ökutækjum, járnbrautarvögnum eða
böllum sem lögbært yfirvald þriðja sendingarlands hefur innsiglað.
5. þáttur
Innflutningur á veiðiminjagripum og öðru sem búið er til úr dýrum

Eftirtaldar kröfur skulu gilda um innflutning á veiðiminjagripum og öðru sem búið er til úr dýrum:
1.

Flytja má inn veiðiminjagripi eða annað sem búið er til úr dýrum, sem uppfyllir skilyrðin sem um getur B-lið og lið C.1 í
VI. kafla XIII. viðauka, án takmarkana.

2.

Flytja má inn frá þriðju löndum meðhöndlaða veiðiminjagripi eða annað sem búið er til úr fuglum og hóf- og klaufdýrum
og samanstendur eingöngu af beinum, hornum, hófum og klaufum, klóm, hjartarhornum, tönnum, húðum eða skinnum ef
það uppfyllir kröfurnar í a-lið liðar C.1 og i. til iii. lið a-liðar og i. og ii. lið b-liðar liðar C.2 í VI. kafla XIII. viðauka.
Ef um er að ræða þurr- eða votsaltaðar húðir, sem eru fluttar með skipi, er þó ekki nauðsynlegt að þær hafi verið saltaðar
14 dögum fyrir sendingu, að því tilskildu að þær hafi verið saltaðar 14 dögum áður en þær eru fluttar inn.

3.

Flytja má inn veiðiminjagripi eða annað sem búið er til úr fuglum og hóf- og klaufdýrum, sem samanstendur eingöngu af
heilum skrokkhlutum, sem ekki hefur fengið neina meðhöndlun ef:
a)

það er af dýrum sem eru frá svæði sem sætir ekki neinum takmörkunum sem rekja má til þess að alvarlegir
smitsjúkdómar, sem dýr af viðkomandi tegundum eru næm fyrir, hafi komið upp,

b) þeim hefur verið pakkað inn án þess að hafa komist í snertingu við aðrar afurðir úr dýraríkinu, sem líklegt er að geti
mengað þær, í gagnsæjum og lokuðum sérpakkningum til að koma í veg fyrir mengun síðar.
6. þáttur
Innflutningur á meðhöndluðum fjöðrum, fjaðrahlutum og dúni
Flytja má inn meðhöndlaðar fjaðrir og fjaðrahluta og dún:
a)

ef um er að ræða meðhöndlaðar skrautfjaðrir, meðhöndlaðar fjaðrir sem ferðamenn taka með sér til eigin nota eða
sendingar með meðhöndluðum fjöðrum eða dúni til einstaklinga til annarra nota en í iðnaði eða

b) ef þeim fylgir viðskiptaskjal þar sem fram kemur að fjaðrirnar og fjaðrahlutarnir eða dúnninn hafi fengið meðhöndlun
með gufublæstri eða annarri aðferð sem tryggir að engin óviðunandi áhætta sé eftir og eru tryggilega innpakkaðar og
þurrar og
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c)

þær eru, ef ekki kemur fram á viðskiptaskjalinu að þær hafi verið verksmiðjuþvegnar og meðhöndlaðar með heitri gufu
við 100 °C í a.m.k. 30 mínútur, sendar til skráðs fyrirtækis eða stöðvar til slíkrar meðhöndlunar.
7. þáttur

Innflutningur 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
1.

Flytja má inn bein og beinaafurðir (að undanskildu beinamjöli), horn og hornafurðir (að undanskildu hornamjöli) og hófa
og klaufir og afurðir úr hófum og klaufum (að undanskildu mjöli úr hófum og klaufum) til að framleiða afleiddar afurðir
til notkunar utan fóðurferlisins ef:
a)

afurðirnar hafa verið þurrkaðar fyrir útflutning til Sambandsins en hvorki kældar né frystar,

b) afurðirnar eru eingöngu fluttar á landi eða sjó 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,
c)

2.

afurðirnar eru fluttar beint til skráða fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem er ákvörðunarstaður þeirra, að lokinni
sannprófun skjala sem kveðið er á um í tilskipun 98/78/EB.

Hverri sendingu skal fylgja viðskiptaskjal sem lögbært yfirvald, sem hefur eftirlit með fyrirtækinu þar sem afurðin er
upprunnin, hefur stimplað og í því skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:
a)

þriðja land sem upprunaland,

b) heiti fyrirtækisins eða framleiðslustöðvarinnar
c)

tegund afurðanna (þurrkuð bein/þurrkaðar beinaafurðir/þurrkuð horn/þurrkaðar hornafurðir/þurrkaðir hófar og
klaufir/þurrkaðar afurðir úr hófum og klaufum) og

d) staðfesting á að afurðin:
i.

sé af heilbrigðum dýrum sem var slátrað í sláturhúsi,

ii. hafi verið þurrkuð í 42 daga við meðalhita sem er a.m.k. 20 °C,
iii. hafi verið hituð í eina klukkustund fyrir þurrkun þannig að kjarnahitinn nái 80 °C,
iv. hafi verið öskuð í eina klukkustund fyrir þurrkun þannig að kjarnahitinn nái 800 °C,
v.

hafi farið í gegnum sýrandi ferli þannig að pH-gildi í kjarna hafi verið undir pH 6 í a.m.k. eina klukkustund fyrir
þurrkun og

að ekki sé á neinu stigi fyrirhugað að taka hana til hliðar til notkunar í matvæli, fóðurefni, lífrænan áburð eða
jarðvegsbæta.
3.

Við sendingu til yfirráðasvæðis Sambandsins skal efnið vera í innsigluðum gámum eða ökutækjum eða flutt sem laust
efni með skipi.
Ef flutt er í gámum skulu þeir, svo og öll fylgiskjöl í öllum tilvikum, vera merktir heiti og heimilisfangi skráða
fyrirtækisins eða stöðvarinnar sem er áfangastaður þeirra.

4.

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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, skal efnið flutt beint til skráða fyrirtækisins eða
stöðvarinnar sem er áfangastaður þess.
8. þáttur

Innflutningur á aukaafurðum úr dýrum til framleiðslu á loðdýrafóðri, gæludýrafóðri, öðru en hráu, og á afleiddum
afurðum til notkunar utan fóðurferlisins fyrir alidýr
Flytja má inn aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á loðdýrafóðri, gæludýrafóðri, öðru en hráu, og afleiddum afurðum til
notkunar utan fóðurferlisins fyrir alidýr, að því tilskildu að:
1.

aukaafurðirnar úr dýrum hafi verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða hafi verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf
Sambandsins þannig að komið sé í veg fyrir að þær skemmist milli sendingar og afhendingar hjá fyrirtækinu eða stöðinni
sem er áfangastaður þeirra,
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2.

allar varúðarráðstafanir hafi verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi aukaafurðirnar úr dýrum,

3.

aukaafurðunum úr dýrum hafi verið pakkað í nýjar, lekavarðar umbúðir eða í umbúðir sem hafa verið hreinsaðar og
sótthreinsaðar fyrir notkun,

4.

að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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, þær séu fluttar beint, annaðhvort:
a)

til gæludýrafóðursstöðvar eða skráðs fyrirtækis eða stöðvar, sem er áfangastaður þeirra, sem hefur ábyrgst að
viðkomandi aukaafurðir úr dýrum skuli eingöngu notaðar til að framleiða þær afurðir sem hún hefur verið skráð eða
samþykkt fyrir, eftir því sem við á, eins og lögbært yfirvald hefur tilgreint ef þörf krefur, og skulu ekki fara
ómeðhöndlaðar frá fyrirtækinu eða úr stöðinni nema beint til förgunar,

b) til fyrirtækis eða stöðvar sem hefur verið samþykkt í samræmi við h-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,
c)

til skráðs notanda eða söfnunarstöðvar sem hefur ábyrgst að viðkomandi aukaafurðir úr dýrum skuli eingöngu
notaðar í leyfðum tilgangi, eins og lögbært yfirvald hefur tilgreint ef þörf krefur eða

d) til fyrirtækis eða stöðvar sem hefur verið samþykkt í samræmi við a-lið 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009 og
5.1. ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á gæludýrafóðri, sem um getur í ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009, skal hráefnið:
a)

merkt í þriðja landinu, áður en það kemur inn í Sambandið, 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,

b) merkt, ef um er að ræða ófrosið efni, í þriðja landi, áður en það kemur inn í Sambandið, með því að úða á það
fljótandi viðarkolum eða með því að nota viðarkoladuft þannig að viðarkolin sjáist greinilega á efninu,
c)

flutt beint til:
i.

gæludýrafóðursstöðvarinnar, sem er ákvörðunarstaður þess, í samræmi við a-lið 4. liðar eða

ii. fyrirtækis eða stöðvar, sem er ákvörðunarstaður þess, sem hefur verið samþykkt í samræmi við h-lið 1. mgr. 24.
gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, í samræmi við b-lið 4. liðar þessa þáttar, og þaðan beint til
gæludýrafóðursstöðvarinnar sem um getur í i. lið, að því tilskildu að stöðin, sem er ákvörðunarstaður þess:
— meðhöndli einungis efni sem fellur undir þennan lið 5.1 eða
— meðhöndli einungis efni sem fara á til gæludýrafóðursstöðvar, eins og um getur í i. lið og
d) fá meðferð til að fjarlægja merkinguna, sem kveðið er á um í a- og b-lið, einungis í gæludýrafóðursstöðinni, sem er
áfangastaður þess, og einungis rétt áður en efnið er notað til framleiðslu á gæludýrafóðri, í samræmi við skilyrðin,
sem gilda um gæludýrafóður sem er framleitt úr efni í 3. flokki, sem sett eru fram í II. kafla XIII. viðauka,
5.2. ef sending samanstendur af hráefni, sem hefur verið meðhöndlað eins og um getur í lið 5.1 hér að framan, og öðru
ómeðhöndluðu hráefni skal merkja allt hráefni í sendingunni eins og kveðið er á um í a- og b-lið liðar 5.1 hér að framan,
5.3. merkingin, sem um getur í a- og b-lið liðar 5.1 og í lið 5.2, skal vera sýnileg frá sendingu til afhendingar á
gæludýrafóðursstöðinni sem er ákvörðunarstaður þess,
6.

Í gæludýrafóðursstöðinni, sem er ákvörðunarstaður þess, skal geyma hráefni til framleiðslu gæludýrafóðurs, sem um
getur í ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, fyrir framleiðslu, nota það og farga því við skilyrði sem
lögbært yfirvald leyfir, sem gera það kleift að hafa opinbert eftirlit með því magni efnis sem þangað berst, er notað við
framleiðslu og er fargað, ef við á.
Lögbært yfirvald getur leyft rekstraraðila gæludýrafóðursstöðvarinnar að geyma slíkt efni með efni í 3. flokki.
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9. þáttur
Innflutningur á bræddri fitu til tiltekinnar notkunar utan fóðurferlisins fyrir alidýr
Flytja má inn brædda fitu sem er ekki ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, framleiðslu á snyrtivörum, lyfjum eða
lækningatækjum, að því tilskildu að:
a)

hún sé fengin úr:
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,

ii. efni í 2. flokki sem um getur í c- og d-lið og i. lið f-liðar 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða efni í 3. flokki,
öðru en því sem um getur í c- og p-lið 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að ræða efni ætlað til
framleiðslu á lífrænum áburði og jarðvegsbætum,
iii. 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-liður) reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að ræða annað efni,
b) hún hafi verið unnin með vinnsluaðferð 1 (þrýstisæfingu) eða með einni af hinum vinnsluaðferðunum sem um getur í III.
kafla IV. viðauka,
c)

óleysanleg óhreinindi umfram 0,15% af þyngd hafi verið fjarlægð ef um er að ræða fitu af jórturdýrum,

d) hún hafi verið merkt fyrir sendingu til Sambandsins þannig að lágmarksstyrkleiki glýseróltríheptanóats, sem um getur í
b-lið 1. liðar V. kafla VIII. viðauka, náist,
e)

að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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, skal brædda fitan flutt beint til skráða fyrirtækisins eða
stöðvarinnar sem er áfangastaður hennar, við skilyrði sem fyrirbyggja mengun og

f)

hún sé merkt með merkimiðum, á umbúðum eða ílátum, með orðunum „EKKI ÆTLAÐ TIL MANNELDIS EÐA SEM
DÝRAFÓÐUR“.
10. þáttur
Innflutningur á fituafleiðum

1.

Flytja má inn fituafleiður ef vottað er í heilbrigðisvottorðinu sem fylgir sendingunni:
a)

hvort fituafleiðurnar eru úr efni í 1., 2. eða 3. flokki,

b) að afurðirnar, ef um er að ræða fituafleiður úr efni í 2. flokki:
i.

hafi verið framleiddar með aðferð sem uppfyllir a.m.k. staðlana fyrir eitt þeirra vinnsluferla sem um getur í 1.
lið XI. kafla VIII. viðauka og

ii. skuli einungis notaðar í lífrænan áburð eða jarðvegsbæta eða til annarrar notkunar utan fóðurferlis alidýra, þó
ekki í snyrtivörur, lyf og lækningatæki,
c)

að afurðirnar, ef um er að ræða fituafleiður framleiddar úr efni í 1. flokki, skuli ekki notaðar í lífrænan áburð og
jarðvegsbæta, snyrtivörur, lyf og lækningatæki; hins vegar má nýta þær til annarrar notkunar utan fóðurferlis
alidýra.

2.

Heilbrigðisvottorðið, sem um getur í 1. lið., skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi á skoðunarstöð á landamærunum á
fyrsta komustað afurðanna til Sambandsins og eftir það skal afrit fylgja sendingunni þar til hún kemur á stöðina sem er
áfangastaður þeirra.

3.

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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 fituafleiðurnar fluttar beint til skráða
fyrirtækisins eða stöðvarinnar sem er áfangastaður þeirra.
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11. þáttur
Innflutningur á ljósmyndunargelatíni
1.

Flytja má inn gelatín sem er framleitt úr efni sem inniheldur hryggjarsúlur úr nautgripum, sem samanstendur af efni í 1.
flokki í samræmi við b-lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, sem er ætlað fyrir ljósmyndaiðnaðinn
(ljósmyndunargelatín), að því tilskildu að ljósmyndunargelatínið:
a)

sé upprunnið í einni af upprunastöðvunum sem tilgreindar eru í töflu 3,

b) sé framleitt í samræmi við 6. lið,
c)

sé flutt inn um eina af skoðunarstöðvunum á landamærum, þar sem það kemur fyrst inn í Sambandið, sem
tilgreindar eru í töflu 3 og

d) sé ætlað til framleiðslu í samþykktri verksmiðju fyrir ljósmyndavörur sem er tilgreind í töflu 3.

