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RÁÐ EVRÓPU BANDA LAGANNA HEFUR,

með hlið sjón af stofnsáttmála Efna hags banda lags Evrópu, 
einkum 43. gr.,

með hlið sjón af tillögu fram kvæmda stjórn arinnar (1),

með hlið sjón af áliti Evrópu þingsins (2),

með hlið sjón af áliti efna hags - og félags málanefnd ar inn ar (3),

og að teknu tilliti til eftir far andi:

Í land bún að armálum hefur verið komið á víðtækum reglum á 
sviði heilbrigði dýra og dýraræktar.

Nauð syn leg t er að efla samvinnu yfir valda í aðild ar ríkjunum 
sem bera ábyrgð á beitingu reglna um heilbrigði dýra og 
dýrarækt til að tryggja snurðulausa fram kvæmd hinnar sam-
eigin legu land bún að arstefnu og starf semi sam eigin lega 
markaðarins með land bún að arafurðir og einnig til að afnema 
dýraheil brigð is eftirlit á landa mærum svo koma megi á innri 
markaði fyrir þær vörur sem slíkt eftirlit er haft með.

Því ber að koma á reglum sem skylda lögbær yfirvöld aðild ar-
ríkjanna til að veita hvert öðru gagnkvæma aðstoð og vinna að 
því með fram kvæmda stjórn inni að tryggja rétta beitingu reglna 
um heilbrigði dýra og dýrarækt, einkum með því að koma í veg 
fyrir og afhjúpa misbeitingu á slíkum reglum og hverri þeirri 
starf semi sem virðist vera í andstöðu við þær.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 351, 2.12.1989, bls. 34. Þessi gerð var 
hluti af EES-samningnum þegar hann var gerður og hana er því ekki að 
finna í neinni ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.

(1) Stjtíð. EB C 225, 31.8.1988, bls. 4.
(2) Stjtíð. EB C 326, 19.12.1988, bls. 28.
(3) Stjtíð. EB C 56, 6.3.1989, bls. 7.

Ákvörð un þessara reglna skal svo sem frekast er unnt byggjast 
á banda lags ákvörð un um í reglu gerð ráðs ins (EBE) nr. 1468/81 
frá 19. maí 1981 um gagnkvæma aðstoð stjórn valda í aðild-
ar ríkjunum og samvinnu aðild ar ríkjanna og fram kvæmda-
stjórn arinnar til að tryggja rétta beitingu lög gjafar um tolla- og 
land bún að armál (4), eins og henni var breytt með reglu gerð 
(EBE) nr. 945/87 (5). Einnig ber að taka til greina séreinkenni 
heil brigð is reglna.

SAMÞYKKT TIL SKIP UN ÞESSA:

1. gr.

Í þessari til skip un er kveðið á um hvernig lögbær yfirvöld, 
sem bera ábyrgð á eftirliti með lög gjöf um heilbrigði dýra og 
dýrarækt í aðild ar ríkjunum, skulu vinna saman innbyrðis og 
með hlut að eigandi deildum fram kvæmda stjórn arinnar til að 
tryggja að farið sé að þessari lög gjöf.

2. gr.

1. Í þessari til skip un er merking eftir far andi hugtaka sem 
hér segir:

– „lög gjöf um dýraheilbrigði“: öll banda lags ákvæði og ákvæði 
sem stuðla að beitingu banda lags reglna um dýraheilbrigði, 
almannaheilbrigði í tengslum við dýraheilbrigði, dýraheil-
brigð is skoðun, kjöt og aðrar afurðir sem eru upprunnar úr 
dýraríkinu og dýravernd,

– „lög gjöf um dýrarækt“: öll banda lags ákvæði og ákvæði 
sem stuðla að beitingu banda lags reglna um dýrarækt,

(4) Stjtíð. EB L 144, 2.6.1981, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 90, 2.4.1987, bls. 3.
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– „yfir vald sem sækir um aðstoð“: lögbært yfir vald í aðild ar-
ríki sem fer fram á aðstoð,

– „yfir vald sem beðið er um aðstoð“: lögbært yfir vald í 
aðild ar ríki sem farið er fram á að aðstoði.

