
Nr. 26/648 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.4.2020 

 

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/2126 

frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um sértækt, opinbert 

eftirlit með tilteknum flokkum dýra og vara, ráðstafanir sem skal grípa til í kjölfar framkvæmdar á slíku eftirliti og 

tiltekna flokka vara og dýra sem eru undanþegnir opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera 

starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði 

og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)  

nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 

2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 

2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 

96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (1), einkum h-lið 48. gr.  

og a-, b- og k-lið 1. mgr. 77. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ákvæði a-, b- og k-liðar 1. mgr. 77. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 veita framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 

reglur um framkvæmd sértæks opinbers eftirlits sem varðar tiltekna flokka dýra og vara sem koma inn til Sambandsins 

og um ráðstafanir sem skal grípa til ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum. 

2) Með það fyrir augum að tryggja skilvirkt opinbert eftirlit með sendingum af óflegnum, villtum loðveiðidýrum, sem 

fluttar eru inn í Sambandið, ætti að mæla fyrir um sértækar kröfur um eftirlit í tilvikum þegar lokið er við eftirlit með 

ástandi á viðtökustarfsstöðinni sökum þess að ekki er unnt að inna af hendi fullkomið eftirlit með ástandi og sýnatöku á 

landamæraeftirlitsstöðvum. 

3) Með það fyrir augum að tryggja skilvirkt opinbert eftirlit með nýjum lagarafurðum, sem er landað beint í höfnum í 

Sambandinu, ætti að vera heimilt að opinbert eftirlit sé framkvæmt í höfnum sem aðildarríki tilnefna í samræmi við 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 1005/2008 (2). 

4) Ákvæði k-liðar 1. mgr. 77. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 veita framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja reglur um 

framkvæmd sértæks opinbers eftirlits með dýrum og vörum, sem um getur í h-lið 48. gr. þeirrar reglugerðar, sem skapa 

litla áhættu eða enga sértæka áhættu og eru undanþegin opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum, þegar slík 

undanþága er réttlætanleg. 

5) Þegar opinbert eftirlit er ekki innt af hendi á landamæraeftirlitsstöðvum ætti að setja skilyrði, s.s. um fullnægjandi 

fyrirkomulag eftirlits, til að tryggja að ekki komi upp nein óviðunandi áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra og 

plöntuheilbrigði þegar slík dýr og vörur koma inn í Sambandið. 

6) Ef um er að ræða frystan túnfisk sem skapar litla áhættu eða enga sértæka áhættu í samræmi við h-lið 48. gr. reglugerðar 

(ESB) 2017/625 má framkvæma opinbert eftirlit á vinnslustöð, sem er viðtökustaður hans, sem tollyfirvöld skulu hafa 

samþykkt sem bráðabirgðageymslu fyrir vörur sem eru ekki frá Sambandinu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 (3).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 104. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 6/2020 frá 7. febrúar 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 

prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1. 

(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1005/2008 frá 29. september 2008 um að koma á fót kerfi Bandalagsins til að koma í veg fyrir, hindra og 

uppræta ólöglegar, ótilkynntar og stjórnlausar fiskveiðar, um breytingu á reglugerðum (EBE) 2847/93, (EB) nr. 1936/2001 og (EB)  

nr. 601/2004 og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1093/94 og (EB) nr. 1447/1999 (Stjtíð. ESB L 286, 29.10.2008, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 frá 9. október 2013 um tollalög Sambandsins (Stjtíð. ESB  

L 269, 10.10.2013, bls. 1). 
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7) Ef um er að ræða lagarafurðir sem skapa litla áhættu eða enga sértæka áhættu í samræmi við h-lið 48. gr. reglugerðar 

(ESB) 2017/625, sem eru veiddar af skipum sem sigla undir fána aðildarríkis og fluttar inn til Sambandsins eftir 

affermingu í þriðju löndum eins og um getur í 72. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/627 (4), ætti að gera ráðstafanir ef grunur leikur á um að ekki hafi verið farið að tilskildum ákvæðum. 

8) Dýr og vörur sem koma inn til Sambandsins um tilteknar grískar eyjar og um tiltekin frönsk yfirráðasvæði skapa litla 

áhættu þar eð slík dýr og vörur eru ekki sett á markað utan þessara eyja eða yfirráðasvæða. Koma ætti á fullnægjandi 

kröfum um opinbert eftirlit og ráðstafanir til að tryggja að slík dýr og vörur séu ekki sett á markað utan þessara eyja eða 

yfirráðasvæða. 

9) Til þess að hagræða lagarammanum og einfalda beitingu hans ætti að samþykkja reglur um opinbert eftirlit skv. 77. gr. 