Tafla 3
Innflutningur á ljósmyndunargelatíni
Þriðja land
sem er
upprunaland

Japan

Upprunastöðvar

Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581-0024 Japan

Viðtökuaðildarríki

Skoðunarstöð á
landamærum þar sem
afurðirnar koma fyrst inn
í 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

Tékkland

Hamburg

FOMA Bohemia, spol.
SRO
Jana Krušinky
1604
501 04 Hradec Králove,
Czech Republic

Bretland

Liverpool

Kodak Ltd.
Headstone Drive,
Harrow, Middlesex,
HA4 4TY,
United Kingdom

Samþykktar verksmiðjur fyrir
ljósmyndavörur

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

Bandaríkin

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

Tékkland

Hamburg

FOMA Bohemia, spol.
SRO
Jana Krušinky
1604
501 04 Hradec Králove,
Czech Republic
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2.

Þegar ljósmyndunargelatín er komið til viðtökuaðildarríkisins má það ekki verða verslunarvara milli aðildarríkja en má
eingöngu nota í samþykktu verksmiðjunni fyrir ljósmyndavörur í sama viðtökuaðildarríki og eingöngu til vinnslu
ljósmynda.

3.

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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, skal ljósmyndunargelatínið flutt beint til samþykktu
verksmiðjunnar fyrir ljósmyndavörur sem er ákvörðunarstaður þess.

4.

Flutningurinn, sem um getur í 3. lið, skal fara fram í ökutækjum eða ílátum þar sem ljósmyndunargelatínið er algerlega
aðskilið frá öllum afurðum sem ætlaðar eru í matvæli eða fóður.

5.

Í samþykktu verksmiðjunni fyrir ljósmyndavörur, sem er ákvörðunarstaður ljósmyndunargelatínsins, skal rekstraraðilinn,
að því er varðar afgangsefni og leifar og annan úrgang frá því, sjá til þess að:
a)

það sé flutt í lokuðum, lekaþéttum ílátum, merkt „Eingöngu til förgunar“, í ökutækjum við fullnægjandi
hollustuskilyrði,

b) því sé fargað í samræmi við i. lið a-liðar 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða það sé flutt út til þriðja landsins,
sem er upprunaland þess, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1013/2006.
6.

Ljósmyndunargelatín skal framleitt samkvæmt eftirfarandi kröfum:
a)

Ljósmyndunargelatín skal eingöngu framleitt í stöðvum, sem lögbært yfirvald viðkomandi þriðja lands hefur
samþykkt, þar sem ekki er framleitt gelatín í matvæli eða fóður ætlað til sendingar til Evrópusambandsins.

b) Ljósmyndunargelatín skal framleitt með vinnsluferli sem tryggir að hráefnið sé meðhöndlað með vinnsluaðferð 1
(þrýstisæfingu) eins og um getur í III. kafla IV. viðauka eða meðhöndlað með sýru eða basa í a.m.k. 2 daga ásamt
þvotti með vatni og:
i.

að lokinni sýrumeðhöndlun, meðhöndlun með basískri lausn í a.m.k. 20 daga eða

ii. að lokinni sýrumeðhöndlun, meðhöndlun með sýrulausn í 10 til 12 klukkustundir.
Því næst er pH-gildið stillt og efnið hreinsað með síun og dauðhreinsun við 138 °C til 140 °C í 4 sekúndur.
c)

Þegar ljósmyndunargelatínið hefur verið unnið eins og um getur í b-lið má þurrka það og, ef við á, búa til úr því duft
eða plötur.

d) Ljósmyndunargelatín skal sett í umbúðir og nýjar pakkningar og geymt og flutt með ökutæki, í lokuðum,
lekaþéttum, merktum umbúðum við fullnægjandi hollustuskilyrði.
Ef vart verður við leka skal hreinsa og skoða ökutæki og umbúðir vandlega áður en það er notað aftur.
e)

Á innri umbúðum og ytri pakkningum ljósmyndunargelatíns skal standa „Ljósmyndunargelatín, eingöngu fyrir
ljósmyndaiðnaðinn“.
12. þáttur

Innflutningur á hornum og hornafurðum, að undanskildu hornamjöli, hófum og klaufum og afurðum úr þeim, að
undanskildu mjöli úr hófum og klaufum, sem eru ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum
Flytja má inn horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjöli, hófa og klaufir og afurðir úr þeim, að undanskildu mjöli úr
hófum og klaufum til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, að því tilskildu að:
1.

þau hafi verið framleidd í samræmi við XII. kafla XIII. viðauka og

2.

þau séu flutt beint til samþykkts eða skráðs fyrirtækis eða stöðvar að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum, 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.
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III. KAFLI
SÉRREGLUR FYRIR TILTEKIN SÝNISHORN
1. þáttur
Rannsóknar- og greiningarsýni
Rannsóknar- og greiningarsýnum og öllum afurðum sem verða til við notkun þessara sýna skal, nema þau séu geymd til
viðmiðunar eða send aftur til þriðja landsins sem er upprunaland þeirra, fargað:
a)

sem úrgangi með brennslu,

b) með þrýstisæfingu og síðan förgun eða notkun í samræmi við 12. til 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 eða
c)

í samræmi við b-lið 4. liðar 1. þáttar I. kafla VI. viðauka ef um er að ræða:
i.

2000 ml eða minna og

ii. að því tilskildu að sýnin eða afleiddu afurðirnar hafi verið framleiddar í og sendar frá þriðju löndum eða hlutum
þriðju landa þaðan sem aðildarríkin leyfa innflutning á nýju kjöti af nautgripum sem eru alidýr og eru skráðir í I.
hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
2. þáttur
Vörusýnishorn
1.

Lögbært yfirvald getur leyft innflutning og umflutning á vörusýnishornum að því tilskildu að:
a)

þau komi frá:
i.

þriðju löndum sem um getur í dálkinum „Skrár yfir þriðju lönd“ í 14. línu töflu 2 í 1. þætti II. kafla þessa
viðauka,

ii. leyfðum þriðju löndum sem tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010, ef um er að ræða
vörusýnishorn úr mjólk, afurðum sem eru að stofni til úr mjólk eða afurðum úr mjólk,
b) þeim fylgi heilbrigðisvottorð eins og um getur í 8. kafla XV. viðauka og
c)

2.

þau séu, að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 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, flutt beint til samþykkts eða skráðs
fyrirtækis eða stöðvar sem tilgreind er í leyfinu frá lögbæra yfirvaldinu.

Ef vörusýnishorn eru ekki geymd til að nota þau til viðmiðunar skal:
a)

þeim fargað eða þau notuð í samræmi 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 vörusýnishorn eru notuð til að prófa vélbúnað skulu prófanirnar fara fram:
a)

með búnaði sem eingöngu er notaður í þeim tilgangi eða

b) með búnaði sem er hreinsaður og sótthreinsaður áður en hann er notaður til annars en þessara prófana.
Vörusýnishornunum skal pakkað í lekaþétt ílát á meðan á flutningi til samþykkts eða leyfðs fyrirtækis eða stöðvar
stendur.
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3. þáttur
Sýningargripir
1.

Eftirfarandi skilyrði gilda um innflutning og umflutning á sýningargripum:
a)

þeir skulu koma frá þriðju löndum sem um getur í dálkinum „Skrár yfir þriðju lönd“ í 14. línu töflu 2 í 1. þætti II.
kafla,

b) lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem nota á 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 á um í tilskipun 98/78/EB.

Hverri sendingu skal pakkað í umbúðir sem eru þannig gerðar að komið sé í veg fyrir leka og þeim skal fylgja
viðskiptaskjal þar sem eftirfarandi er tilgreint:
a)

lýsing á efninu og dýrategundunni sem það kemur úr,

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 frá lögbæru yfirvaldi á ákvörðunarstað.
3.

Eftir að sýningu eða listrænni notkun lýkur skal ráðstafa sýningargripum á eftirfarandi hátt:
a)

senda þá til baka til þriðja landsins sem er upprunaland þeirra,

b) senda þá til annars aðildarríkis eða þriðja lands ef lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins eða þriðja landsins, sem er
viðtökuland, hefur heimilað slíka sendingu fyrir fram eða
c)

þeim skal fargað í samræmi við 12., 13. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

IV. KAFLI
SÉRTÆKAR KRÖFUR SEM VARÐA TILTEKINN FLUTNING Á AUKAAFURÐUM ÚR DÝRUM
1. þáttur
Innflutningur á tilteknum efnum í 1. flokki
Eftirfarandi skilyrði gilda um innflutning á efnum sem um getur í 26. gr.:
1.

Efnin skulu flutt inn með merkimiða sem festur er á umbúðirnar, gáminn eða ökutækið þar sem stendur „Bannað að nota
í matvæli, fóður, áburð, snyrtivörur, lyf og lækningatæki“.

2.

Fara skal með efnin beint í samþykkt eða leyft fyrirtæki eða stöð sem framleiðir afleiddar afurðir, aðrar en þær sem um
getur í 1. lið.

3.

Ónotað efni eða afgangsefni skal notað eða því fargað í samræmi við 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
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2. þáttur
Innflutningur á tilteknum efnum í öðrum tilgangi en til fóðrunar landdýra sem eru alidýr
1.

Lögbært yfirvald getur leyft innflutning á eftirfarandi efnum í öðrum tilgangi en til fóðrunar landdýra sem eru alidýr, að
undantekinni fóðrun loðdýra, að því tilskildu að ekki sé fyrir hendi nein óviðunandi áhætta á útbreiðslu sjúkdóma sem
geta smitast í menn eða dýr:
a)

aukaafurðum úr lagardýrum og afleiddum afurðum úr þeim,

b) vatnahryggleysingjum og afleiddum afurðum úr þeim,
c)

landhryggleysingjum, þ.m.t. öllum ummyndunarformum þeirra, s.s. lirfum, og afleiddum afurðum úr þeim,

d) afurðum sem eru myndaðar af dýrunum sem um getur í a-, b- og c-lið, s.s. fiskhrognum,
e)
2.

efni í 3. flokki sem samanstendur af dýrum af ættbálkum nagdýra (Rodentia) og nartara (Lagomorpha) og
skrokkhlutum þeirra.

Innflutningur á sendingum af efnunum sem um getur í 1. lið skal fara fram í samræmi við kröfur um hreinlætisvottun í
samræmi við landsreglur.
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XV. VIÐAUKI
FYRIRMYNDIR AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐUM
Fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðunum í þessum viðauka gilda fyrir innflutning frá þriðju löndum og umflutning í
gegnum Evrópusambandið á þeim aukaafurðum úr dýrum og afleiddu afurðum sem um getur í hverri fyrirmynd fyrir sig.
Athugasemdir
a)

Þriðja landið, sem er útflutningsland, skal gefa út
heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir, byggð á
fyrirmyndunum í þessum viðauka, í samræmi við
uppsetningu þeirrar fyrirmyndar sem svarar til
viðkomandi aukaafurða úr dýrum eða afleiddra afurða.
Þar skulu koma fram, í sömu tölusettu röð og í
fyrirmyndinni, þær yfirlýsingar sem krafist er fyrir
viðkomandi þriðja land og eftir atvikum þær
viðbótarábyrgðir sem krafist er fyrir það þriðja land
sem er útflutningsland eða hluta þess.

f)

Ef vottorðið, þ.m.t. viðbótarblöðin sem um getur í elið, er fleiri en ein síða skal hver síða númeruð —
(blaðsíðunúmer) af (heildarsíðufjölda) — neðst á
blaðinu og efst skal koma fram kóðanúmer
vottorðsins sem lögbært yfirvald hefur úthlutað.

b) Ef í fyrirmynd að vottorðinu kemur fram að strika
skuli út tilteknar yfirlýsingar ef þær eiga ekki við má
vottunarmaður strika yfir þær sem eiga ekki við og
merkja við með upphafsstöfum og stimpla eða fella
þær alveg brott úr vottorðinu.

g) Opinberi dýralæknirinn skal fylla út frumrit
vottorðsins og undirrita það. Með því skulu lögbær
yfirvöld útflutningslandsins sjá til þess að farið sé að
meginreglum um útgáfu vottorða sem eru jafngildar
þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 96/93/EB.

c)

h) Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn.
Það sama á við um stimpla nema þeir séu upphleyptir
eða séu vatnsmerki.

Frumrit hvers vottorðs skal vera á einu blaði,
áprentuðu báðum megin eða, ef textinn þarf að vera
lengri, form þess skal vera þannig að allar síðurnar séu
samfelld og órjúfanleg heild.

d) Það skal vera á a.m.k. einu opinberu tungumáli þess
á
aðildarríkis
ESB
þar
sem
skoðunin
landamærastöðinni skal fara fram og á tungumáli
viðtökuaðildarríkisins innan ESB. Þessi aðildarríki
geta þó heimilað önnur tungumál ef þeim fylgir, sé
þess þörf, opinber þýðing.

i)

Frumrit vottorðsins verður að fylgja sendingunni að
skoðunarstöð ESB á landamærum.

e)

j)

Ef heilbrigðisvottorð eru notuð fyrir sendingar í
umflutningi skal fylla út reit nr. I.5 („Sendandi“) á
viðeigandi heilbrigðisvottorði með heiti og
heimilisfangi skoðunarstöðvarinnar á landamærum
þar sem sendingin á að fara út úr Evrópusambandinu.

Ef viðbótarblöð eru fest við vottorðið til auðkenningar
á vörum í sendingunni skulu þau teljast hluti af
frumriti vottorðsins og bera undirskrift og stimpil
opinbera dýralæknisins á hverri síðu fyrir sig.
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1. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem innihalda slíkt prótín, aðrar en
gæludýrafóður, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
I.1. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.18. Lýsing á vöru

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/323

Unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem innihalda slíkt
prótín, aðrar en gæludýrafóður
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 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum 1. þátt II. kafla X. viðauka og I. kafla
XIV. viðauka og votta að:

II. hluti: Vottorð

II.1.

unna dýraprótínið eða -afurðin, sem er lýst hér að framan, inniheldur eingöngu unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis og sem:
a)

hefur verið framleitt og geymt hjá fyrirtæki eða í stöð, sem hefur verið samþykkt og fullgilt og verið undir eftirliti af hálfu
lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b)

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:
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,]

(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 menn eða dýr,]

(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 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,]
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Unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem innihalda slíkt
prótín, aðrar en gæludýrafóður

II.

Upplýsingar um heilbrigði
2

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

( ) 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,]

og
c)

hefur verið meðhöndlað samkvæmt eftirfarandi vinnslustaðli:
(2 )
annaðhvort

[hitun þannig að kjarnahiti verði meiri en 133 ºC í a.m.k. 20 mínútur án hlés og við a.m.k. 3 bara raunþrýsting
sem er fenginn með mettaðri gufu, og bitastærð fyrir vinnslu skal ekki vera meiri en 50 millimetrar,]

(2) eða

[ef um er að ræða prótín úr öðrum dýrum en spendýrum, þó ekki fiskimjöl: vinnsluaðferð 1-2-3-4-57............… sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[ef um er að ræða fiskimjöl: vinnsluaðferð 1-2-3-4-5-6-7............… sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[ef um er að ræða svínablóð: vinnsluaðferð 1-2-3-4-5-7............… sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011, þar sem, ef um vinnsluaðferð 7 er að ræða, hitameðhöndlun hefur verið beitt
þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C,]

lögbært yfirvald rannsakaði slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreyndi að það uppfyllir eftirfarandi staðla (3):

II.2.