2. Aðild ar ríkin skulu senda öðrum aðild ar ríkjum og fram-
kvæmda stjórn inni skrá yfir þau lögbæru yfirvöld sem um getur 
í 1. gr.

3. gr.

Sú skylda að veita aðstoð, sem mælt er fyrir um í þessari til-
skip un, skal ekki hafa áhrif á veitingu upp lýs inga eða skjöl sem 
lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. gr., fá í krafti þess valds sem 
þau beita að beiðni yfir valds á sviði dómgæslu.

Þegar sótt er um aðstoð skal þó veita slíkar upp lýs ingar eða 
útvega skjöl, með fyrirvara um 14. gr., í öllum tilvikum þegar 
yfir vald á sviði dómgæslu, sem leita skal til, veitir samþykki 
sitt til þess.

I. BÁLKUR

Aðstoðsamkvæmtbeiðni

4. gr.

1. Að ítarlegri rökstuddri beiðni yfir valds, sem sækir um 
aðstoð, skal yfir valdið, sem beðið er um aðstoð,

– láta yfir valdinu, sem sækir um aðstoð, í té allar upp lýs-
ingar, vottanir, skjöl eða staðfest afrit sem þau hafa í sinni 
vörslu eða sem unnt er að fá í sam ræmi við 2. mgr. og gerir 
þeim kleift að hafa eftirlit með hvort farið hafi verið að 
ákvæðunum í lög gjöf um heilbrigði dýra og dýrarækt,

– láta fara fram nauð syn leg a rann sókn á þeim aðstæðum 
sem yfir valdið, sem sækir um aðstoð, tilgreinir og láta það 
vita um útkomu þessara rann sókna, þar með talið upp lýs-
ingarnar sem rann sóknirnar byggjast á.

2. Til að fá þessar upp lýs ingar skal yfir valdið, sem beðið 
er um aðstoð, eða stjórn vald sem það hefur leitað til, aðhafast 
svo sem væri í eigin nafni eða að beiðni annars yfir valds í eigin 
landi.

5. gr.

1.  Að beiðni þess yfir valds, sem sækir um aðstoð, skal 
ríkið, sem beðið er um aðstoð, að teknu tilliti til gildandi reglna 
í aðild ar ríkinu þar sem yfir valdið er, tilkynna yfir valdinu, 
sem sækir um aðstoð, eða láta tilkynna því um öll skjöl eða 
ákvarðanir sem koma frá lögbærum yfirvöldum og varða 
beitingu á lög gjöf um dýr og dýraheilbrigði.

2. Beiðnum um til kynn ingar varð andi efni laga eða ákvörð-
un ar sem á að láta í té skal, að kröfu þess yfir valds, sem beðið 
er um aðstoð, fylgja þýðing á opin beru tungumáli eða einu af 
opin berum tungumálum aðild ar ríkisins þar sem yfir valdið, sem 
beðið er um aðstoð, er.

6. gr.

Að beiðni þess yfir valds, sem sækir um aðstoð, skal yfir valdið, 
sem beðið er um aðstoð, vakta eða láta vakta eða efla vakt 
á starfssvæðum þar sem grunur leikur á að ekki sé farið að 
reglum, einkum:

a) starfsstöðvar;

b) staði þar sem vörubirgðum hefur verið safnað saman;

c) tilkynnta vöruflutninga;

d) flutningatæki.

7. gr.

Að beiðni þess yfir valds, sem sækir um aðstoð, skal yfir-
valdið, sem beðið er um aðstoð, láta því í té allar viðeigandi 
upp lýs ingar sem það á til eða sem það fær í sam ræmi við 
2. mgr. 4. gr., einkum í formi skýrslna og annarra skjala eða 
staðfest afrit eða útdrátt úr slíkum skýrslum eða skjölum varð-
andi staðfesta starf semi sem yfir valdi, sem sækir um aðstoð, 
virðist vera andstæð ákvæðunum í lög gjöf um heilbrigði dýra 
og dýrarækt.

II. BÁLKUR

Sjálfkrafaaðstoð

8. gr.