(k-lið 1. mgr.) og 48. gr. (h-lið) reglugerðar (ESB) 2017/625 ásamt reglum um opinbert eftirlit með öðrum flokkum vara 

sem eru tilgreindir í 77. gr. (a- og b-lið 1. mgr.) þeirrar reglugerðar. 

10) Reglur þessar tengjast efnislega og ætlast er til að mörgum þeirra sé beitt samhliða. Fyrir sakir einföldunar og gagnsæis 

og eins til að greiða fyrir beitingu þeirra og komast hjá margföldun reglna ætti því að mæla fyrir um þær í einni gerð 

frekar en í mörgum aðskildum gerðum með mörgum millivísunum og hættu á tvítekningum. 

11) Þar eð í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur sem falla undir ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/641/EB (5) og 

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/44/ESB (6) ætti að fella þær lagagerðir úr gildi. 

12) Þar eð reglugerð (ESB) 2017/625 gildir frá og með 14. desember 2019 ætti þessi reglugerð einnig að koma til fram-

kvæmda frá og með þeirri dagsetningu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Með þessari reglugerð er komið á fót reglum um framkvæmd sértæks opinbers eftirlits að því er varðar tiltekna flokka dýra og 

vara og ráðstafanir sem skal grípa til ef ekki er farið að þessum reglum. Í henni er mælt fyrir um reglur að því er varðar í hvaða 

tilvikum og við hvaða skilyrði tilteknir flokkar dýra og vara eru undanþegnir opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum og 

hvenær slík undanþága eru réttlætanleg. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „upplýsingastjórnunarkerfi fyrir opinbert eftirlit (IMSOC)“: upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit sem um getur í 

131. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, 

2) „nýjar lagarafurðir“: nýjar lagarafurðir eins og þær eru skilgreindar í lið 3.5 í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 853/2004 (7), 

3) „frystur túnfiskur“: túnfiskur sem er geymdur í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 2. lið VII. kafla VIII. þáttar III. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.  

  

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd 

opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB  

L 131, 17.5.2019, bls. 51). 

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/641/EB frá 8. september 1994 um reglur um dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum frá þriðju löndum 

sem eru fluttar inn til tiltekinna grískra eyja (Stjtíð. EB L 248, 23.9.1994, bls. 26). 

(6) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/44/ESB frá 25. janúar 2012 um reglur sem gilda um heilbrigðiseftirlit með dýrum 

og dýraafurðum sem skal haft með lifandi dýrum og afurðum úr dýraríkinu sem flutt eru inn frá þriðju löndum til tiltekinna franskra 

umdæma handan hafsins (Stjtíð. ESB L 24, 27.1.2012, bls. 14). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr 

dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55). 
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3. gr. 

Óflegin, villt loðveiðidýr 

1. Lögbæru yfirvaldi landamæraeftirlitsstöðva þar sem sendingar koma fyrst inn til Sambandsins er heimilt að leyfa að 

sendingar af óflegnum, villtum loðveiðidýrum séu sendar til starfsstöðvar á viðtökustað án þess að lokið sé við eftirlit með 

ástandi þeirra ef sendingarnar eru sendar í ökutækjum eða ílátum í samræmi við 2. og 3. gr. framseldrar reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 (8). 

2. Lögbært yfirvald, sem um getur í 1. mgr., skal upplýsa lögbært yfirvald starfsstöðvarinnar á viðtökustaðnum um nauðsyn 

þess að ljúka við eftirlit með ástandi, einkum heilbrigðiseftirlit og prófanir á rannsóknarstofu. 

3. Lögbært yfirvald starfsstöðvarinnar á viðtökustaðnum skal upplýsa lögbæra yfirvaldið, sem um getur í 1. mgr., um niður-

stöður úr eftirliti með ástandi sem um getur í 2. mgr. 

4. gr. 

Nýjar lagarafurðir sem er landað beint í höfnum, sem aðildarríki hafa tilnefnt, í Sambandinu úr fiskiskipi sem siglir 

undir fána þriðja lands 

Nýjar lagarafurðir sem er landað beint úr fiskiskipi sem siglir undir fána þriðja lands eru undanþegnar opinberu eftirliti á 

landamæraeftirlitsstöðum að því tilskildu að lögbær yfirvöldum í höfnum, sem aðildarríki hafa tilnefnt í samræmi við 1. mgr.  

5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1005/2008, í Sambandinu inni eftirlitið af hendi. 

5. gr. 