II.3.

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,

fullunna afurðin:
(2) annaðhvort

var sett í nýja eða dauðhreinsaða sekki,]

(2) eða

flutt í lausu í geymum eða öðru flutningatæki sem hafði fyrir notkun verið vandlega hreinsað og sótthreinsað,]

með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,
II.4.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

II.5.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun,

II.6.
(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 (4), 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.

⎯

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: 05.05; 05.06; 05.07 eða 23.01.

⎯

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.
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Nr. 63/325

Unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem
innihalda slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður

II.

Upplýsingar um heilbrigði

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.

(3 )

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.

(4 )

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:
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A-LIÐUR 2. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, vegna sendingar til
eða umflutnings (2) um Evrópusambandið

LAND

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

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími
I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

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

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □

Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til frekari vinnslu

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□
□

Til tæknilegra nota

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegund (vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk, ekki til manneldis
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 4. þátt II. kafla X. viðauka og I. kafla
XIV. viðauka og votta að mjólkin (2), afurðirnar sem er að stofni til úr mjólk (2) eða afurðirnar úr mjólk (2), sem um getur í reit I.28,
uppfylla eftirfarandi skilyrði:
II.1.

þær voru framleiddar og unnar í ……………………….… (setjið inn heiti útflutningslands) (3), ……………………….… (setjið inn heiti
landsvæðis) (3), sem er tilgreint í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 og hefur verið laust við gin- og
klaufaveiki og nautapest síðustu 12 mánuðina fyrir útflutning og þar hefur ekki átt sér stað bólusetning gegn nautapest á því tímabili,

II.2.

þær voru framleiddar úr hrámjólk úr dýrum sem sýndu, þegar þau voru mjólkuð, engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist
með mjólk í menn eða dýr og sem voru haldin í a.m.k. 30 daga fyrir framleiðslu á bújörðum sem sættu ekki opinberum takmörkunum
vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar,

II.3.

þær eru mjólk eða mjólkurafurðir sem:
(2) annaðhvort
2

( ) eða

[hafa fengið einhverja þá meðhöndlun sem lýst er í lið II.4 eða sambland af þeim,]
[eru úr mysu, sem á að gefa dýrum af tegundum sem eru næmar fyrir gin- og klaufaveiki og mysan fengin úr mjólk
sem fékk einhverja þá meðhöndlun sem lýst er í 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 á því tímabili greindist ekkert tilvik gin- og
klaufaveiki í útflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[mysan var framleidd ././., og að teknu tilliti til tímans sem gert er ráð fyrir að ferðin taki er þessi
dagsetning a.m.k. 21 degi áður en sendingin kemur á skoðunarstöð á landamærum
Evrópusambandsins,]]

þær hafa sætt einni af eftirtöldum meðhöndlunum:
(2) annaðhvort

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 ℃ í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem gefur
neikvæða svörun við fosfatasaprófun í nautgripamjólk, ásamt:
(2) annaðhvort

[annarri háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 ℃ í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngildri
gerilsneyðingu sem nægir til að ná fram neikvæðri svörun við fosfatasaprófun í nautgripamjólk,]

(2) eða

[síðari þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt
viðbótarhitun í 72 °C eða meira,]

(2) eða

[síðara vinnsluferli þar sem pH-gildið er lækkað og haldið undir 6 í a.m.k. eina klukkustund,]

2

(2) eða

4

( ) ( ) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili greindist
ekkert tilvik gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd ..././... og að teknu tilliti til tímans sem gert er ráð fyrir
að ferðin taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi áður en sendingin kemur á skoðunarstöð á
landamærum Evrópusambandsins,]

(2) eða

[dauðhreinsun á stigi sem er a.m.k. F03;]]

[leifturhitun við 132 °C í a.m.k. eina sekúndu, ásamt:
(2) annaðhvort

[síðari þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt
viðbótarhitun í 72 °C eða meira,]

(2) eða

[síðara vinnsluferli þar sem pH-gildið er lækkað og haldið undir 6 í a.m.k. eina klukkustund,]

(2) (4) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili greindist
ekkert tilvik gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd ..././... og að teknu tilliti til tímans sem gert er ráð fyrir
að ferðin taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi áður en sendingin kemur á skoðunarstöð á
landamærum Evrópusambandsins,]]
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Mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk, ekki til manneldis

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.5.

allar varúðarráðstafanir voru gerðar til að komast hjá því að mjólkin eða afurðin sem er að stofni til úr mjólk eða afurðin úr mjólk
mengaðist eftir vinnslu,

II.6.

mjólkin eða afurðin sem er að stofni til úr mjólk eða afurðin úr mjólk er:
(2) annaðhvort

[í nýjum gámum,]

(2) eða

[í ökutæki eða gámum fyrir efni í lausu, sem hafa verið sótthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem lögbært yfirvald
hefur samþykkt,]

og

gámarnir eru merktir þannig að tegund mjólkurinnar eða afurðarinnar sem er að stofni til úr mjólk eða afurðarinnar
úr mjólk er tilgreind og með merkimiðum sem á stendur að afurðin sé efni í 3. flokki og ekki ætluð til manneldis,

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (5) (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,]

II.7.

II.8.

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 (6), 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 heilahrörnun 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 farminum í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir
umflutningsvöru.

⎯

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru.
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

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 skoðunarstöð á landamærum um það við komu inn í Evrópusambandið.

⎯

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 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: 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 )

Útfyllist ef leyfi til innflutnings í Evrópusambandið takmarkast við tiltekin svæði viðkomandi þriðja lands.

(4 )

Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lönd sem eru tilgreind í „A“-dálki I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010.

(5 )

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

6

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.

()
⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til innflytjandans: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í
skoðunarstöð á landamærum Evrópusambandsins.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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B-LIÐUR 2. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir brodd og afurðir úr broddi úr nautgripum, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, vegna sendingar til eða umflutnings (2)
um Evrópusambandið

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
I.1. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til frekari vinnslu

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□
□

Til tæknilegra nota

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Broddur og afurðir úr broddi úr nautgripum, ekki til manneldis
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 4. þátt II. kafla X. viðauka og I. kafla
XIV. viðauka, og votta að broddur (2) eða afurðir úr broddi (2), sem um getur í reit I.28, uppfylla eftirfarandi skilyrði:
II.1.

þær voru framleiddar og unnar í ……………………….… (setjið inn heiti útflutningslands) (3), ……………………….… (setjið inn heiti
landsvæðis) (3), sem er tilgreint í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 og hefur verið laust við ginog klaufaveiki og nautapest síðustu 12 mánuðina fyrir útflutning og þar hefur ekki átt sér stað bólusetning gegn nautapest á því tímabili,

II.2.

þær voru framleiddar úr broddi úr dýrum sem sýndu, þegar þau voru mjólkuð, engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með
broddi í menn eða dýr og sem voru haldin í a.m.k. 30 daga fyrir framleiðslu á bújörðum sem sættu ekki opinberum takmörkunum vegna
gin- og klaufaveiki eða nautapestar,

II.3.

þær eru broddur eða afurðir úr broddi úr nautgripum og hafa verið unnar með háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 ℃ í a.m.k.
15 sekúndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem gefur neikvæða svörun við fosfatasaprófun í nautgripamjólk, ásamt:
(2)(4) annaðhvort

[broddur eða afurðir úr broddi voru framleiddar a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili greindist ekkert tilvik
gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,]

(2) (4) eða

[broddur eða afurðir úr broddi voru framleiddar ..././... og að teknu tilliti til tímans sem gert er ráð fyrir að ferðin
taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi áður en sendingin kemur á skoðunarstöð á landamærum
Evrópusambandsins,]

og

þær eru fengnar úr dýrum sem falla undir reglubundna heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða til að tryggja að þær
komi frá bújörðum þar sem allar nautgripahjarðir eru:

og

(2)(4) annaðhvort

[viðurkenndar sem opinberlega lausar við berkla og öldusótt (5),]

(2) (4) eða

[falla ekki undir takmarkanir samkvæmt landslöggjöf þriðja lands, sem er upprunaland
þeirra, að því er varðar útrýmingu berkla og öldusóttar,]

(2)(4) annaðhvort

[eru viðurkenndar sem opinberlega lausar við smitandi hvítblæði í nautgripum (5),]

(2) (4) eða

[falla undir opinbert kerfi til varnar gegn smitandi hvítblæði og klínískar prófanir og
rannsóknarstofuprófanir hafa ekki leitt í ljós nein merki um þann sjúkdóm í hjörðinni
næstliðin 2 ár,]

II.4.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að broddur eða afurðir úr broddi mengist eftir vinnslu,

II.5.

broddur eða afurðir úr broddi eru:
(2) annaðhvort

[í nýjum gámum,]

(2) eða

í ökutækjum eða gámum fyrir efni í lausu, sem hafa verið sótthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem lögbært yfirvald
hefur samþykkt,]

og

gámarnir eru merktir þannig að tegund brodds eða afurða úr broddi er tilgreind og á þeim eru merkimiðar sem á
stendur að afurðin sé efni í 3. flokki og ekki ætluð til manneldis,

(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 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,]

II.6.

II.7.

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun
og þar sem eftirfarandi kröfur hafa verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:
i.

bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
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Broddur og afurðir úr broddi úr nautgripum, ekki til manneldis

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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 heilahrörnun 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 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 farminum í Evrópusambandinu: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir
umflutningsvöru.

⎯

Reitur I.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru.

⎯

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 Evrópusambandið.

⎯

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 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: 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 )

Útfyllist ef leyfi til innflutnings í Evrópusambandið takmarkast við tiltekin svæði viðkomandi þriðja lands.

4

()

Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lönd sem eru tilgreind í „A“-dálki I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
605/2010.

(5 )

Hjörð, sem er opinberlega laus við berkla og öldusótt eins og mælt er fyrir um í viðauka A við tilskipun ráðsins 64/432/EBE, og opinberlega
laus við smitandi hvítblæði í nautgripum eins og mælt er fyrir um í I. kafla viðauka D við tilskipun ráðsins 64/432/EBE.

(6 )

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(7 )

Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28.
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II.b.

⎯

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

⎯

Athugasemd til innflytjandans: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í
skoðunarstöð á landamærum Evrópusambandsins.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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A-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir úr býrækt vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
I.1. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Sími

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
23.09.10
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Gæludýrafóður í dósum
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. 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.

hefur verið framleitt og geymt hjá fyrirtæki eða í stöð, sem hefur verið samþykkt og verið undir eftirliti af hálfu lögbærs yfirvalds í
samræmi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.2.

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:
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,]

(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 menn eða dýr,]

(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 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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( ) og/eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[- aukaafurðir úr vatna- og landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]
[- efni úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/EB, en
innflutningur efnanna er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

II.3.

hefur fengið hitameðhöndlun þannig að Fc-gildið 3 náist að lágmarki í loftþéttum ílátum,

II.4.

hefur verið greint með því að taka slembisýni úr a.m.k. fimm ílátum í hverri vinnslulotu og greina þau með rannsóknarstofuaðferðum til
að ganga úr skugga um að öll sendingin hafi hlotið næga hitameðhöndlun, eins og kveðið er á um í lið II.3,

II.5.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun.

II.6.

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 (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,]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 (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 heilahrörnun 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 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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Gæludýrafóður í dósum

II.

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.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.

(2 )

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3 )

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(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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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 í ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
23.09.10
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Unnið gæludýrafóður, þó ekki í dósum
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b. Tilvísunarnúmer staðar

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. 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.

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,

II.2.

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:
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,]

(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 menn eða dýr,]

(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 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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Upplýsingar um heilbrigði
(2) og/eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[- aukaafurðir úr vatna- og landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum,]

2

( ) og/eða

[- efni úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/EB, en
innflutningur efnanna er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

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
ákvörðun 2004/438/EB, með lægra pH-gildi en 6, hafa þær 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,

k)

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,

l)

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,

m)

ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem

n)

o)

II.4.

Nr. 63/341

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 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Iðrabakteríur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g,

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/342

LAND

15.10.2015
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

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.

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 (6) (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.]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 (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 heilahrörnun 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.b.

⎯

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.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)
1b

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 )

Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.

(4 )

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(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.

(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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C-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
2

Fyrir nagbein vegna sendingar til eða umflutnings ( ) um Evrópusambandið
LAND

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

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
42.05.00
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Nagbein
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 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIII. viðauka og II. kafla XIV.
viðauka, og votta að nagbein sem lýst er hér að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

II.2.

II.3.

hafa verið framleidd 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:
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,]

(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

[- aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til manneldis,]

(2) og/eða

[- efni úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/EB,
en innflutningur efnanna er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

hafa verið meðhöndluð:
(2) og/eða

[ef um er að ræða nagbein úr húðum og skinnum hóf- eða klaufdýra eða úr fiski, með aðferð sem nægir til að eyða
sjúkdómsvaldandi lífverum (þ.m.t. salmonellu), og nagbeinin eru þurr,]

(2) og/eða

ef um er að ræða nagbein úr aukaafurðum úr dýrum, öðrum en úr húðum og skinnum hóf- eða klaufdýra eða úr fiski,
með hitun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 90 °C,]

hafa verið greind með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri vinnslulotu í geymslu eða strax að lokinni geymslu í vinnslustöðinni
og uppfylla eftirfarandi staðla (3):
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.4.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá mengun af völdum sjúkdómsvalda eftir meðhöndlun,

II.5.

eru í nýjum pakkningum.
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Nagbein

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.6.

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 (4) (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,]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 (5), 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 heilahrörnun 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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Nagbein

II.

Upplýsingar um heilbrigði

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.

⎯

Reitur I.19: Í staðinn má velja vörunúmer 2309 og 4101.

⎯

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)
1b

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 )

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.

(4 )

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(5 )

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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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 í ESB
I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

I.2.a.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

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 afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum til fóðrunar loðdýra
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 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 afleiddar afurðir 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:

II. hluti: Vottorð

a)

II.3.

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 af
yfirráðasvæði eða hluta yfirráðasvæðis ...... (ISO-kóði), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hefur verið laust 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 af
yfirráðasvæði eða hluta yfirráðasvæðis ...... (ISO-kóði), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hefur verið laust 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 af
yfirráðasvæði eða hluta yfirráðasvæðis ...... (ISO-kóði), eins og tilgreint er í þeirri reglugerð, sem hefur verið laust 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 hér að framan, 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,

samanstanda eingöngu úr eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a)

hlutar sláturdýra, sem nota má 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,

II.4.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er í
reglugerðunum hér að framan 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“, heiti og heimilisfang 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 = 300 í 1 g,

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 (8) (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,]
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Hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum til fóðrunar loðdýra

II.

