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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/319

23.7.2020

2020/EES/50/70

frá 6. febrúar 2019
um breytingu á IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og XV. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar heilbrigðisvottun við innflutning til Sambandsins er
varðar smitandi svampheilakvilla (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af 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 (1), einkum fyrstu málsgrein 23. gr. og
inngangsorðum og m-lið 23. gr. a,

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) ( 2), einkum inngangsorðum og d-lið og síðustu málsgrein 2. mgr. 42. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi
svampheilakvilla [var áður „smitandi heilahrörnunarsjúkdómar“] í nautgripum, sauðfé og geitum. Hún gildir um
framleiðslu lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu og setningu þeirra á markað og, í tilteknum sértilvikum, um útflutning
þeirra. Sú reglugerð veitir einnig lagagrundvöll fyrir flokkun, eins og mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (3), aðildarríkja og þriðju landa eða svæða þeirra samkvæmt sjúkdómastöðu þeirra með tilliti til kúariðu þar
sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg, áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum eða áhætta í tengslum við
kúariðu er óskilgreind.

2)

Í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar fram kröfur varðandi innflutning inn í Sambandið á lifandi
dýrum, fósturvísum, eggjum og afurðum úr dýraríkinu. Einkum er í kafla B í viðaukanum settar fram kröfur vegna
innflutnings á nautgripum þar sem tekið er tillit til stöðu kúariðu í þriðju löndum eða svæðum. Að auki er í kafla D í
þeim viðauka mælt fyrir um kröfur varðandi vottun er varðar áhættu í tengslum við smitandi svampheilakvilla í
heilbrigðisvottorðinu sem krafist er vegna innflutnings til Sambandsins á tilteknum aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum, þ.m.t. meðal annars unnið dýraprótín.

3)

Í kafla B í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2016/1396 (4), er þess krafist að lifandi nautgripir, sem eru fluttir inn í Sambandið, hafi ekki komist í tæri við
kúariðutilvik eða aldurshóp þeirra. Með tilliti til þeirrar staðreyndar að helsta smitleið kúariðu er með fóðri sem er mengað

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 61, 28.2.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2020 frá
12. Júní 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 300, 14.11.2009, bls. 1.
(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB frá 29. júní 2007 um að ákvarða stöðu aðildarríkja, þriðju landa eða tiltekinna svæða
innan þeirra með tilliti til kúariðu út frá áhættu á sjúkdómnum (Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 frá 28. júní 2013 um breytingu á viðaukunum við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
(Stjtíð. ESB L 225, 19.8.2016, bls. 76).
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af kúariðupríoni ætti að breyta þessari kröfu til að kveða á um að lifandi nautgripir, sem eru fluttir inn í Sambandið, megi
ekki vera kúariðutilvik eða aldurshópur þeirra. Því ætti að breyta kafla B í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 til
samræmis við það.
4)

Í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um reglur um heilbrigði manna og dýra sem varða aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir í því skyni að koma í veg fyrir og draga sem mest úr áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra af völdum
þessara afurða. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (5) er mælt fyrir um framkvæmdarráðstafanir
vegna reglna um heilbrigði dýra og manna að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem mælt er fyrir
um í reglugerð (EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. tilteknar kröfur um innflutning á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum
afurðum frá þriðju löndum.

5)

Í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 eru tilgreindar tilteknar skilgreiningar sem nota á að því er varðar þá
reglugerð. Í 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011 er kveðið á um að sendingum af aukaafurðum úr dýrum og
afleiddum afurðum til innflutnings inn í Sambandið eða umflutnings um það skuli fylgja heilbrigðisvottorð og
yfirlýsingar í samræmi við fyrirmyndirnar sem settar eru fram í XV. viðauka við hana.

6)

Í 1. lið greinar 11.4.13 í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr (6) er mælt með að einungis
megi nota kjöt- og beinamjöl og hamsa úr jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, og vörur sem innihalda slíkar afurðir og koma frá löndum eða svæðum þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg og þar sem komið hefur upp innlent tilvik um kúariðu, í alþjóðaviðskiptum ef afurðirnar
komu úr nautgripum sem fæddust eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og hömsum úr
jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, kom á skilvirkan
hátt til framkvæmdar í viðkomandi landi. Í 2. lið þeirrar greinar er mælt með að nota ekki kjöt- og beinamjöl og hamsa úr
jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, og vörur sem
innihalda slíkar afurðir, í alþjóðaviðskiptum ef þau koma frá löndum eða svæðum þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er
haldið í skefjum eða þar sem áhættan er óskilgreind.