Frystur túnfiskur sem er landað beint í höfnum, sem aðildarríki hafa tilnefnt, í Sambandinu úr fiskiskipi sem siglir 

undir fána þriðja lands 

Aðildarríkjum er heimilt að inna af hendi, á vinnslustöð, sem er viðtökustaður, sem er samþykkt í samræmi við 4. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 853/2004, opinbert eftirlit með frystum túnfiski sem hefur hvorki verið afhausaður né slægður og sem var 

landað beint í höfnum, sem aðildarríki hafa tilnefnt í samræmi við 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1005/2008, í Sambandinu 

úr fiskiskipi sem siglir undir fána þriðja lands að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum: 

a) lögbært yfirvald næstu landamæraeftirlitsstöðvar innir opinbera eftirlitið af hendi, 

b) tollyfirvöld hafa samþykkt vinnslustöðina, sem er viðtökustaðurinn, sem bráðabirgðageymslu fyrir vörur sem eru ekki frá 

Sambandinu í samræmi við 1. mgr. 147. gr. og 148. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013, 

c) frysti túnfiskurinn er sendur frá skipinu til vinnslustöðvarinnar, sem er viðtökustaðurinn, í innsigluðum ökutækjum eða 

flutningsílátum, undir eftirliti lögbæra yfirvaldsins sem annast opinbera eftirlitið og samkvæmt viðeigandi tollferli í 

samræmi við 134., 135., 140., 141. og 148. gr. (5. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 952/2013, 

d) áður en sendingin kemur til tilnefndrar hafnar í Sambandinu hefur rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, tilkynnt 

lögbæra yfirvaldinu, sem um getur í a-lið þessarar greinar, um komu sendingarinnar með því að senda útfyllt samræmt 

heilbrigðis- og innflutningsskjal (CHED) inn í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit eins og um getur í 56. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625. 

6. gr. 

Lagarafurðir, sem eru ætlaðar til manneldis, sem eru veiddar af skipum sem sigla undir fána aðildarríkis og skipað upp 

í þriðju löndum 

1. Sendingar af lagarafurðum, sem eru ætlaðar til manneldis, sem eru veiddar af skipum sem sigla undir fána aðildarríkis og 

skipað upp, með eða án geymslu, í þriðju löndum áður en þær koma inn í Sambandið í annars konar farartæki eins og um 

getur í 1. mgr. 72. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 skulu fara í gegnum sannprófun skjala af hálfu lögbærs 

yfirvalds landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem þær koma fyrst inn í Sambandið.  

  

(8) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er 

komustöð, til starfsstöðvar á viðtökustað í Sambandinu (Stjtíð. ESB L 255, 4.10.2019, bls. 1). 
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2. Undanskilja má sendingar sem um getur í 1. mgr. frá sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi á landamæraeftirlits-

stöðum að því tilskildu að þær uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir um í 72. gr. reglugerðar (ESB) 2019/627. 

3. Ef í ljós kemur að ekki er farið að reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, eða ef grunur 

leikur á um slíkt skal lögbært yfirvald landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur fyrst inn í Sambandið, til 

viðbótar við sannprófun skjala, inna af hendi sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sendinganna sem um getur í  

1. mgr. þessarar greinar. 

7. gr. 

Sendingar sem koma inn til Sambandsins um tilteknar grískar eyjar og tiltekin frönsk yfirráðasvæði 

1. Afurðir úr dýraríkinu og samsettar afurðir sem koma inn í Sambandið frá þriðju löndum um samþykkta komustaði á 

grísku eyjunum Rhódos, Mitilini og Iraklio (Krít), til staðbundinnar notkunar á þeirri grísku eyju sem er komustaður 

þeirra, eru undanþegnar opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðum. 

2. Dýr, afurðir úr dýraríkinu og samsettar afurðir sem koma inn í Sambandið frá þriðju löndum um samþykkta komustaði í 

frönsku umdæmunum Gvadelúpeyjum, Frönsku Gvæjana, Martiník og Mayotte handan hafsins, til staðbundinnar notkun-

ar í því franska umdæmi handan hafsins sem er komustaður þeirra, eru undanþegin opinberu eftirliti á landamæraeft-

irlitsstöðum. 

8. gr. 

Sértækt opinbert eftirlit með sendingum sem koma inn í Sambandið um tilteknar grískar eyjar og tiltekin frönsk 

yfirráðasvæði 

1. Sendingarnar sem um getur í 7. gr. skulu falla undir eftirlit, í samræmi við I. viðauka, á hverjum samþykktum komustað. 