Upplýsingar um heilbrigði
(2) eða

II.8.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[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 heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 (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 heilahrörnun 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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 5.11.91, 5.11.99 eða 23.9.90.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

⎯

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.

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 )

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.

(6 )

Stjtíð. EB L 340, 31.12.1993, bls. 21.

7

()

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.

(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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E-LIÐUR 3. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir bragðbætandi innyflaafurðir til framleiðslu á gæludýrafóðri 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.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Bragðbætandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu á gæludýrafóðri
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. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum III. kafla XIII. viðauka og II.
kafla XIV. viðauka, og votta að bragðbætandi innyflaafurðir sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir um heilbrigði dýra,

II.2.

hafa m.a. verið framleiddar úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum sem eru eingöngu:
(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. 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,]

(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 menn eða dýr,]

(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
í menn eða dýr,]
smitast

(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,
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Bragðbætandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu á gæludýrafóðri
Upplýsingar um heilbrigði
ii.

iii.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

eftirfarandi efni úr landdýrum:
⎯

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- og 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.3.

hafa verið settar í vinnslu í samræmi við III. kafla XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til að eyða sjúkdómsvöldum,

II.4.

lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (3):

II.5.

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,

fullunna afurðin var:
(2) annaðhvort

[í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]

(2) 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,]

og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,
II.6.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

II.7.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun,

II.8.

II.9.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (4) (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,]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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,
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Bragðbætandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu á gæludýrafóðri

II.

Upplýsingar um heilbrigði
iii.

(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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 (5), 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 heilahrörnun 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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.04 eða 05.11.91.

⎯

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: tilgreinið innyflaafurðina.

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 )

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.
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Bragðbætandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu á gæludýrafóðri

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(4 )

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(5 )

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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Heilbrigðisvottorð
3

Fyrir aukaafurðir úr dýrum ( ) til framleiðslu á gæludýrafóðri 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.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
42.06
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til frekari vinnslu

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□
□

Til tæknilegra nota

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri
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:
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 fæðingu eða í a.m.k. næstliðna þrjá mánuði fyrir slátrun,]

(2) og/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 sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðkomandi ákvæði
tilskipunar ráðsins 93/119/EB (4) um vernd dýra við slátrun eða dráp]

[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 ríkis 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,
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Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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 úr 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,]

(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.

fjaðrir,]

(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 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,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- og landhryggleysingjum öðrum en tegundum sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða
dýrum,]

(2) og/eða

[- efni úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/EB,
en innflutningur efnanna er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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,

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) (5) [II.2.

Sértækar kröfur

(2) (6) 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) (7) II.2.2.

Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda eingöngu af aukaafurðum úr dýrum, sem koma úr snyrtum innmat 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 (8) (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,]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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.

Upplýsingar um heilbrigði
(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 (5), 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 heilahrörnun 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.

⎯

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).

⎯

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 útflutningsríkis 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 svæðaskiptingar í þessum viðauka (eftir því sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir sem eiga í
hlut).
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Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(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 fiðri dýra (sjá
viðeigandi sérstök vottorð fyrir innflutning á þessum vörum).

(4 )

Stjtíð. EB, 31.12.1993, bls. 21.

(5 )

Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í SuðurAmeríku eða lands í Suður-Afríku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evrópubandalagsins
meyrnað og úrbeinað, nýtt kjöt af húsdýrum úr hópi jórturdýra til manneldis. Einnig er heimilt að flytja inn heila
kjálkavöðva úr nautgripum sem rist hefur verið í í samræmi við a–lið 41. liðar í VIII. kafla I. viðauka við tilskipun ráðsins
64/433/EBE.

(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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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 í ESB
I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
30.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kældar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

Frystar

□
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

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

□

Kóði
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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 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, sem var safnað undir eftirliti dýralæknis, úr dýrum af hestaætt sem voru laus við klínísk einkenni smitsjúkdóms við
skoðun þegar því var safnað:
(2) annaðhvort

[í sláturhúsum sem eru samþykkt í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (3),]

(2) eða

[í sláturhúsum sem lögbært yfirvald útflutningslandsins hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess,]

(2) eða

[í starfsstöðvum, sem lögbært yfirvald útflutningslandsins hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess, í þeim tilgangi að
safna blóði úr dýrum af hestaætt til annars en 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 viðauka A við tilskipun ráðsins 2009/156/EB (4) og engin einkenni hestainflúensu, píróplasmósu, smitandi háls- og
lungnakvefs og smitandi slagæðabólgu, sem eru tilgreindir í 4. lið gr. 1.2.3 í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar 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.

þar sem tímalengd bannsins, sem um getur í lið II.5.2 og II.5.3, hefur verið ákvörðuð fyrir sem hér segir:
(2) annaðhvort

[ef öllum dýrum af þeim tegundum sem eru næmar fyrir sjúkdómnum og voru á bújörðinni hefur ekki verið slátrað
og athafnasvæðið sótthreinsað hefur bannið:

⎯

ef um er að ræða sníf (Burkholderia mallei), staðið í sex mánuði frá þeim degi sem dýrum af hestaætt, sem
voru haldin sjúkdómnum, var slátrað,

⎯

ef um er að ræða einhverja gerð heila- og mænubólgu í hestum, þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólgu, staðið
í sex mánuði frá þeim degi sem dýrum af hestaætt, sem voru haldin sjúkdómnum, var slátrað,

⎯

ef um er að ræða smitandi blóðleysi, staðið 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,

⎯

staðið í sex mánuði frá þeim degi sem síðasta tilvik munnblöðrubólgu var skráð,

⎯

staðið í einn mánuð frá þeim degi sem síðasta tilvik hundaæðis var skráð,

⎯

staðið í 15 daga frá þeim degi sem síðasta tilvik miltisbrands var skráð,]
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Blóð og blóðafurðir úr dýrum af hestaætt til notkunar utan fóðurferlisins

II.

Upplýsingar um heilbrigði
(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[ef öllum dýrum af þeim tegundum sem eru næmar fyrir sjúkdómnum og voru á bújörðinni 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 skulu koma frá fyrirtæki eða stöð sem lögbært yfirvald þriðja landsins hefur samþykkt og sem uppfyllir sértæku
skilyrðin sem mælt er fyrir um 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

[hafa verið framleiddar úr blóði sem safnað var 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

b)

venesúelaheila- og mænubólgu í hestum í a.m.k. 2 ár,

c)

sníf:

d)
(2) eða

(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, munnblöðrubólgu í a.m.k. 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) eða

[geislun með gammageislum við 25 kGy,]]

(2) eða

[breytingu á pH-gildi í pH 5 í tvær klukkustundir,]]

(2) eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80°C,]]

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 lokuð og ógegndræp ílát sem eru merkt skýrum stöfum „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í
DÝRAFÓÐUR“ og bera samþykkisnúmer söfnunarstöðvarinnar,

II.10.

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.
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Blóð og blóðafurðir úr dýrum af hestaætt til notkunar utan fóðurferlisins

II.

Upplýsingar um heilbrigði

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.

⎯

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 skráðu söfnunarstöðina.

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 139, 30.4.2004, bls. 55.

(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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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

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
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: 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) 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.

hafa verið framleiddar eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:

II.5.

(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:
(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]
til að eyða sjúkdómsvöldum,

II.6.

II.7.

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 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,] 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,

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 (EB) nr. 999/2001 (5), 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.]
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Upplýsingar um heilbrigði
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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.

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 )

Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir því sem við á.

(4 )

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.

(5 )

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:
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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 í ESB
I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
30.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

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

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Númer framleiðslulotu
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Ómeðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á
afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
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 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, eða í söfnunarstöðinni (2), og eru eingöngu úr
eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum:

II.4.

(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 sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr, 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

[- blóði og blóðafurðum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,]

(2) og/eða

[- blóði og blóðafurðum úr lifandi dýrum sem sýndu engin einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í
menn eða önnur dýr,]

(2) og/eða

[- efni úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum íðefnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun 96/22/EB,
en innflutningur efnanna er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

blóðinu, sem slíkar afurðir eru framleiddar úr, hefur verið safnað:

(2) annaðhvort

[í sláturhúsum sem hafa verið samþykkt í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) eða

[í sláturhúsum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess,]

(2) eða

[úr lifandi dýrum á starfsstöðvum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess.]

(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

eða

[frá yfirráðasvæði lands eða svæði með kóða ……………….… (3) engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skráð á 12
mánuðum og þar sem bólusetning hefur ekki átt sér stað gegn þessum sjúkdómi í a.m.k. 12 mánuði,]

(2) eða

[frá yfirráðasvæði lands eða svæði með kóða ……………….… (3) þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki hafa verið skráð
á 12 mánuðum og þar sem húsdýr í hópi jórturdýra eru bólusett reglulega gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu
eftirliti í a.m.k. 12 mánuði (4),]]
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Ómeðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á
afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

(2) [II.5.3.

Ef um er að ræða önnur dýr en dýr af svínaætt og naflasvínaætt gildir auk þess eftirfarandi:

II.b.

(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 fyrir hendi í upprunalandi eða á
upprunasvæði (4),]]

(2) [II.5.4.

Ef um er að ræða önnur dýr en 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]]

(2) [II.5.4.2.

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) [II.5.4.2.

eða

[að því er varðar munnblöðrubólgu eru sermijákvæð dýr fyrir hendi í upprunalandi eða á upprunasvæði (4),]]

(2) [II.6.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr alifuglum eða öðrum fuglategundum koma dýrin og afurðirnar frá yfirráðasvæði lands eða svæðis
með kóða ... (5)
sem hefur verið laust við Newcastle-veiki og alvarlega fuglainflúensu, eins og þær eru skilgreindar í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar 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 sekki 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 hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina á meðan á flutningi stendur,

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 (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

[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.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/373

Ómeðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á
afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra

II.

Upplýsingar um heilbrigði

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.

⎯

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.

(2 )

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.

(4 )

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 eru viðtökustaður.

(5 )

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta II. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB.

(6 )

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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/374

15.10.2015

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 í ESB
I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
30.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

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

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Númer framleiðslulotu

15.10.2015
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LAND

Nr. 63/375

Meðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á
afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
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 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:

II.4.

(2) [II.5.

(2) [II.6.

(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 sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr, 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

[- 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

[- efni úr dýrum, sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum íðefnum sem eru bönnuð samkvæmt tilskipun
96/22/EB, en innflutningur efnanna er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar (EB) nr.
1069/2009,]

blóðinu, sem slíkar afurðir eru framleiddar úr, hefur verið safnað:
(2) annaðhvort

[í sláturhúsum sem hafa verið samþykkt í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) eða

[í sláturhúsum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess,]

(2) eða

[úr lifandi dýrum á starfsstöðvum sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt og eru undir eftirliti þess.]

Ef um er að ræða blóðafurðir úr tegundahópunum hóf- og klaufdýr (Artiodactyla), staktæð hófdýr (Perissodactyla) og ranadýr
(Proboscidea), þ.m.t. kynblendingar þeirra, þó ekki dýr 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) eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

(2) eða

[breyting á pH-gildi í 5 í tvær klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

(2) eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar.]]

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) eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

(2) 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]].
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Meðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á
afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) [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) annaðhvort

[settar í nýja eða dauðhreinsaða sekki 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 hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðirnar að lokinni meðhöndlun,
(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.]

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.

⎯

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.
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LAND

II.

Nr. 63/377

Meðhöndlaðar blóðafurðir, þó ekki úr dýrum af hestaætt, til framleiðslu á
afleiddum afurðum til notkunar utan fóðurferlis alidýra
Upplýsingar um heilbrigði

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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/378
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A-LIÐUR 5. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir nýjar eða kældar húðir og skinn af hóf- og klaufdýrum 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.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □

Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□

□

Auðkenning

I.17.

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Kóði
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Nýjar eða kældar húðir og skinn af hóf- eða klaufdýrum

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 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta
að húðirnar og skinnin sem lýst er hér að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

eru af dýrum sem:

II.2.

(2) annaðhvort

[- var slátrað og skrokkar þeirra teljast hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) og/eða

[- var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun þar sem þau voru talin hæf til slátrunar til
manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

eru frá landi eða, ef um er að ræða svæðisskiptingu í samræmi við löggjöf Sambandsins, frá hluta lands þaðan sem innflutningur á
öllum flokkum nýs kjöts af sömu dýrategund er leyfður og sem:
a)

hefur, í a.m.k. 12 mánuði fyrir sendingu, verið laust við eftirfarandi sjúkdóma (3):
[- svínapest og afríkusvínapest,]
[- nautapest,]

og
b)

II.3.

verið laust við gin- og klaufaveiki í a.m.k. 12 mánuði fyrir sendingu og þar sem engin bólusetning gegn gin- og
klaufaveiki hefur átt sér stað í 12 mánuði fyrir sendingu (3),

eru af:
[dýrum sem hafa verið á yfirráðasvæði upprunalandsins í a.m.k. þrjá mánuði áður en þeim var slátrað eða frá fæðingu ef um er að
ræða dýr sem eru yngri en þriggja mánaða,]
[dýrum sem, ef um er að ræða húðir og skinn af klaufdýrum, eru frá bújörðum þar sem gin- og klaufaveiki hefur ekki komið upp
næstliðna 30 daga og gin- og klaufaveiki hefur heldur ekki komið upp í jafnlangan tíma á svæði í 10 km geira út frá þeim,]
[dýrum sem, ef um er að ræða húðir og skinn af svínum, eru frá bújörðum þar sem svínafár hefur ekki komið upp næstliðna 30
daga eða svínapest eða afríkusvínapest hefur ekki komið upp næstliðna 40 daga og þar sem tilvik þessara sjúkdóma hafa heldur
ekki komið upp í 30 daga á svæði í 10 km geira úr frá þeim,]
[dýrum sem sýna engin einkenni um [gin- og klaufaveiki], [nautapest], [svínapest], [afríkusvínapest] eða [svínafár] (3) við
heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun,]

II.4.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá mengun af völdum sjúkdómsvalda.

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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 41.01; 41.02 eða 41.03.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/380

LAND

15.10.2015

Nýjar eða kældar húðir og skinn af hóf- eða klaufdýrum

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

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.

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 )

Strikið yfir þá sjúkdóma sem eiga ekki við um viðkomandi dýrategund.

⎯

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:

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/381

B-LIÐUR 5. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir verkaðar húðir og skinn af hóf- og klaufdýrum 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.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Kóði

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/382

LAND

15.10.2015

Verkaðar húðir og skinn af hóf- og klaufdýrum
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 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að húðirnar og skinnin sem lýst er hér að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

(2 )
annaðhvort

(2) eða

[II.2.

[II.2.

II.3.