7)

Í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr er kjöt- og beinamjöl skilgreint sem fastar
prótínafurðir sem fást þegar vefir úr dýrum eru unnir, þ.m.t. hálfunnar prótínafurðir aðrar en peptíð með sameindamassa
undir 10 000 daltonum og amínósýrum. Því nær kjöt- og beinamjöl, eins og það er skilgreint í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, bæði yfir skilgreininguna á kjöt- og beinamjöli sem sett er fram í
27. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 og skilgreininguna á unnu dýraprótíni sem sett er fram í 5. lið þess
viðauka.

8)

Í samræmi við c-lið 2. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 má innflutningur til Sambandsins á kjöt- og
beinamjöli, eins og það er skilgreint í löggjöf Sambandsins, einungis eiga sér stað ef framkvæmdarreglur hafa verið
samþykktar þar sem sett eru skilyrði fyrir slíkum innflutningi. Þar eð slíkar framkvæmdarreglur hafa ekki verið
samþykktar er innflutningur til Sambandsins á kjöt- og beinamjöli, úr efni í 1. flokki eða 2. flokki, sem stendur ekki
leyfður. Innflutningur á unnu dýraprótíni, eins og það er skilgreint í löggjöf Sambandsins, má þó fara fram, með
fyrirvara um fylgni við innflutningsskilyrði í tengslum við smitandi svampheilakvilla sem mælt er fyrir um í þætti B í
kafla D í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem og við skilyrðin vegna innflutnings á unnu dýraprótíni sem
mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 142/2011.

9)

Í því skyni að laga skilyrðin sem tengjast smitandi svampheilakvilla vegna innflutnings til Sambandsins, sem mælt er fyrir
um í reglugerð (EB) nr. 999/2001, að ráðleggingunum í kaflanum um kúariðu í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr er rétt að breyta þætti B í kafla D í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 þannig að
kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeim þætti, taki mið af ráðleggingunum í grein 11.4.13 í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr. Þar eð notkun á unnu dýraprótíni úr jórturdýrum við framleiðslu á
gæludýrafóðri er leyfð í Sambandinu ætti þó ekki, í því skyni að forðast mismunun gagnvart innflutningi samanborið við
framleiðslu í Evrópusambandinu, að fylgja ráðleggingunum í grein 11.4.13 í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr að því er varðar innflutning á gæludýrafóðri sem inniheldur unnið dýraprótín úr jórturdýrum, að
því tilskildu að slíkt gæludýrafóður sé unnið og merkt í samræmi við löggjöf Sambandsins.

10)

Því ætti að breyta þætti B í kafla D í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 til samræmis við það.

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 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 (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1).
(6) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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11)

Gera má þá kröfu að afurðir úr dýraríkinu séu tilkynntar sem aukaafurðir úr dýrum samkvæmt lögum Sambandsins eða
með ákvörðun rekstraraðilans sem ber ábyrgð. Ef rekstraraðili ákveður að afurðir úr dýraríkinu skuli tilkynntar sem
aukaafurðir úr dýrum er sú ákvörðun endanleg. Slíkar aukaafurðir úr dýrum má ekki nota til manneldis. Tilteknar
aukaafurðir úr dýrum eru með sömu tollnúmerin í sameinuðu nafnaskránni (SN-númer) og dýraafurðir sem eru ætlaðar
til manneldis sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 (7). Að því er varðar flokkun
samkvæmt SN-númeri er nauðsynlegt að tollyfirvöld í aðildarríkjunum geti gert skýran greinarmun á vörum sem eru
hæfar til manneldis og vörum sem eru óhæfar til manneldis. Í því skyni að forðast allan rugling að því er varðar
flokkunina ætti að taka skýrt fram í heilbrigðisábyrgðunum, sem um getur í innflutningsvotturðunum fyrir óunnar
aukaafurðir úr dýrum, að þótt aukaafurðir úr dýrum séu úr dýraafurðum sem voru hæfar til manneldis á fyrra stigi séu
þær nú flokkaðar og meðhöndlaðar sem aukaafurðir úr dýrum sem eru varanlega útilokaðar frá matvælakeðjunni. Því
ætti að breyta fyrirmyndunum að heilbrigðisvottorðunum, sem settar eru fram í D-lið 3. kafla, F-lið 3. kafla og 8. kafla
XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, til samræmis við það.