1. Hin lögbæru yfirvöld í aðild ar ríkjunum skulu eins og 
mælt er fyrir um í 2. mgr. að eigin frumkvæði aðstoða lögbær 
yfirvöld í öðrum aðild ar ríkjum án þess að hin síðarnefndu fari 
áður fram á það.

2. Ef þau telja það gagnlegt í tengslum við lög gjöf um 
heilbrigði dýra og dýrarækt skulu lögbær yfirvöld í hverju 
aðild ar ríkjanna:

a) vakta eða láta vakta starfssvæði sem um getur í 6. gr. svo 
sem unnt er;

b) láta lögbærum yfirvöldum í öðrum við kom andi aðild ar-
ríkjum í té allar tiltækar upp lýs ingar eins fljótt og unnt er, 
einkum í formi skýrslna og annarra skjala eða staðfest afrit 
eða útdrátt úr slíkum skýrslum eða skjölum varð andi starf-
semi sem þeim virðist vera andstæð ákvæðunum í lög gjöf 
um heilbrigði dýra og dýrarækt, og sérstaklega tilkynna 
þeim um leiðir eða aðferðir sem notaðar eru við fram-
kvæmd slíkrar starf semi.

III BÁLKUR

Lokaákvæði

9. gr.

1. Lögbær yfirvöld í hverju aðild ar ríki skulu láta fram-
kvæmda stjórn inni í té um leið og þær eru tiltækar:



Nr. 32/284 17.6.2010EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

a) allar upp lýs ingar, sem þau telja gagnlegar, um:

– vörur sem grunur leikur á að meðhöndlaðar hafi verið 
andstætt lög gjöf um heilbrigði dýra og dýrarækt,

– aðferðir eða vinnsluaðferðir sem notaðar voru eða 
grunur leikur að hafi verið notaðar andstætt slíkri lög-
gjöf;

b) allar upp lýs ingar um annmarka á eða eyðu í téðri lög gjöf 
sem beiting hennar hefur sýnt eða gefið til kynna.

2. Fram kvæmda stjórn in skal láta lögbærum yfirvöldum í 
hverju aðild ar ríki allar upp lýs ingar í té um leið og þær eru 
þeim tiltækar og eru þess eðlis að það auðveldi þeim að tryggja 
að farið sé að lög gjöf um heilbrigði og dýrarækt.

10. gr.

1. Ef lögbær yfirvöld í aðild ar ríki verða vör við starf semi 
sem er, eða virðist vera, andstæð reglum um heilbrigði dýra 
og dýrarækt og varðar sérstaklega hags muni banda lags ins, og 
einkum:

– ef hún hefur eða kann að skjóta rótum í öðrum aðild ar-
ríkjum, eða

– ef téðum yfirvöldum virðist líklegt að sambærileg starf-
semi hafi einnig átt sér stað í öðrum aðild ar ríkjum,

skulu þessi yfirvöld láta fram kvæmda stjórn inni í té eins fljótt 
og hægt er, annaðhvort að eigin frumkvæði eða að rökstuddri 
beiðni fram kvæmda stjórn arinnar allar viðeigandi upp lýs ingar, 
ef við á í formi skjala eða staðfest afrit eða útdrátt úr skjölum 
sem nauð syn leg eru til að varpa ljósi á staðreyndir þannig að 
fram kvæmda stjórn inni sé kleift að sam ræma aðgerðir aðild ar-
ríkjanna.

Fram kvæmda stjórn in sendir þessar upp lýs ingar áfram til 
lögbærra yfir valda í öðrum aðild ar ríkjum.

2. Ef boðskiptin, sem um getur í 1. mgr., varða tilvik sem 
kunna að stofna heilsu manna í hættu og ef aðrar varnaraðgerðir 
eru ekki fyrir hendi er heimilt að veita við kom andi upp lýs ingar 
í formi rökstuddrar til kynn ingar til almennings, eftir að við-
kom andi aðilar og fram kvæmda stjórn in hafa haft samband sín 
á milli .