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[- var slátrað og skrokkar þeirra teljast hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) eða

[- var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun þar sem þau voru talin hæf til slátrunar
til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) eða

[- sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma sem geta borist í menn eða dýr með húðum eða skinnum
og voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,]

eru af dýrum sem eru upprunnin í þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu í samræmi við löggjöf Sambandsins,
frá hluta þriðja lands sem tilgreint er í 1. hluta II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3)
þaðan sem innflutningur nýs kjöts af sömu dýrategund er leyfður og sem hafa verið:
(2) annaðhvort

[þurrkuð,]

(2) eða

[þurr- eða votsöltuð í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,]

(2) eða

[verið þurr- eða votsöltuð hinn .............................. (dags.) og, í samræmi við yfirlýsingu
flutningsaðilans, verða húðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningstíminn verður nægilega langur til
þess að þau hafi verið að lágmarki í salti í 14 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar á landamærum í
ESB,]

(2) eða

[söltuð í sjö daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati,]

(2) eða

[söltuð með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati (dags.) .............................. og, í samræmi
við yfirlýsingu flutningsaðilans, verða húðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningstíminn verður
nægilega langur til þess að þau hafi verið að lágmarki í salti í 7 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar
á landamærum í ESB.]]

eru af dýrum frá þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu í samræmi við löggjöf Sambandsins, frá hluta þriðja
lands sem tilgreint er í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þaðan sem innflutningur nýs kjöts af sömu
dýrategund er EKKI leyfður og sem hafa verið:
(2) annaðhvort

[söltuð í sjö daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati,]

(2) eða

[söltuð með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati (dags.) .............................. og, í samræmi
við yfirlýsingu flutningsaðilans, verða húðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningstíminn verður
nægilega langur til þess að þau hafi verið að lágmarki í salti í 7 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar
á landamærum í ESB,]

(2) eða

[þurrkuð í 42 daga við a.m.k. 20 °C,]]

vörusendingin hefur ekki verið í snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem gæti skapað hættu á dreifingu
alvarlegs smitsjúkdóms.

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.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/383

Verkaðar húðir og skinn af hóf- og klaufdýrum

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

⎯

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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 41.01; 41.02 eða 41.03.

⎯

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.

(2 )

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3 )

Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.

(4 )

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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/384

15.10.2015

C-LIÐUR 5. KAFLA
Opinber yfirlýsing
Fyrir verkaðar húðir og skinn af jórturdýrum og dýrum af hestaætt, vegna sendingar til eða umflutnings (1) um
Evrópusambandið, sem hefur verið haldið aðskildum í 21 dag eða sem verða í flutningi í 21 dag samfleytt fyrir innflutning
LAND

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

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti
I.3. Lögbært stjórnvald
Heimilisfang
Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5. Viðtakandi

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

I.7.

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.
I.15.

Fermingarstaður
Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Annað

Járnbrautarvagn

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

□

□

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Kóði

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/385

Verkaðar húðir og skinn af jórturdýrum og dýrum af hestaætt sem hefur verið
haldið aðskildum í 21 dag eða sem verða í flutningi í 21 dag samfleytt fyrir
innflutning
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, votta hér með að húðirnar og skinnin sem er lýst hér að framan:

II. hluti: Vottorð

II.1.

[II.2.

eru af dýrum sem:
(2) annaðhvort

[- var slátrað og skrokkar þeirra teljast hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) eða

[- var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun, þar sem þau voru talin hæf til
slátrunar til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

(2) eða

[- sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma sem geta borist í menn eða dýr með húðum eða
skinnum og voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,]

hafa verið:
(2) annaðhvort

[þurrkuð,]

(2) eða

[þurr- eða votsöltuð í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,]

(2) eða

[söltuð í sjö daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati,]

II.3.

hafa ekki komist í snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem gæti skapað hættu á dreifingu alvarlegs
smitsjúkdóms,

(2 )
annaðhvort

[II.4.

hefur þeim verið haldið aðskildum næstliðinn 21 dag fyrir sendingu undir opinberu eftirliti að lokinni meðhöndluninni sem
lýst er í lið II.2.]

(2) eða

[II.4.

séð er fram á að flutningstíminn, samkvæmt yfirlýsingu flutningsaðilans, verði a.m.k. 21 dagur.]

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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 41.01; 41.02 eða 41.03.

⎯

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:
(1 )

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.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/386

LAND

15.10.2015

Verkaðar húðir og skinn af jórturdýrum og dýrum af hestaætt sem hefur verið haldið
aðskildum í 21 dag eða sem verða í flutningi í 21 dag samfleytt fyrir innflutning
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/387

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
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7. Upprunaland

I.11.

Póstnúmer
Sími
ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.12

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki
Flugvél □
Ökutæki □
Auðkenning
Tilvísun í skjöl

I.9. Viðtökuland

Skip □
Annað □

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Viðtökustaður
Heiti
Heimilisfang

Tollvörugeymsla □
Samþykkisnúmer

Póstnúmer

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

Járnbrautarvagn □

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota □
I.26. Til umflutnings gegnum ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Kóði

Fjöldi pakkninga

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/388

15.10.2015

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

LAND
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) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum II. kafla
XIV. viðauka, og votta að veiðiminjagripirnir sem lýst er hér að framan:

II. hluti: Vottorð

II.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,

(2) annaðhvort [II.2.

hafa, ef um er að ræða veiðiminjagripi eða annað sem er eingöngu úr húðum eða skinnum:
(2) annaðhvort

[verið þurrkaðir]

(2) eða

[verið þurr- eða votsaltaðir í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu]

2

( ) eða

(2) eða

[verið þurr- eða votsaltaðir hinn .............................. (dags.) og, í samræmi við yfirlýsingu
flutningsaðilans, verða fluttir með skipi og að flutningstíminn verður nægilega langur til
þess að þeir hafi verið að lágmarki í salti í 14 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar á
landamærum í ESB,]]

[II.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.]

(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.]

II.3.

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.

⎯ Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/389

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

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

⎯ Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.05; 05.06; 05.07 eða 97.05
⎯ 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: fyrir tegund vöru skal merkja við einn eða fleiri af neðangreindum möguleikum: [bein], [horn], [hófar eða klaufir
], [klær], [hjartarhorn], [tennur], [húðir] eða [skinn].

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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/390

15.10.2015

B-LIÐUR 6. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir veiðiminjagripi og annað sem búið er til úr fuglum og hóf- og klaufdýrum, sem er úr heilum, ómeðhöndluðum hlutum,
vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7.

Upprunaland

I.11.

I.2.a.

Póstnúmer
Sími
ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

□

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki
Flugvél

□
Ökutæki □

Skip
Önnur

□

□

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.

I.22. Fjöldi pakkninga

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

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Fjöldi pakkninga

Kóði

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn
í ESB

LAND
II.

Nr. 63/391

Upplýsingar um heimbrigði

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. hluti: Vottorð

(2) annaðhvort

(2) eða

[II.1. að því er varðar veiðiminjagripi eða annað úr klaufdýrum, öðrum en svínum:
a)

…………………………. eru frá ............. (svæði) sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og
nautapest næstliðna 12 mánuði og á sama tímabili hefur engin bólusetning gegn þessum
sjúkdómum átt sér stað og

b)

veiðiminjagripir eða annað sem lýst er hér að framan:
i.

eru af dýrum, sem voru felld á yfirráðasvæði á því svæði þaðan sem leyfður er útflutningur á
nýju kjöti af samsvarandi, smitnæmri húsdýrategund og þar sem ekki hafa verið settar neinar
takmarkanir næstliðna 60 daga varðandi dýraheilbrigði sem rekja má til uppkomu sjúkdóma
sem veiðidýrin eru næm fyrir, og

ii.

eru af dýrum, sem voru felld í a.m.k. 20 km fjarlægð frá landamærum annars þriðja lands eða
hluta þriðja lands þaðan sem ekki er leyfður útflutningur ómeðhöndlaðra veiðiminjagripa af
klaufdýrum, öðrum en svínum, til Sambandsins,]

[II.1. að því er varðar veiðiminjagripi eða annað úr villtum svínum:
a)

frá ........................... (svæði) sem var næstliðna 12 mánuði laust við svínapest, afríkusvínapest,
blöðruveiki í svínum, gin- og klaufaveiki og alvarlega lömunarveiki í svínum (e. Teschen disease) og
engin bólusetning gegn þessum sjúkdómum hefur átt sér stað næstliðna 12 mánuði og

b)

veiðiminjagripir eða annað sem lýst er hér að framan:
i.

eru af dýrum, sem voru felld á því yfirráðasvæði, þaðan sem leyfður er útflutningur á nýju
kjöti af samsvarandi, smitnæmri húsdýrategund og þar sem ekki hafa verið settar neinar
takmarkanir næstliðna 60 daga varðandi dýraheilbrigði sem rekja má til uppkomu sjúkdóma
sem svín eru næm fyrir og

ii.

eru af dýrum sem voru felld í a.m.k. 20 km fjarlægð frá landamærum annars þriðja lands eða
hluta þriðja lands þaðan sem ekki er leyfður útflutningur ómeðhöndlaðra veiðiminja af villtum
svínum til Sambandsins,]

(2) eða

[II.1. að því er varðar veiðiminjagripi eða annað af hófdýrum eru veiðiminjagripirnir eða annað, sem lýst er hér
að framan, af villtum hófdýrum sem voru felld á því yfirráðasvæði útflutningslandsins sem um getur hér
að framan,]

(2) eða

[II.1.

að því er varðar veiðiminjagripi eða annað úr veiðifuglum:
a)

……………….. eru frá ....................................... (svæði) sem er laust við alvarlega fuglainflúensu og
Newcastle-veiki og

b)

veiðiminjagripirnir eða annað, sem er lýst hér að framan, eru af villtum veiðifuglum sem voru
veiddir á því svæði og þar sem næstliðna 30 daga hafa ekki verið settar neinar takmarkanir vegna
heilbrigðis dýra sem rekja má til uppkomu sjúkdóma sem þessir villtu fuglar eru næmir fyrir,]

II.2. veiðiminjagripirnir eða annað, sem lýst er hér að framan, hafa verið settir í umbúðir án þess að hafa
komist í snertingu við aðrar afurðir úr dýraríkinu sem líklegt er að geti mengað þær og hver um sig er í
gagnsæjum og lokuðum umbúðum til að koma í veg fyrir mengun síðar.
II.3.
(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.]

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/392

15.10.2015

Veiðiminjagripir og annað sem búið er til úr fuglum og hóf- og
klaufdýrum, sem eru úr heilum, ómeðhöndluðum hlutum

LAND
II.

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.

⎯ 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.

⎯ Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.05; 05.06 eða 05.07.
⎯ 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.

(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:

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/393

A-LIÐUR 7. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem eru laus við afríkusvínapest, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.1.

I.5.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

I.3. Lögbært stjórnvald

Póstnúmer
Sími
I.7.

I.2.a.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland

ISO-kóði I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

□

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip
Önnur

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
05.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Kóði

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/394

15.10.2015

Svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem eru
laus við afríkusvínapest

LAND
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 iv. lið b-liðar 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b),
einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að:
II.1.

svínsburstirnar, sem er lýst hér að framan, eru af svínum sem var slátrað í sláturhúsi í upprunalandi,

II.2.

svínin, sem burstirnar eru af, sýndu við skoðun, sem fór fram við slátrun, engin einkenni um sjúkdóma sem geta borist
í menn eða önnur dýr og þau voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

II.3.

upprunalandið eða upprunasvæðið, ef um svæðaskiptingu er að ræða samkvæmt löggjöf Sambandsins, hefur verið
laust við afríkusvínapest a.m.k. næstliðna 12 mánuði,

II.4.

svínsburstirnar eru þurrar og í tryggilega lokuðum umbúðum.

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.

⎯

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 skráða fyrirtækið.

II. hluti:
(1a)
1b

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.

⎯

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:

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/395

B-LIÐUR 7. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem eru ekki laus við afríkusvínapest, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

I.9. Viðtökuland

ISOkóði

I.10. Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer
Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip
Önnur

□

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)
05.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Kóði
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Svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem eru
ekki laus við afríkusvínapest

LAND

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 iv. lið b-liðar 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
142/2011 (1b), einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að:
II.1.

svínsburstirnar, sem er lýst hér að framan, eru af svínum sem var slátrað í sláturhúsi í upprunalandi,

II.2.

svínin, sem burstirnar eru af, sýndu við skoðun, sem fór fram við slátrun, engin einkenni um sjúkdóma sem geta
borist í menn eða önnur dýr og þau voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

II.3.

svínsburstirnar, sem að framan greinir, hafa verið:
(2 )
annaðhvor
t
(2) eða
2

( ) eða
II.4.

[soðnar,]

[litaðar,]
[bleiktar,]

svínsburstirnar eru þurrar og í tryggilega lokuðum umbúðum.

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.

⎯

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 skráða fyrirtækið.

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.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

II.

Nr. 63/397

Svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem
eru ekki laus við afríkusvínapest
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/398

15.10.2015

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. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

Sími
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7. Upprunaland

I.11.

Póstnúmer
Sími
ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður
Samþykkisnúmer

ISO-kóði

Heiti
Heimilisfang

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer
Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

I.9. Viðtökuland

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

Skip

Flugvél

Önnur

□

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

□

Kældar

□

Frystar

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota
I.26.
I.28.

□

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

Auðkenning varanna

Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund
vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

15.10.2015
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Nr. 63/399

Aukaafurðir úr dýrum sem nota á utan fóðurferlisins eða sem
vörusýnishorn (2)

LAND
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:
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

II.2.

uppfylla dýraheilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.1.

eru fengnar á yfirráðasvæði: ………………….………… (3) af dýrum sem:

II.2.2.

(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 (4),]

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

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
viðkomandi ákvæði tilskipunar ráðsins 93/119/EB (5) um vernd dýra við slátrun eða
dráp]

[b)

(2) eða

[a)

[b)

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,]

II.2.3.

eru fengin á stöð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik eða sjúkdómarnir 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,
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Upplýsingar um heilbrigði

II.2.5.

hefur verið pakkað í nýjar, lekaþéttar umbúðir eða í umbúðir sem hafa verið hreinsaðar og sótthreinsaðar fyrir notkun
og 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 heimilisfang
fyrirtækisins sem er ákvörðunarstaður þeirra í ESB,

II.2.6.

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:

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) 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:

2

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,]
i.

skeljar af skelfiski með mjúkvefjum eða kjöti,

ii.

eftirfarandi efni úr landdýrum:

iii.
2

( ) og/eða
II.2.7.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

__

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

__

egg,

__

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

[- loðskinn af dauðum dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með
þessari afurð í menn eða dýr,]

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.
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(2) (6) [II.2.8.
(2) (7) [II.2.8.1.

Sértækar kröfur
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.
Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru unnar úr innmat eða
úrbeinuðu kjöti.]

(2) (8) [II.2.8.2.
II.2.9.

II.2.10.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2 )
annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V.
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (9) (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,]
þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(2 )
annaðhvort

(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, 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 heilahrörnun 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.]
[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 heilahrörnun 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 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.
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

⎯ 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.
⎯

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; 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.
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 útflutningsríkis 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 svæðaskiptingar í þessum viðauka (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.
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(6 )

Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í SuðurAmeríku 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.

