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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 151/2011

frá 18. febrúar 2011

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að 
því er varðar alin veiðidýr (*)

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til 
manneldis (1), einkum 1. mgr. 17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er mælt fyrir um sértækar 
reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr 
dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis.

2) Í VII. kafla IV. þáttar í I. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 854/2004 eru settar fram sértækar kröfur um opinbert 
eftirlit að því er varðar alin veiðidýr og kjöt af öldum 
veiðidýrum. Ein þessara krafna er sú að öldum veiðidýrum 
eða kjöti af öldum veiðidýrum, sem er skoðað, skuli 
fylgja vottorð sem samræmist einni af fyrirmyndunum 
sem settar eru fram í X. kafla þess þáttar.

3) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 
frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti 
sem varða matvæli úr dýraríkinu (2) er kveðið á um 
að stjórnendur matvælafyrirtækja megi slátra öldum 
strútfuglum og tilteknum öldum hóf- og klaufdýrum á 
upprunastað með leyfi lögbærs yfirvalds, að uppfylltum 
tilteknum skilyrðum. Þessi skilyrði eru m.a. þau að þegar 
dýrin, sem er slátrað, koma til sláturhússins skal fylgja 
þeim yfirlýsing frá stjórnanda matvælafyrirtækisins, 
þar sem dýrin voru alin, ásamt vottorði sem opinber 
eða viðurkenndur dýralæknir hefur gefið út og og 
undirritað. Í vottorðinu, sem opinberi eða viðurkenndi 
dýralæknirinn hefur gefið út og undirritað, skal m.a. 
tilgreina slátrunardag og -stund og að rétt hafi verið 
staðið að slátrun og blóðtæmingu dýrsins.

4) Með reglugerð (EB) nr. 853/2004, eins og henni var 
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 150/2011 (3) var leyft að í tilteknum tilvikum megi 
vottun um að rétt hafi verið staðið að slátrun og blóð-
tæmingu dýrsins og um slátrunardag og -stund koma 
fram í yfirlýsingu stjórnanda matvælafyrirtækisins.

5) Í slíkum tilvikum er rétt að kveðið sé á um að opinberi 
eða viðurkenndi dýralæknirinn annist reglubundið eftir-
lit með frammistöðu einstaklinganna sem annast slátrun 
og blóðtæmingu dýranna. Því ber að breyta VII. kafla 
IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 til 
samræmis við það.

6) Auk þess er í B. hluta X. kafla í IV. þætti I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 854/2004 sett fram fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorði fyrir dýr sem slátrað er á bújörðinni. 
Á þeirri fyrirmynd að heilbrigðisvottorði eru einnig 
færslur til að votta að rétt hafi verið staðið að slátrun 
og blóðtæmingu. Leggja skal fram nýja fyrirmynd að 
heil-brigðisvottorði fyrir þau tilvik þegar stjórnandi mat-
vælafyrirtækis vottar slíkt í yfirlýsingu sinni.

7) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 854/2004 til 
samræmis við það.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

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

2012/EES/59/26

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 46, 19.2.2011, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50, 
13.9.2012, bls. 4.

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.04.2004, bls. 206.
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.04.2004, bls. 55. (3) Stjtíð. ESB L 46, 19.2.2011, bls. 14.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 18. febrúar 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum A-hluta VII. kafla er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi: 

„4.  Vottorð, sem er í samræmi við fyrirmyndina í A-hluta X. kafla, skal fylgja lifandi dýrum sem skoðuð eru á 
bújörðinni. Vottorð, sem er í samræmi við fyrirmyndina í B-hluta X. kafla, skal fylgja dýrum sem skoðuð eru 
og slátrað á bújörðinni. Vottorð, sem er í samræmi við fyrirmyndina í C-hluta X. kafla, skal fylgja dýrum sem 
skoðuð eru og slátrað á bújörðinni í samræmi við 3. lið a í III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
853/2004.“ 

b) Eftirfarandi 5. liður bætist við: 

„5.  Ef lögbært yfirvald leyfir að stjórnandi matvælafyrirtækis megi votta að rétt hafi verið staðið að slátrun og 
blóðtæmingu dýra skal opinberi eða viðurkenndi dýralæknirinn annast reglubundið eftirlit með frammistöðu 
einstaklinganna sem annast slátrun og blóðtæmingu dýranna.“, 

2) Eftirfarandi C-hluti bætist við X. kafla: 

„C.  FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI FYRIR ALIN VEIÐIDÝR SEM SLÁTRAÐ ER Á BÚJÖRÐINNI í 
samræmi við 3. lið a í III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 
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HEILBRIGÐISVOTTORÐ 

fyrir alin veiðidýr sem slátrað er á bújörðinni í samræmi við 3. lið a í III. þætti III. viðauka við  
reglugerð (EB) nr. 853/2004 

Þar til bær þjónusta:  .........................................................................................................................................................................  

Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................  

1. Upplýsingar til að sanngreina dýrin 

Tegund:  ............................................................................................................................................................................................  

Fjöldi dýra:  ......................................................................................................................................................................................  

Auðkennismerking:  .........................................................................................................................................................................  

2. Uppruni dýranna 

Heimilisfang upprunabújarðarinnar:  ...............................................................................................................................................  

Auðkenni bújarðar (*):  ....................................................................................................................................................................  

3. Viðtökustaður dýranna 

Dýrin verða flutt í eftirfarandi sláturhús:  ........................................................................................................................................  

með eftirfarandi flutningatæki:  ........................................................................................................................................................  

4. Aðrar upplýsingar sem skipta máli 

5. Yfirlýsing 

Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að: 

– dýrin, sem um getur hér að framan, voru skoðuð fyrir slátrun á framangreindri bújörð kl. .....................................................   

(tími) þann ...................................................................... (dagsetning) og komist að þeirri niðurstöðu að þau væru heilbrigð, 

– skrár og gögn varðandi þessi dýr fullnægja lagalegum kröfum og koma því ekki í veg fyrir slátrun dýranna. 

Gjört í:  ...........................................................................................................................................................................................  , 

(Staður) 

þann:  ................................................................................................................................................................................................  

(Dagsetning) 

Stimpill 

  ....................................................................................  

(Undirskrift opinbers eða viðurkennds dýralæknis) 

 

 
(*)  Valfrjálst.“ 

 

 
 

 