3. Upp lýs ingar, sem varða einstaklinga eða lögaðila, skal 
láta í té eins og kveðið er á um í 1. mgr. aðeins ef brýn þörf 
er á því til að benda á starf semi sem er andstæð lög gjöf um 
dýraheilbrigði og dýrarækt.

4. Ef lögbær yfirvöld í aðild ar ríkjunum beita 1. mgr. þá 
þurfa þau ekki að láta upp lýs ingar lögbærum yfirvöldum í 
öðrum við kom andi aðild ar ríkjum í té eins og kveðið er á um í 
b-lið 2. mgr. 8. gr. og 9. gr.

11. gr.

Fram kvæmda stjórn in og aðild ar ríkin skulu innan fastanefnd-
ar inn ar um dýraheilbrigði eða fastanefnd ar inn ar um dýrarækt:

– rannsaka almennt hvernig ráð stafanir um gagnkvæma 
aðstoð, sem kveðið er á um í þessari til skip un, reynast í 
fram kvæmd,

– rannsaka viðeigandi upp lýs ingar sem fram kvæmda stjórn-
inni eru látnar í té sam kvæmt 9. og 10. gr. – og hvernig slík 
boðskipti fara fram – svo niðurstaða fáist í málinu.

Í ljósi þessarar rann sóknar skal fram kvæmda stjórn in, ef þörf 
krefur, leggja til breyt ingar á gildandi ákvæðum banda lags ins 
eða að ný ákvæði verði sett.

12. gr.

Til þess að koma þessari til skip un á skulu aðild ar ríkin gera 
allar nauð syn leg ar ráð stafanir til:

a) að tryggja snurðulausa innri sam ræmingu milli lögbærra 
yfir valda sem um getur í 1. gr;

b) að koma á beinni samvinnu milli yfir valda, sem þau veita 
sérstakt umboð í því skyni, með hlið sjón af gagnkvæmum 
tengslum þeirra og eftir þörfum.

13. gr.

1. Þessi til skip un skyldar ekki lögbær yfirvöld aðild ar-
ríkjanna til að veita hvert öðru aðstoð ef það er andstætt 
allsherjarreglu eða öðrum grund vall ar hags munum þess ríkis 
þar sem þau eru.

2. Synjun um aðstoð þarf að rökstyðja.

14. gr.

Í stað afhend ingar skjalanna, sem kveðið er á um í þessari 
til skip un, má láta í té upp lýs ingar unnar í tölvutæku formi í 
sama tilgangi.

15. gr.

1. Farið skal með allar upp lýs ingar, sem veittar eru sam-
kvæmt þessari til skip un, í hvaða formi sem er, sem trúnaðarmál. 
Þær skulu falla undir ákvæði um þagnarskyldu og njóta þeirrar 
verndar sem kveðið er á um í innlendum lögum aðild ar ríkisins 
sem veitir upp lýs ingunum viðtöku, vegna sams konar upp lýs-
inga og þeirrar verndar sem samsvarandi ákvæði um stofnanir 
banda lags ins veita.

Upp lýs ingarnar, sem getur í fyrstu undirgrein, mega ekki 
sendast til annarra aðila, í aðild ar ríkjunum eða í stofnunum 
banda lags ins, en þeirra sem þurfa á þeim að halda vegna 
skyldustarfa sinna. Né heldur má nota þær í öðrum tilgangi en 
þeim sem tilgreindur er í þessari til skip un, nema yfir valdið sem 
veitti þær hafi gefið ótvírætt samþykki sitt og að því tilskildu 
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að gildandi reglur í aðild ar ríkinu hjá því yfir valdi sem veitir 
upp lýs ingunum viðtöku banni ekki slíka dreifingu eða notkun.

Upp lýs ingarnar, sem kveðið er á um í þessari til skip un, skulu 
aðeins látnar yfir valdi, sem sækir um aðstoð, í té ef gildandi 
ákvæði í aðild ar ríkinu þar sem yfirvöldin, sem sækja um 
aðstoð, eru koma ekki í veg fyrir það.

Aðild ar ríkin skulu tryggja að upp lýs ingar, sem eru fengnar 
sam kvæmt kerfinu um gagnkvæma aðstoð, séu trúnaðarmál, 
einnig að máli loknu.