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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9. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir fisklýsi, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang
Sími

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
Ökutæki □

Kóði

Flugvél

□
□

Skip
Önnur

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.22. Fjöldi pakkninga

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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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
II. kafla XIV. viðauka, og votta að fisklýsið sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstendur af fisklýsi sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

er einungis fisklýsi sem er ekki ætlað til manneldis,

II.3.

hefur verið framleitt og geymt í sérhæfðri fiskvinnslustöð, 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.

hefur verið framleitt eingöngu 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

[-

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,]

a)

hefur verið unnið í samræmi við 3. þátt II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011 til að eyða sjúkdómsvöldum,

b)

hefur ekki komist í snertingu við aðrar tegundir olíu, þ.m.t. brædda fitu úr öllum
tegundum landdýra og

(2) annaðhvort

[c)

er pakkað í nýja tanka eða í tanka sem hafa verið hreinsaðir og sótthreinsaðir ef
nauðsyn krefur til að koma í veg fyrir mengun og allar varúðarráðstafanir gerðar til að
koma í veg fyrir mengun þeirra,]

(2) eða

[c)

ef ætlunin er að flytja afurðirnar í lausu, skulu leiðslur, dælur og tankar undir lausa
efnið og önnur ílát eða tankbifreiðar fyrir laust efni, sem eru notuð undir það við
flutninga frá framleiðslustöð, annaðhvort beint til skips eða í tanka í höfnum eða beint
til stöðva, hafa verið skoðuð fyrir notkun og gengið úr skugga um að þau séu hrein,]

og

d)

með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“.

2

II.5.

fisklýsið:

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: 15.04 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: Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram.
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Fisklýsi, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem
fóðurefni eða utan fóðurferlisins

LAND

II.

15.10.2015

Upplýsingar um heilbrigði

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.
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()

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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A-LIÐUR 10. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir brædda fitu, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar sem fóðurefni, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evrópusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

LAND

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.1.

I.5.

Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Sími

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

I.3. Lögbært stjórnvald

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland

ISO-kóði I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
Ökutæki □
Flugvél

□
Önnur □
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

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar
sem fóðurefni

LAND
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 II.
kafla XIV. viðauka, og votta að brædda fitan sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstendur af bræddri fitu sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstendur af bræddri fitu sem er ekki ætluð til manneldis,

II.3.

hefur verið framleidd og geymd 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.

hafa verið framleiddar 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:
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,]

(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 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 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,
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar sem
fóðurefni

LAND
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

ii. eftirfarandi efni úr landdýrum:

⎯ aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
⎯ egg,
⎯ eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]
II.5.
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( ) annaðhvort

[- ef um er að ræða efni úr svínum: eru frá landi eða hluta yfirráðasvæðis sem hefur verið laust við
gin- og klaufaveiki næstliðna 24 mánuði og laust við svínapest og afríkusvínapest næstliðna 12
mánuði,]

(2) og/eða

[- ef um er að ræða efni úr alifuglum: eru frá landi eða hluta yfirráðasvæðis sem hefur verið laust
við Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna 6 mánuði,]

(2) og/eða

[- ef um er að ræða efni úr jórturdýrum: eru frá landi eða hluta yfirráðasvæðis sem hefur verið
laust við gin- og klaufaveiki næstliðna 24 mánuði og laust við nautapest næstliðna 12 mánuði,]

(2) og/eða

[- ef einhver framangreindra sjúkdóma hefur komið upp á viðkomandi tímabili, sem tilgreint er hér
að framan, og ef brædda fitan er af smitnæmri tegund: hafa fengið hitameðhöndlun við a.m.k. 70
°C í 30 mínútur eða a.m.k. 90 °C í a.m.k. 15 mínútur og
skrá skal upplýsingar um mikilvægu stýrisstaðina og geyma þær til að eigandinn, rekstraraðilinn
eða fulltrúi þeirra og, eins og við á, lögbært yfirvald geti vaktað rekstur stöðvarinnar en skráðu
upplýsingarnar skulu ná til bitastærðar, markhita og, eftir því sem við á, algilds tíma,
þrýstingssniðs, aðflutningshraða hráefna og endurvinnsluhlutfalls fitu.]

II.6.

ef fitan var unnin úr jórturdýrum var hún hreinsuð þannig að heildarmagn óleysanlegra óhreininda er ekki meira en
0,15% miðað við þyngd,

II.7.

brædda fitan:
a) hefur verið unnin í samræmi við 3. þátt II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 eða
fengið meðhöndlun í samræmi við XII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, til að
eyða sjúkdómsvöldum og
(2) annaðhvort

[b) er sett í nýja tanka eða í tanka sem hafa verið hreinsaðir og sótthreinsaðir ef þess er þörf til að
koma í veg fyrir mengun, og allar varúðarráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir mengun
þeirra,]

(2) eða

[b) ef ætlunin er að flytja afurðirnar í lausu, skal lögbært yfirvald hafa skoðað leiðslur, dælur og

tanka undir lausa efnið og önnur ílát eða tankbifreiðar, sem eru notuð undir það við flutninga frá
framleiðslustöð, annaðhvort beint til skips eða í tanka í höfnum eða beint til stöðva, fyrir notkun
og gengið úr skugga um að þau séu hrein,]

og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,
II.8.

II.9.

(2) annaðhvort

[afurðin inniheldur ekki og er ekki fengin úr sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (4) (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,]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun og þar sem eftirfarandi kröfur hafa
verið uppfylltar næstliðin þrjú ár:
i. bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum,
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LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði
ii.

iii.
(2) eða

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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,

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 (5), 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 heilahrörnun 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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 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: Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram.

II. hluti:
(1a)
1b

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

()

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar sem
fóðurefni

LAND

II.
(4 )
(5 )

Nr. 63/411

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
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-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
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

Sími
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.2.a.

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.11. Upprunastaður

ISOkóði

I.10. Viðtökusvæði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer
Póstnúmer
Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

□
Ökutæki □

Kóði

Skip

Flugvél

Önnur

□

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.22. Fjöldi pakkninga

□

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
ISO-kóði

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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LAND
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 framkvæmdastjórnarinnar (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.

ef um er að ræða efni ætluð til annars:
(2 )
annaðhvor
t

[- 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:

2

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

[- 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 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,]
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LAND

II.

Upplýsingar um heilbrigði
(2) og/eða

II.3.

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.
2

II.2.3.

15.10.2015

⎯

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

( ) 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 sem er ætlað til annars en framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum:
(2) annaðhvort

[- sérstakt áhættuefni eins og það er skilgreint 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 fengnar 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/EB 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“,
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.4.

ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði og jarðvegsbætum:
(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 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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 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: 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 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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/416
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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 í ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

Sími
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.2.a.

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

kóði

I.11. Upprunastaður

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

□

Önnur

Járnbrautarvagn

□

□

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

□

Kæld

□

Fryst

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/417

Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins

LAND

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

(2) og/eða

2

( ) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

(2) og/eða

II.5.

[- 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,]
[- 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,]

[- 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,]
[- 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,]
[- 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,]
[- lagardýr og hlutar slíkra dýra, annarra en sjávarspendýra, sem ekki sýndu nein merki um
sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]
[- aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá fyrirtækjum eða stöðvum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

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
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Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins

LAND
II.

II.6.

II.7.

15.10.2015

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[b)

ef um er að ræða gelatín skal 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 skal 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.]

ef um er að ræða gelatín úr efnum öðrum en húðum og skinnum:
(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,]

ef um er að ræða gelatín úr efnum öðrum en húðum og skinnum:
þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 heilahrörnun 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.]
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Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins

LAND

II.

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: 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 verslunarvöru: veljið annaðhvort gelatín eða kollagen.
Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram.

II. hluti:
(1a)
1b

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

()

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(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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12. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat, 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 í ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7.

I.2.a.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland

ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

kóði

I.11.

Upprunastaður

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Póstnúmer

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

□
□

Skip

Önnur
Auðkenning
Tilvísun í skjöl

Járnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn
I.21. Hitastig afurðar

□

Við umhverfishita

Kæld

□

Fryst

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Ssem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
I.28.

□

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat, sem
ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða
utan fóðurferlisins

LAND

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 vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið (2) sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstendur af vatnsrofnu prótíni/tvíkalsíumfosfati/þríkalsíumfosfati (2) sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

II.2.

samanstendur eingöngu af vatnsrofnu prótíni/tvíkalsíumfosfati/þríkalsíumfosfati (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.
II.4.1.

hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:
ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat úr fituhreinsuðum beinum:
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,

II.4.2.

ef um er að ræða annað efni:
(2) annaðhvort

(2) og/eða

2

[- 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,]
[- 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

[- 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 sjúkdóm sem getur borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]
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(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.
II.5.

15.10.2015

⎯

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

⎯

egg,

⎯

eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið (2):
a)

(2) annaðhvort

[b)

var sett í innri og ytri umbúðir með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ og
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 og
var framleitt, ef um er að ræða vatnsrofið prótín, með aðferð þar sem viðeigandi ráðstafanir eru
gerðar til að halda mengun hráefnis í 3. flokki í lágmarki.
Ef um er að ræða vatnsrofin prótín, sem eru alveg eða að hluta til úr húðum og skinnum
jórturdýra, var framleitt í vinnslustöð sem eingöngu er ætluð til framleiðslu á vatnsrofnum
prótínum, með ferli sem felur í sér aðskilnað hráefna í 3. flokki með söltun, kölkun og vandlegri
skolun og að því búnu:

(2) eða

(2) eða

[b)

[b)

i.

var efnið látið vera við pH-gildi yfir 11 í meira en þrjár klukkustundir við hita yfir 80 °C
og síðan hitað í yfir 140 °C í 30 mínútur við meira en 3,6 bara þrýsting, eða

ii.

var efnið geymt við pH-gildi 1 til 2, síðan við hærra pH-gildi en 11 og loks hitað í 140 °C í
30 mínútur við 3 bara þrýsting.]

var framleitt, ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, 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.

því fylgt eftir með því að meðhöndla fosfórríkan vökvann, sem þá hefur fengist, með
kalki þannig að tvíkalsíumfosfat falli út við pH 4 til 7 og

iii.

loks skal þetta botnfall loftþurrkað og hitastig við inntak skal vera á bilinu 65 til 325 °C
og lokahitastigið á bilinu 30 og 65 °C.]

var framleitt, ef um er að ræða þríkalsíumfosfat, 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 svifbeði við 200 °C
lofthita.]
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II.6.

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 (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,]

þar að auki, að því er varðar smitandi heilahrörnun:
(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 heilahrörnun 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 heilahrörnun 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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 28.35 eða 35.04.

⎯

Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.
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II.b.

⎯

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 verslunarvöru: tilgreinið hvort um er að ræða vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat.
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.

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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13. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir úr býrækt, sem eru eingöngu ætlaðar til notkunar í býrækt, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evrópusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

Kóði

I.9. Viðtökuland

Upprunastaður
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer
Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

ISO-kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.8 Upprunasvæði

□
□

Skip

Flugvél

Önnur

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

□

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
ISO-kóði

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd
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Aukaafurðir úr býrækt sem eru eingöngu ætlaðar til
notkunar í býrækt

LAND
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 II. kafla
XIV. viðauka, og votta að aukaafurðirnar úr býrækt sem lýst er hér að framan:
II.1.

II.2.

koma frá svæði þar sem neðangreindir sjúkdómar eru tilkynningarskyldir og sem fellur ekki undir neins konar bann sem
tengist:
a)

býflugnapest (Paenibacillus larvae larvae),

b)

maurakvilla (Acarapis woodi (Rennie),

c)

litlu býkúpubjöllu (Aethina tumida) og

d)

sníkjumítli (Tropilaelaps spp.),

hafa verið:
(2) annaðhvort

[hafðar við –12 ℃ eða lægri hita í a.m.k. 24 klst.]

(2) eða

[- ef um er að ræða bývax, hreinsað eða unnið með einni af vinnsluaðferðum 1-2-3-4-5-7 (2), eins og
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.

⎯

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.

⎯

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.11.99, og tilgreinið vöruna eins og hún er skráð í athugasemd við reit I.28.

⎯

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 vöru: hunang, býflugnavax, drottningarhunang, býþétti (própólis) eða frjókorn sem eru notuð í
býflugnarækt,

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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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/427

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
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland ISO-kóði

I.11.

I.8 Upprunasvæði

Upprunastaður
Samþykkisnúmer

ISOkóði

Heiti
Heimilisfang

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer
Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

I.9. Viðtökuland

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

Kóði

Flugvél

Skip
Önnur

□

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)
15.16.10.
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

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
ISO-kóði

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/428

LAND

15.10.2015

Fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, 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 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.
II.4.1.

II.4.2.

II.4.3.

hafa verið framleiddar úr bræddri fitu sem er eingöngu framleidd úr eftirfarandi efnum sem eru:
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

[- 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,]

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:

2

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

[- 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,]
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar utan
fóðurferlisins

LAND
II.

Nr. 63/429

Upplýsingar um heilbrigði
2

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

( ) 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 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,]
II.5.

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

2

( ) eða
b)
II.6.

( ) 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,]]

[vetnun 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, fituafleiðurnar
eru 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.

⎯ 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.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/430

LAND

15.10.2015

Fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til
notkunar utan fóðurferlisins

II.

Upplýsingar um heilbrigði

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.

⎯

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:

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/431

B-LIÐUR 14. KAFLA
Heilbrigðisvottorð
Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar sem fóður eða utan fóðurferlisins, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

Sími
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland

I.11.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

Upprunastaður
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Fermingarstaður

□
Ökutæki □

I.10. Viðtökusvæði

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél

ISOkóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

□
Önnur □
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)
15.16.10
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer
starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/432

15.10.2015

Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til
notkunar sem fóður eða utan fóðurferlisins

LAND
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 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 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, til að eyða sjúkdómsvöldum,

II.4.

hafa verið framleiddar úr bræddri fitu sem er eingöngu framleidd úr eftirfarandi efnum í 3. flokki, 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:
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,]

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 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 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,

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/433

Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til
notkunar sem fóður eða utan fóðurferlisins

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

ii. eftirfarandi efni úr landdýrum:

⎯ aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
⎯ egg,
⎯ eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,
iii. dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]
II.5.

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“.

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.

⎯ 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.

⎯

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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/434
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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 í ESB

I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland ISO-kóði

I.11.

I.8 Upprunasvæði

I.9. Viðtökuland

Upprunastaður
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

ISOkóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

Kóði

Flugvél

Skip
Önnur

□

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)
35.02
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

I.22. Fjöldi pakkninga

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Sem fóður

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer
starfsstöðva
Framleiðslustöð

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/435

Eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er
að nota sem fóðurefni
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 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,]

(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

[- eftirfarandi efni úr landdýrum sem sýndu engin merki um sjúkdóm sem getur borist með því efni í
menn eða dýr:

⎯aukaafurðir frá útungunarstöðvum,
⎯egg,
⎯eggjaafurðir, þ.m.t. eggjaskurn,]
II.5.

hafa verið settar í vinnslu:
(3) annaðhvort [í samræmi við vinnsluaðferð .......... (4) sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
142/2011,]
(3) 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,]

(3) eða

[í samræmi við I. til III. 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):

II.6.