2. Sérhver samþykktur komustaður skal vera á ábyrgð lögbærs yfirvalds sem hefur yfir að ráða: 

a) opinberum dýralæknum sem bera ábyrgð á að taka ákvarðanir um sendingarnar í samræmi við a-lið 2. mgr. 55. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625 og 

b) ef lögbæra yfirvaldið telur það nauðsynlegt, starfsfólki sem um getur í a- og b-lið 2. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/625 sem hefur hlotið þjálfun í samræmi við 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1081 (9). 

3. Lögbært yfirvald á samþykktum komustöðum á grísku eyjunum, sem um getur í 1. mgr. 7. gr., skal tryggja að starfsfólk 

og tilföng séu til taks fyrir hvern samþykktan komustað til að framkvæma opinbert eftirlit með vörusendingum, sem um 

getur í 1. mgr. 7. gr., sem komustaðurinn hefur heimildir fyrir. 

4. Hver samþykktur komustaður í frönsku umdæmunum handan hafsins, sem um getur í 2. mgr. 7. gr., skal hafa yfir að ráða 

starfsstöðvum, búnaði og starfsfólki sem eru nauðsynleg til að framkvæma opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og 

vörum, sem um getur í 2. mgr. 7. gr., sem komustaðurinn hefur heimildir fyrir. 

9. gr. 

Ábyrgð rekstraraðila varðandi sendingar sem koma inn í Sambandið um tilteknar grískar eyjar og tiltekin frönsk 

yfirráðasvæði 

Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunum sem um getur í 7. gr., skal: 

a) tilkynna lögbæru yfirvaldi á samþykkta komustaðnum um komu sendingarinnar með því að senda útfyllt samræmt 

heilbrigðis- og innflutningsskjal í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit áður en sendingin kemur á samþykkta 

komustaðinn, 

  

(9) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1081 frá 8. mars 2019 um að koma á reglum um sértækar kröfur um þjálfun 

starfsfólks sem innir af hendi eftirlit með ástandi á landamæraeftirlitsstöðvum (Stjtíð. ESB L 171, 26.6.2019, bls. 1). 
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b) halda skrá, sem lögbært yfirvald samþykkta komustaðarins samþykkir, sem sýnir, ef við á, fjölda dýra og magn afurða úr 

dýraríkinu og samsettra afurða til setningar á markað og nöfn og heimilisföng kaupanda eða kaupenda, 

c) upplýsa kaupandann eða kaupendurna um að: 

i. afurðir úr dýraríkinu og samsettar afurðir til setningar á markað séu einungis til staðbundinnar neyslu og að ekki sé 

heimilt undir nokkrum kringumstæðum að senda þessar afurðir til annarra hluta yfirráðasvæðis Sambandsins, 

ii. ef um er að ræða endursölu beri kaupanda eða kaupendum að upplýsa nýjan kaupanda eða kaupendur, ef sá eða þeir 

síðarnefndu eru rekstraraðilar á sviði viðskipta, um takmarkanirnar í samræmi við i. lið c-liðar, 

d) ef um er að ræða frönsku umdæmin Gvadelúpeyjar, Frönsku Gvæjana, Martiník og Mayotte handan hafsins, að upplýsa 

kaupanda eða kaupendur um að: 

i. dýr til setningar á markað séu einungis til staðbundins undaneldis og framleiðslu og að ekki sé heimilt undir nokkrum 

kringumstæðum að senda þessi dýr og afurðir úr þessum dýrum til annarra hluta yfirráðasvæðis Sambandsins, 

ii. ef um er að ræða endursölu beri kaupanda eða kaupendum að upplýsa nýjan kaupanda eða kaupendur, ef sá eða þeir 

síðarnefndu eru rekstraraðilar á sviði viðskipta, um takmarkanirnar í samræmi við i. lið d-liðar. 

10. gr. 

Niðurfellingar 

1. Ákvörðun 94/641/EB og framkvæmdarákvörðun 2012/44/ESB falla úr gildi frá og með 14. desember 2019. 

2. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu gerðirnar sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 

samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

11. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 14. desember 2019. 

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

Gjört í Brussel 10. október 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Sértækt opinbert eftirlit með vörum sem koma inn í Sambandið um samþykkta komustaði á tilteknum grískum eyjum 

og tilteknum frönskum yfirráðasvæðum 

1. Lögbært yfirvald skal tryggja að öll gögn sem varða afurðir úr dýraríkinu og samsettar afurðir og, ef um er að ræða frönsku 

umdæmin Gvadelúpeyjar, Frönsku Gvæjana, Martiník og Mayotte handan hafsins, einnig öll gögn varðandi dýr sem er 

framvísað vegna setningar á markað séu færð inn í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit. 