2. Ákvæði 1. mgr. hindra ekki að upp lýs ingar, sem eru 
fengnar sam kvæmt þessari til skip un, séu notaðar í málaferlum 
eða málssókn sem til er komin vegna þess að ekki var farið að 
lög gjöf um heilbrigði dýra og dýrarækt og til að koma í veg 
fyrir eða koma upp um misferli sem skaðað gæti sjóði banda-
lags ins.

Lögbæru yfir valdi í aðild ar ríkinu, sem lét í té þessar upp lýs-
ingar, skal þegar í stað tilkynnt um það ef þær eru notaðar í 
því skyni.

16. gr.

Aðild ar ríki skulu tilkynna fram kvæmda stjórn inni og öðrum 
aðild ar ríkjum um tvíhliða gagnkvæma aðstoð ar samninga milli 
dýraheil brigð is stjórn valda og þriðju landa.

Fram kvæmda stjórn in skal fyrir sitt leyti tilkynna aðild ar-
ríkjunum um samninga sama eðlis sem hún gerir við þriðju 
lönd.

17. gr.

Aðild ar ríkin skulu gera gagnkvæmt tilkall til endurgreiðslu á 
útgjöldum sem fylgja beitingu þessarar til skip unar nema, ef við 
á, að því er varðar laun til sérfræðinga.

18. gr.

Þessi til skip un hefur ekki áhrif á beitingu reglna um gagnkvæma 
aðstoð í afbrotamálum í aðild ar ríkjunum.

19. gr.

Aðild ar ríkjunum ber að samþykkja lög og stjórn sýslu fyrirmæli, 
sem nauð syn leg eru til að framfylgja til skip un þessari, fyrir  
1. júlí 1991. Þeim ber að tilkynna fram kvæmda stjórn inni það 
þegar í stað.

20. gr.

Til skip un þessari er beint til aðild ar ríkjanna.

Gjört í Brussel 21. nóvem ber 1989.

Fyrir hönd ráðs ins,

H. Nallet

forseti.
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2. gr. 

Efnablandan, sem tilheyrir flokknum „sýrustillar“ og tilgreind er í II. viðauka, er leyfð án tímamarka sem 
aukefni í fóðri með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka. 

3. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 29. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 



   
  

 
  

 

I. VIÐAUKI 

 

Lágmarks-
innihald 

Hámarks-
innihald EB-nr. Aukefni Efnaformúla, lýsing Tegund eða 

flokkur dýra Hámarksaldur 
mg/kg korns 

Önnur ákvæði Leyfi rennur 
út 

Rotvarnarefni 

E700 Natríumbensóat 
140 g/kg 
 
Própíónsýra 
370 g/kg 
 
Natríumprópíónat 110 g/kg 

Samsetning aukefnisins: 
Natríumbensóat: 140 g/kg 
Própíónsýra: 370 g/kg 
Natríumprópíónat: 110 g/kg 
Vatn: 380 g/kg 
 
Virk efni: 
Natríumbensóat C7H5O2Na 
Própíónsýra C3H6O2 
Natríumprópíónat C3H5O2Na 

Eldisnautgripir — 3000 22000 Til rotvarnar á korni með meira en 15% 
rakainnihaldi 

Án tíma-
marka 
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II. VIÐAUKI 

 

Lágmarks-
innihald 

Hámarks-
innihald EB-nr. Aukefni Efnaformúla, lýsing Tegund eða 

flokkur dýra Hámarksaldur 
mg/kg heilfóðurs 

Önnur ákvæði Leyfi rennur 
út 

Sýrustillar 

E210 Bensósýra C7H6O2 Eldissvín — 5000 10000 Í notkunarleiðbeiningum skal tilgreina eftirfarandi: 
 
„Óheimilt er að gefa eldissvínum fóðurbæti sem 
inniheldur  bensósýru einan og sér“ 
 
„Varðandi öryggi notenda: grípa skal til ráðstafana 
til að tryggja að aukefnið gefi frá sér eins lítið ryk, 
sem hægt er að anda að sér, og mögulegt er. 
Öryggisblað er fáanlegt.“ 
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