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.

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:
(3) annaðhvort [í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]
(3) 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,]

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.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/436

LAND

15.10.2015

Eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem
unnt er að nota sem fóðurefni

II. Upplýsingar um heilbrigði

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.

⎯

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.

(2 )

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.

(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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Nr. 63/437

16. KAFLI
Fyrirmynd að yfirlýsingu

Yfirlýsing innflytjanda beina og beinaafurða (að undanskildu beinamjöli), horna og hornafurða (að undanskildu hornamjöli) og afurða úr
hófum og klaufum (að undanskildu mjöli úr hófum og klaufum, sem eru ætluð til annarrar notkunar en sem fóðurefni, lífrænn áburður
eða jarðvegsbætar, sem á að senda til Evrópusambandsins
Athugasemd til innflytjandans: Þessi yfirlýsing varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í
skoðunarstöð á landamærum.
Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi því yfir að eftirfarandi afurðir (1):
a) bein og beinaafurðir (að undanskildu beinamjöli),
b) horn og hornafurðir (að undanskildu hornamjöli),
c) hófar og klaufir og afurðir úr hófum og klaufum (að undanskildu mjöli úr hófum og klaufum),
eru ætlaðar til innflutnings, af minni hálfu, til Sambandsins og ég lýsi því yfir að þessar afurðir verða ekki notaðar á neinu stigi í matvæli,
fóðurefni, lífrænan áburð eða jarðvegsbæti og þær verða fluttar beint, til frekari vinnslu eða meðhöndlunar, til:
Heiti: ……………………………………………………………………………………. Heimilisfang: ……………………………………………………………………………….
Enn fremur lýsi ég yfir afurðin inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001 eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er úr beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum.
Innflytjandi:
Heiti: ……………………………………………………………………………………. Heimilisfang: ……………………………………………………………………………….
Gjört í ......................................................................................hinn
.................................................................................................................
(staður)
(dagsetning)
Undirskrift …………………………………………
Tilvísunarnúmer sem er tilgreint á samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem kveðið er á um í III. viðauka
við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opinber stimpill skoðunarstöðvar á landamærum við komu til ESB (2)
Undirskrift: ……………………………………………………………………………………………………………………………
(Undirskrift opinbers dýralæknis á skoðunarstöð á landamærum) (2)
Heiti: …………………………………………………………………………………………………………………………
(Nafn með hástöfum)

________________

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/438
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17. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir unninn húsdýraáburð, afleiddar afurðir úr unnum húsdýraáburði og leðurblökugúanó, 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

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland ISO-kóði

I.11.

I.8 Upprunasvæði

I.9. Viðtökuland

Upprunastaður
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.10. Viðtökusvæði

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

ISOkóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

Kóði

Skip

Flugvél

Önnur

□

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

□

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
ISO-kóði

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Kóði

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/439

Unninn húsdýraáburður, afleiddar afurðir úr unnum
húsdýraáburði og leðurblökugúanó

LAND
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 9. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b), einkum
II. kafla XIV. viðauka, og votta að unninn húsdýraáburður, afleiddar afurðir úr unnum húsdýraáburði og
leðurblökugúanó sem lýst er hér að framan:
II.1.

koma frá stöð, þar sem framleiddar eru afurðir til annars en í fóður fyrir alidýr, frá lífgasstöð eða myltingarstöð sem
er samþykkt af lögbæru yfirvaldi þriðja lands sem uppfyllir sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)
nr. 1069/2009 og í reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

II.2.(2)

hafa verið sett í vinnslu:
[hitameðhöndlun í a.m.k. 70 °C í a.m.k. 60 mínútur ], eða
[sambærilega meðhöndlun sem innflutningsaðildarríkið hefur fullgilt og heimilað í samræmi við sérstök skilyrði sem
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og í reglugerð (ESB) nr. 142/2011 sem hér segir:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.3.

eru:
a)

laus við salmonellu (engin salmonella finnst í 25 g af meðhöndlaðri afurð),

b)

laus við kólígerla eða iðrabakteríur (samkvæmt fjölda örvera við loftháð skilyrði: þyrpingamyndandi einingar
undir 1000 í grammi af meðhöndlaðri afurð) og

hafa verið meðhöndluð til að fækka grómyndandi bakteríum og minnka myndun eiturefna,
II.4.

eru tryggilega lokuð í:
a)

vel lokuðum og vel einangruðum gámum eða

b)

vel lokuðum pakkningum (plastpokum eða stórsekkjum).

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.

⎯

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.31: Tegund vöru: tilgreinið hvort um er að ræða unninn húsdýraáburð, afleiddar afurðir úr unnum húsdýraáburði
eða leðurblökugúanó.

II. hluti:
(1a)
1b

( )

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/440

Unninn húsdýraáburður, afleiddar afurðir úr unnum
húsdýraáburði og leðurblökugúanó

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

(2 )

Strikið yfir það sem á ekki við.

__

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.

__

15.10.2015

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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:

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/441

18. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjöli, hófa og klaufir og afurðir úr hófum og klaufum, að undanskildu mjöli
úr hófum og klaufum, sem eru ætluð til framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB

LAND
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland ISO-kóði

I.11.

I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

Upprunastaður

ISOkóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13.

I.2.a.

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

□

Tollvörugeymsla
Samþykkisnúmer

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

□
Önnur □

Flugvél

Skip

Járnbrautarvagn

□

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-Nr.

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

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til frekari vinnslu

□

Til tæknilegra nota

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land
ISO-kóði

□

□

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/442

Horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjöli, hófar og
klaufir og afurðir úr þeim, að undanskildu mjöli úr hófum
og klaufum, ætlað til framleiðslu á lífrænum áburði eða
jarðvegsbætum

LAND
II.

15.10.2015

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 hornin og hornafurðirnar, að undanskildu hornamjöli, og hófarnir og klaufirnar og afurðirnar úr hófum og klaufum, að
undanskildu mjöli úr hófum og klaufum, sem lýst er hér að framan:
II.1.
(2) annaðhvort

[eru úr dýrum sem var slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist undir skoðun þar sem þau voru
talin hæf til slátrunar til manneldis,]

(2) eða

[eru úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í
menn eða önnur dýr]

II.2.

horn, hornafurðir, hófar og klaufir og afurðir úr hófum og klaufum skulu hafa verið hitameðhöndluð í eina klukkustund
þannig að kjarnahitinn varð a.m.k. 80 °C,

II.3.

horn skulu hafa verið fjarlægð án þess að opna kúpuholið,

II.4.

allar varúðarráðstafanir skulu gerðar til að forðast víxlmengun á öllum stigum vinnslu, geymslu eða flutnings.

II.5.

hornum og hornafurðum, að undanskildu hornamjöli, hófum og klaufum og afurðum úr þeim, að undanskildu mjöli úr
hófum og klaufum, var pakkað:
(2) annaðhvort
2

[í nýjar pakkningar eða gáma,]

( ) eða

[í ökutæki eða gáma fyrir efni í lausu, sem hafa verið sótthreinsaðir fyrir fermingu með efni sem
lögbært yfirvald hefur samþykkt;]

og

[pakkningarnar eða gámarnir hafa verið merkt þannig að tegund aukaafurðar úr dýrum (3) er tilgreind
og bera merkimiða sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í DÝRAFÓÐUR“ og heiti og
heimilisfang viðtökustöðvar í ESB].

II.6.
II.5.

hafa verið settar í vinnslu:
(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 (4), 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.

⎯

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 vöru.

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/443

Horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjöli, hófar
og klaufir og afurðir úr þeim, að undanskildu mjöli úr
hófum og klaufum, ætlað til framleiðslu á lífrænum
áburði eða jarðvegsbætum

LAND
II.

Upplýsingar um heilbrigði

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.

(3 )

Tegund afurðar: horn, hornafurðir, hófar og klaufir, afurðir úr hófum og klaufum.

4

()

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:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/444

15.10.2015

19. KAFLI
Heilbrigðisvottorð
Fyrir gelatín, sem ekki er ætlað til manneldis, til nota í ljósmyndaiðnaði, vegna sendingar til Evrópusambandsins
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald
I.4. Lögbært staðaryfirvald

Sími
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

I.2.a.

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

Póstnúmer
Sími

I.7. Upprunaland ISO-kóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

kóði

I.11. Upprunastaður

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip

Önnur

□

□

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)
35.03
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

I.22. Fjöldi pakkninga

□

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota

□

I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

□

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

15.10.2015

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 63/445

Gelatín, sem ekki er ætlað til manneldis, til nota í
ljósmyndaiðnaði

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. og 10. gr. hennar, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b),
einkum II. kafla XIV. viðauka, og votta að ljósmyndunargelatínið sem lýst er hér að framan:
II.1.

samanstendur eingöngu af ljósmyndunargelatíni til nota í ljósmyndaiðnaði og er ekki ætlað til notkunar í öðrum
tilgangi,

II.2.

hefur verið framleitt og geymt í stöð, sem lögbært yfirvald hefur skráð og haft eftirlit með í samræmi við 23. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, þar sem ekki er framleitt gelatín í matvæli, fóður eða til annarra nota, ætlað til
sendingar til Evrópusambandsins,

II.3.

hefur verið framleitt úr aukaafurðum úr dýrum í 3. flokki og/eða hryggjarsúlu nautgripa, flokkaðri sem efni í 1.
flokki,

II.4.

hefur verið sett í umbúðir og nýjar pakkningar og geymt og flutt með ökutæki, í lokuðum, lekaþéttum, merktum
ílátum, við fullnægjandi skilyrði er varða hollustuhætti,

II.5.

hefur verið framleitt með aðferð sem tryggir að hráefnið sé

II.6.

(3) annaðhvort

meðhöndlað með þrýstisæfingu eins og um getur í skilgreiningu nr. 19 í 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 (2),

(3) eða

fengið:
i.

meðhöndlun með sýru í a.m.k. tvo daga, þvott með vatni og meðhöndlun með basískri lausn í
a.m.k. 20 daga og sýrustigsstillingu og hreinsun með síun og dauðhreinsun við 138–140 °C í 4
sekúndur eða

ii.

meðhöndlun með basa í a.m.k. tvo daga, þvott með vatni og meðhöndlun með sýrulausn í
a.m.k. 10–12 klukkustundir og sýrustigsstillingu og hreinsun með síun og dauðhreinsun við
138–140 °C í 4 sekúndur.

hefur verið sett í innri og ytri umbúðir sem á stendur „LJÓSMYNDUNARGELATÍN, EINGÖNGU FYRIR
LJÓSMYNDAIÐNAÐINN“.

Athugasemdir
I. hluti:

⎯

Reitur I.5: Fyrirhugaður ákvörðunarstaður ljósmyndunargelatínsins getur einungis verið Tékkland, Holland eða Bretland.

⎯

Reitur I.9: Ákvörðunarland: á bara við um Tékkland, Holland eða Bretland.

⎯

Reitir I.11 og I.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

⎯

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.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer; aðeins þar sem við á.

⎯

Reitur: I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

II. hluti:
(1a)
1b

Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

( )

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(2 )

Þrýstisæfingar (aðferðar 1) er einnig getið í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 á eftirfarandi hátt:
„Smækkun
1.

Ef bitastærð einstakra aukaafurða úr dýrum, sem eiga að fara til vinnslu, er yfir 50 millimetrum skal minnka bitana
með viðeigandi búnaði sem er stilltur þannig að bitastærð eftir minnkunina verði ekki yfir 50 millimetrum. Kanna skal
skilvirkni búnaðarins daglega og ástand hans skal skráð. Ef bitar, sem eru stærri en 50 millimetrar, finnast við
skoðun skal vinnsluferlið stöðvað og viðgerð fara fram áður en ferlið er sett af stað á ný.
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II.b.

Tími, hitastig og þrýstingur
2. Hita skal aukaafurðir úr dýrum með bitastærð undir 50 mm í kjarnahita yfir 133 °C í a.m.k. 20 mínútur samfellt við
a.m.k. 3 bara raunþrýsting. Þrýstingurinn skal framkallaður með algerri lofttæmingu í sæfingarklefanum og í stað
lofts komi gufa („mettuð gufa“); hitameðhöndluninni má beita sem einu vinnsluaðferðinni eða sem
dauðhreinsunarstigi á undan eða eftir vinnslu.
3. Vinnslan getur farið fram í lotum eða í órofnu kerfi.“
3

()

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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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, búnaði til greininga í glasi og í prófefni á rannsóknarstofum
LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
I.1. Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.4. Lögbært staðaryfirvald
I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími

I.7.

Póstnúmer
Sími

Upprunaland ISO-kóði

I.8 Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

kóði

I.11.

Upprunastaður

I.12. Ákvörðunarstaður

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

□

Heiti

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Fermingarstaður

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □
Flugvél

Skip
Önnur

□

□

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

□

Kæld

□

Fryst

I.22. Fjöldi pakkninga

□

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

□

ISO-kóði

I.28. Auðkenning varanna
Tegundir
(Vísindaheiti)

Samþykkisnúmer starfsstöðva
Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Millistigsafurðir sem á að nota til framleiðslu á lyfjum,
dýralyfjum, lækningatækjum, búnaði til greininga í glasi og
í prófefni á rannsóknarstofum

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

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,]

2

( ) og/eða

[- dýralyfjum,]

(2) og/eða

[- lækningatækjum,]

2

[- virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,]

2

( ) og/eða

[- búnaði til greininga í glasi,]

(2) og/eða

[- prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum,]

(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, pökkunar eða merkingar, til að það teljist hæft til
setningar á markað eða til notkunar sem lyf, dýralyf, virkt, ígræðanlegt lækningatæki, lækningatæki eða
búnaður til greininga í glasi, í samræmi við löggjöf Sambandsins (1b) sem gildir um þær afurðir, eða sem
prófefni til notkunar á rannsóknarstofum,

(3)

hún er fengin úr eftirfarandi efni úr dýrum sem hugsanlega 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):

(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:

( ) og/eða

2

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

[- 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 sjúkdóm sem getur borist með viðkomandi afurð í menn eða dýr,]
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(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,

II.b.

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- og 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. og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

(2) og/eða

[- afurðir fengnar úr eða myndaðar af:

(2) og/eða

2

⎯

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

ii.

fóstrum,

iii.

eggfrumum, fósturvísum og sæði sem ekki er ætlað til undaneldis og

iv.

eggjum með dauðum alifuglaungum,]

( ) og/eða

[- aukaafurðum úr dýrum, þó ekki efni úr 1. flokki eða efni úr 3. flokki,]

(4)

ystu umbúðir hennar eru merktar „EINUNGIS ÆTLAÐ Í LYF/DÝRALYF/LÆKNINGATÆKI/VIRK, ÍGRÆÐANLEG
LÆKNINGATÆKI/BÚNAÐI TIL GREININGA Í GLASI/PRÓFEFNI TIL NOTKUNAR Á RANNSÓKNARSTOFUM“ 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, það er:

⎯

fyrirtækis eða stöðvar til framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum, búnaði til greininga í glasi eða
prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum, 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.
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II.b.