2. Lögbært yfirvald skal athuga: 

a) meðfylgjandi vottorð og skjöl, 

b) auðkenni afurða úr dýraríkinu og samsettra afurða og, ef um er að ræða frönsku umdæmin Gvadelúpeyjar, Frönsku 

Gvæjana, Martiník og Mayotte handan hafsins, einnig auðkenni dýra, 

c) umbúðir og merkingar, 

d) gæði varanna og ástand, 

e) flutningsaðstæður og, ef um er að ræða flutning með kæliflutningatæki (e. refrigerated means of transport), hitastigið í 

flutningatækinu og innra hitastig varanna, 

f) hvort vörurnar hafa orðið fyrir skemmdum. 

3. Lögbært yfirvald skal tryggja að þegar sértæku opinberu eftirliti er lokið komi fram í meðfylgjandi samræmdu heilbrigðis- 

og innflutningsskjali að afurðirnar úr dýraríkinu og samsettu afurðirnar til setningar á markað séu einungis til staðbundinnar 

neyslu og ekki sé heimilt undir nokkrum kringumstæðum að senda þessar afurðir til annarra hluta yfirráðasvæðis 

Sambandsins. 

4. Ef um er að ræða frönsku umdæmin Gvadelúpeyjar, Frönsku Gvæjana, Martiník og Mayotte handan hafsins skal lögbært 

yfirvald tryggja að þegar sértæku lögbæru eftirliti er lokið komi fram í meðfylgjandi samræmdu heilbrigðis- og innflutn-

ingsskjali að dýrin, til setningar á markað, séu einungis ætluð til staðbundins undaneldis og framleiðslu og ekki sé heimilt 

undir nokkrum kringumstæðum að senda afurðir úr þessum dýrum til annarra hluta yfirráðasvæðis Sambandsins. 

5. Lögbært yfirvald skal inna af hendi reglubundnar skoðanir á staðnum þar sem sendingar til setningar á markað eru 

hýstar/geymdar til að sannprófa að lýðheilsukröfum sé viðhaldið og að þessar sendingar séu ekki sendar til annarra hluta 

yfirráðasvæðis Sambandsins. 

6. Ef um er að ræða frönsku umdæmin Gvadelúpeyjar, Frönsku Gvæjana, Martiník og Mayotte handan hafsins skal lögbært 

yfirvald inna af hendi reglubundnar skoðanir á staðnum þar sem dýr, til setningar á markað, eru hýst til að sannprófa að 

dýraheilbrigðiskröfum séu viðhaldið og að þessi dýr og afurðir úr þessum dýrum séu ekki send til annarra hluta yfirráða-

svæðis Sambandsins. 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla sem um getur í 2. mgr. 10. gr. 

1. Ákvörðun 94/641/EB 

Ákvörðun 94/641/EB Þessi reglugerð 

1. gr. 

2. gr. 

Fyrsti undirliður 3. gr. 

Annar undirliður 3. gr. 

Þriðji undirliður 3. gr. 

Fjórði undirliður 3. gr. 

4. gr. 

5. gr. 

6. gr. 

7. gr. 

I. viðauki 

1. liður II. viðauka. 

2. liður II. viðauka. 

7. gr. 

a-liður 2. mgr. 8. gr. 

a-liður 9. gr. 

b-liður 9. gr. 

c-liður 9. gr. 

e-liður 9. gr. 

1. mgr. 8. gr. 

__ 

__ 

__ 

7. gr. 

2. liður I. viðauka 

5. liður I. viðauka 

2. Framkvæmdarákvörðun 2012/44/ESB 

Framkvæmdarákvörðun 2012/44/ESB Þessi reglugerð 

1. gr. 

1. mgr. 2. gr. 

2. mgr. 2. gr. 

1. mgr. 3. gr. 

2. mgr. 3. gr. 

3. mgr. 3. gr. 

4. mgr. 3. gr. 

5. mgr. 3. gr. 

1. mgr. 4. gr. 

2. mgr. 4. gr. 

3. mgr. 4. gr. 

4. mgr. 4. gr. 

5. mgr. 4. gr. 

5. gr. 

6. gr. 

7. gr. 

8. gr. 

Viðauki 

7. gr. 

2. mgr. 8. gr. 

4. mgr. 8. gr. 

a-liður 9. gr. 

__ 

b-liður 9. gr. 

c- og d-liður 9. gr. 

e- og f-liður 9. gr. 

1. mgr. 8. gr. 

1. mgr. 8. gr. 

1. liður I. viðauka 

3. og 4. liður I. viðauka 

5. og 6. liður I. viðauka 

__ 

__ 

__ 

__ 

7. gr. 

 