Athugasemdir

⎯

Reitur: I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

(1a)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1.

(1b)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311,
28.11.2001), 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), eftir því sem við á.

(3 )

Strikið yfir það sem á ekki við.

Innflytjandi
Nafn (með hástöfum):

Heimilisfang:

Dagsetning:

Undirskrift:
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XVI. VIÐAUKI
OPINBERT EFTIRLIT
I. KAFLI
OPINBERT EFTIRLIT Í VINNSLUSTÖÐVUM
1. þáttur
Framleiðslueftirlit
1.

Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit með vinnslustöðvum til að tryggja að kröfur reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og
þessarar reglugerðar séu uppfylltar.
Það skal einkum:
a)

hafa eftirlit með:
i.

almennum skilyrðum vegna hollustuhátta er tengjast athafnasvæðum, búnaði og starfsfólki,

ii. skilvirkni eigin eftirlits sem rekstraraðili vinnslustöðvarinnar framkvæmir í samræmi við 28. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009 og skal slíkt eftirlit m.a. fela í sér athugun á niðurstöðum slíks eftirlits og, ef nauðsyn
krefur, sýnatöku,
iii. skilvirkri framkvæmd varanlegu skriflegu málsmeðferðinni sem byggist á meginreglum GáHMSS í samræmi
við 1. mgr. 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og skal slíkt eftirlit m.a. fela í sér athugun á niðurstöðum
framkvæmdarinnar og, ef nauðsyn krefur, sýnatöku,
iv. gæðum afurðanna eftir vinnslu; greiningar og prófanir skulu gerðar í samræmi við vísindalega viðurkenndar
aðferðir, einkum þær sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða, ef hvergi er mælt fyrir um slíkar aðferðir
í löggjöf Sambandsins, í samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla eða, ef þeir eru ekki fyrir hendi,
landsstaðla og
v.

geymsluskilyrðum,

b) taka öll sýni, sem krafist er fyrir prófanir á rannsóknarstofum, og
c)

2.

framkvæma annað eftirlit sem það telur nauðsynlegt til að tryggja að farið sé að reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og
þessari reglugerð.

Lögbært yfirvald skal ávallt hafa frjálsan aðgang að öllum hlutum vinnslustöðvarinnar og að skrám, viðskiptaskjölum og
heilbrigðisvottorðum svo að það eigi þess kost að rækja skyldur sínar skv. 1. lið.
2. þáttur
Fullgildingarferli

1.

Áður en lögbæra yfirvaldið gefur út samþykki fyrir vinnslustöð, eins og kveðið er á um 1. mgr. 44. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009, skal það athuga hvort rekstraraðilinn hefur fullgilt vinnslustöðina í samræmi við eftirfarandi
málsmeðferðarreglur og vísa:
a)

lýsing á vinnslunni með flæðiriti yfir vinnsluferlið,

b) tilgreining mikilvægra stýristaða, þ.m.t. vinnsluhraði efnis í órofnum kerfum,
c)

samræmi við sértækar kröfur fyrir vinnsluna, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, og

d) uppfylling eftirfarandi krafna:
i.

stærð agna fyrir kerfi þar sem vinnslan fer fram í framleiðslulotum undir þrýstingi og í órofinni vinnslu ― sem
er ákvörðuð með opstærð hakkavélarinnar eða bilstærð,

ii. hitastig, þrýstingur, vinnslutími og, ef um er að ræða órofin vinnslukerfi, vinnsluhraði eins og tilgreint er í 2. og
3. lið.
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2.

Ef um er að ræða kerfi þar sem vinnslan fer fram í framleiðslulotum og undir þrýstingi:
a)

skal vakta hitastigið með föstu tvinni og teikna skal hitastigið á móti rauntíma,

b) skal vakta þrýstistigið með föstum þrýstimæli og teikna skal hitastigið á móti rauntíma,
c)

skal lýsa vinnslutímanum með línuritum með tíma á móti hitastigi og tíma á móti þrýstingi.
Tvinnið og þrýstimælirinn skulu kvörðuð a.m.k. einu sinni á ári.

3.

Ef um er að ræða kerfi þar sem vinnslan er órofin og fer fram undir þrýstingi:
a)

skal vakta hitastig og þrýsting með tvinnum eða innrauðum hitanema og nota skal þrýstimæla á skilgreindum
stöðum í öllu vinnslukerfinu, þannig að hitastig og þrýstingur séu í samræmi við tilskilin skilyrði í öllu órofna
kerfinu eða hluta þess, og teikna skal hitastigið og þrýstinginn á móti rauntíma,

b) skulu niðurstöður mælinga á stysta gegnumferðartíma innan alls þess hluta í órofna kerfinu, þar sem hitastig og
þrýstingur eru í samræmi við tilskilin skilyrði, lagðar fyrir lögbær yfirvöld og nota skal óleysanleg markefni, t.d.
mangandíoxíð, eða aðra aðferð sem er jafngild að áreiðanleika.
Nákvæmar mælingar og stýring á vinnsluhraða efnisins hafa mikla þýðingu og skal hann mældur í
fullgildingarprófun í tengslum við mikilvæga stýristaði sem unnt er að vakta stöðugt, s.s.:
i.

fjölda snúninga fæðissnigilsins á mínútu (snún./mín.),

ii. raforku (amper við tiltekna spennu),
iii. uppgufunar-/þéttingarhlutfall eða
iv. fjölda dæluslaga á tímaeiningu.
Allur mæli- og vöktunarbúnaður skal kvarðaður a.m.k. einu sinni á ári.
4.

Lögbært yfirvald skal endurtaka eftirlit með fullgildingarferlinu reglulega, ef slíkt er talið nauðsynlegt, og í öllum
tilvikum þegar umtalsverðar breytingar eru gerðar á vinnslunni, s.s. ef breytingar verða á vélbúnaði eða hráefnum.

II. KAFLI
SKRÁR YFIR SKRÁÐ OG SAMÞYKKT FYRIRTÆKI, STÖÐVAR OG REKSTRARAÐILA
1.

Aðgangur að skrám yfir skráð og samþykkt fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila
Til að auðveldara sé fyrir aðildarríkin að veita hinum aðildarríkjunum og almenningi aðgang að uppfærðum skrám yfir
skráð og samþykkt fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila skal framkvæmdastjórnin koma upp vefsetri þar sem hvert
aðildarríki skal setja tengil á eigið vefsetur, eins og um getur í a-lið 2. liðar.

2.

Snið fyrir landsbundin vefsetur
a)

Hvert aðildarríki skal láta framkvæmdastjórninni í té tengil á eitt landsbundið vefsetur þar sem finna má grunnlista
yfir öll skráð og samþykkt fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila á yfirráðasvæði þess (hér á eftir nefndur „grunnlisti“).

b) Hver grunnlisti skal vera ein síða og á einu eða fleiri opinberum tungumálum Sambandsins.
3.

Uppsetning grunnlista, þ.m.t. viðeigandi upplýsingar og kóðar, skal fylgja tækniforskriftunum sem framkvæmdastjórnin
birtir á vefsetri sínu.
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III. KAFLI
SÉRTÆKAR KRÖFUR UM OPINBERT EFTIRLIT
1. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar merkingar á afleiddum afurðum
Lögbært yfirvald skal framkvæma frammistöðumat á vöktunar- og skráningarkerfinu, sem um getur í 2. lið V. kafla VIII.
viðauka við þessa reglugerð, til að tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar og getur, ef nauðsyn krefur, farið
fram á prófanir á viðbótarsýnum í samræmi við aðferðina sem um getur í annarri málsgrein sama liðar.
2. þáttur
Opinbert eftirlit í afkastalitlum brennslustöðvum
Lögbæra yfirvaldið skal skoða afkastalitlar brennslustöðvar, þar sem brennd eru sérstök áhættuefni, fyrir samþykki og a.m.k.
einu sinni á ári til að fylgjast með því hvort farið sé að reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og þessari reglugerð.
3. þáttur
Opinbert eftirlit á afskekktum svæðum
Ef um er að ræða förgun á aukaafurðum úr dýrum á afskekktum svæðum, í samræmi við b-lið 1. mgr. 19. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009, skal lögbært yfirvald vakta reglulega svæðin, sem flokkuð eru sem afskekkt svæði, til að sjá til þess að
viðunandi eftirlit sé haft með þessum svæðum og förgunaraðgerðunum.
4. þáttur
Opinbert eftirlit með fóðrum loðdýra á skráðum býlum
1.

Lögbært yfirvald skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hafa eftirlit með:
a)

viðeigandi samsetningu, vinnslu og notkun á fóðri sem inniheldur kjöt- og beinamjöl eða öðrum afurðum sem hafa
verið unnar með einni af vinnsluaðferðunum í III. kafla IV. viðauka og eru úr skrokkum eða skrokkhlutum dýra
sömu tegundar,

b) að dýrunum sé gefið fóðrið sem um getur í a-lið, þ.m.t.:
i.

strangt eftirlit með heilbrigðisástandi þessara dýra og

ii. viðeigandi eftirlit vegna smitandi heilahrörnunar, þ.m.t. regluleg sýnataka og rannsókn á rannsóknarstofu m.t.t.
smitandi heilahrörnunarsjúkdóma.
2.

Til sýnanna, sem um getur í ii. lið b-liðar 1. liðar, skulu teljast sýni úr dýrum sem sýna taugafræðileg einkenni og sýni úr
eldri kynbótadýrum.
5. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar söfnunarstöðvar

1.

Lögbæra yfirvaldið skal:
a)

færa söfnunarstöðvar á skrána sem tekin er saman í samræmi við 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

b) úthluta hverri söfnunarstöð opinberu númeri og
c)

2.

uppfæra skrána yfir söfnunarstöðvar og gera hana aðgengilega ásamt skránni sem tekin er saman í samræmi við 1.
mgr. 47. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.

Lögbært yfirvald skal hafa opinbert eftirlit með söfnunarstöðvum til að sannprófa að farið sé að þessari reglugerð.
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6. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar fóðrun hræfugla á efni úr 1. flokki
Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit með heilbrigðisástandi alidýra á svæðinu þar sem fóðrun hræfugla á efni úr 1. flokki fer
fram og skal framkvæma viðeigandi eftirlit vegna smitandi heilahrörnunar með reglulegri sýnatöku og rannsóknum á
rannsóknarstofu í tengslum við smitandi heilahrörnunarsjúkdóma.
Á meðal þessara sýna skulu vera sýni úr dýrum sem sýna taugafræðileg einkenni og sýni úr eldri kynbótadýrum.
7. þáttur
Kröfur sem varða notkun tiltekins lífræns áburðar og jarðvegsbæta
Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit með öllu framleiðsluferlinu og notkun á lífrænum áburði og jarðvegsbætum sem falla undir
takmarkanirnar sem um getur í II. kafla II. viðauka.
Þetta eftirlit skal m.a. fela í sér eftirlit með blöndun með efnisþætti sem um getur í 2. lið 1. þáttar II. kafla XI. viðauka og
eftirlit með birgðum slíkra efna sem eru geymdar á býlum og með skrám sem eru haldnar í samræmi við reglugerð (EB) nr.
1069/2009 og þessa reglugerð.
8. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar samþykktar verksmiðjur fyrir ljósmyndavörur
Lögbært yfirvald skal framkvæma skjalaskoðun hjá samþykktum verksmiðjum fyrir ljósmyndavörur, sem um getur í töflu 3 í
1. lið 11. þáttar II. kafla XIV. viðauka, í tengslum við framsendingarkeðjuna frá skoðunarstöðvum á landamærum, þar sem
afurðin er fyrst flutt inn, til samþykktu verksmiðjanna fyrir ljósmyndavörur til að stemma af það magn afurða sem er flutt
inn, notað og fargað.
9. þáttur
Opinbert eftirlit sem varðar tiltekna innflutta brædda fitu
Lögbært yfirvald skal framkvæma skjalaskoðun hjá skráðum fyrirtækjum eða stöðvum sem taka við bræddri fitu, sem hefur
verið flutt inn í samræmi við 9. þátt II. kafla XIV. viðauka, í tengslum við framsendingarkeðjuna frá skoðunarstöðvum á
landamærum, þar sem afurðin er fyrst flutt inn, til skráða fyrirtækisins eða stöðvarinnar til að stemma af það magn afurða
sem er flutt inn, notað og fargað.
10. þáttur
Staðlað snið fyrir umsóknir um tiltekin leyfi er varða viðskipti innan Sambandsins
Rekstraraðilar skulu leggja fram umsóknir um leyfi til að senda aukaafurðir úr dýrum sem um getur í 1. mgr. 48. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 í samræmi við eftirfarandi snið:
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Bls. 1/2
UMSÓKN UM LEYFI TIL SENDINGAR Á AUKAAFURÐUM
ÚR DÝRUM TIL ANNARS AÐILDARRÍKIS
(48. GR. REGLUGERÐAR (EB) Nr. 1069/2009)
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 viðtakanda

Samþykkis- eða skráningarnúmer, útgefið af (lögbært
yfirvald)

Aukaafurðir úr dýrum (1)

Fyrirhuguð notkun (1)

□

Efni í 1. flokki sem er:
………………………………………………………………….
(tegund efnis)

□

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

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Förgun
Vinnsla
Brennsla
Til áburðar á land
Ummyndun í lífgas
Mylting
Í gæludýrafóður (2)
Framleiðsla á lífgasi
Til að fóðra (3)
…………………………………………………………..

□

Til framleiðslu á eftirfarandi afleiddum afurðum (4):
…………………………………………………………..
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Bls. 2/2
(UMSÓKN UM LEYFI TIL SENDINGAR Á AUKAAFURÐUM
ÚR DÝRUM TIL ANNARS AÐILDARRÍKIS
(48. GR. REGLUGERÐAR (EB) Nr. 1069/2009))
Ef um er að ræða kjöt- og beinamjöl og dýrafitu:

Upprunategund:

Efnin hafa verið unnin með eftirfarandi aðferð (5):
……………………………………………………………………..
Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi því yfir að framangreindar upplýsingar eru réttar.
...............................................................................................................................
(Undirskrift: nafn, heimilisfang, samskiptaupplýsingar: sími, símbréf (ef við á), tölvupóstfang)

Ákvörðun lögbærs yfirvalds viðtökuaðildarríkis (6):
Vörusendingin:

□

hafnað

□

samþykkt

□

samþykkt með fyrirvara um beitingu þrýstisæfingar (aðferð 1) á efnin

□

samþykkt með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði fyrir sendingu (4):

……………………………………………………………………………………………………………………………
(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) Tilgreinið.
(5) Tilgreinið eina af vinnsluaðferðunum sem um getur í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.
(6) Fyrir lögbært yfirvald: krossið við eins og við á.