12)

Að auki ætti að breyta vottun í tengslum við smitandi svampheilakvilla í fyrirmyndunum að vottorðum vegna
innflutnings á tilteknum aukaafurðum úr dýrum inn í Sambandið og umflutnings gegnum það, sem settar eru fram
1. kafla, 1. kafla a, 2. kafla (A- og B-liður), 3. kafla (A-, B-, C-, D-, E- og F-liður), 4. kafla (B-, C- og D-liður), 6. kafla
(B-liður), 8. kafla, 10. kafla (A- og B-liður), 11. kafla, 12. kafla og 18. kafla í XV. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011 til að taka tillit til krafnanna í kafla D í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eins og henni var
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 (8), með reglugerð (ESB) 2016/1396 og með þessari
reglugerð.

13)

Í skilyrðunum fyrir innflutningi á unnu dýraprótíni, sem um getur í fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði sem sett er fram
í 1. kafla XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, er þess krafist að blóð úr jórturdýrum sé ekki fyrir hendi í
unnum dýraprótínum sem eru flutt inn frá þriðju löndum. Í nýju vottuninni í tengslum við smitandi svampheilakvilla,
sem sett er fram í lið II.7. í fyrrgreindu heilbrigðisvottorði, eins og því er breytt með þessari reglugerð, er þó kveðið á
um fullnægjandi ábyrgðir til að draga úr áhættu í tengslum við smitandi svampheilakvilla að því er varðar slíkar
afurðir. Því ætti að fella brott textann „önnur en jórturdýr“ úr öllum fyrirmyndunum af heilbrigðisvottorðum, sem settar
eru fram í XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, sem á að breyta með þessari reglugerð.

14)

Því ætti að breyta 1. kafla, 1. kafla a, 2. kafla (A- og B-liður), 3. kafla (A-, B-, C-, D-, E- og F-liður), 4. kafla (B-, C- og
D-liður), 6. kafla (B-liður), 8. kafla, 10. kafla (A- og B-liður), 11. kafla, 12. kafla og 18. kafla í XV. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.

15)

Að auki ætti að gera kröfu um að sendingum af millistigsafurðum sem eru ætlaðar til framleiðslu á snyrtivörum og
lyfjum fylgi yfirlýsing, sem er gerð í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 20. kafla XV. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011, við framvísun á skoðunarstöð á landamærum vegna heilbrigðiseftirlits með dýrum og
dýraafurðum. Millistigsafurðir mega samanstanda af eða innihalda aukaafurðir úr dýrum. Í núverandi fyrirmynd að
yfirlýsingu er einungis tilgreindur takmarkaður fjöldi viðeigandi ST-númera sem rekstraraðili skal nota til að tilkynna
vöru til tollyfirvalda í aðildarríkjum. Ekki er hægt að setja fram tæmandi lista yfir ST-númer fyrir fram í fyrirmyndinni
að yfirlýsingu sem myndi ná yfir allar samsetningar aukaafurða úr dýrum í millistigsafurðinni. Því er rétt að skipta út
núverandi ST-númerum þannig að aðilanum, sem er ábyrgur fyrir sendingunni, sé heimilt að tilkynna millistigsafurðir
undir viðeigandi ST-númeri á skoðunarstöð á landamærum í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/275/EB (9). Því ætti að breyta 20. kafla XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til samræmis við það.

16)

Til að komast hjá röskun á viðskiptum ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingartímabil þar sem vörur, sem
falla undir breytingarnar sem gerðar eru á reglugerð (ESB) nr. 142/2011, ættu að vera áfram samþykktar til innflutnings
til Sambandsins og umflutnings gegnum það, að því tilskildu að þessar vörur uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í
reglugerð (ESB) nr. 142/2011 áður en þeim var breytt með þessari reglugerð.

17)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
(7) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (Stjtíð. EB
L 256, 7.9.1987, bls. 1).
(8) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 frá 28. júní 2013 um breytingu á viðaukunum við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
(Stjtíð. ESB L 179, 29.6.2013, bls. 60).
(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/275/EB frá 17. apríl 2007 um skrár yfir dýr og afurðir sem skulu sæta eftirliti á skoðunarstöðvum á landamærum samkvæmt tilskipunum ráðsins 91/496/EBE og 97/78/EB (Stjtíð. ESB L 116, 4.5.2007, bls. 9).
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2. gr.
Ákvæðum XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 30. september 2019, skal halda áfram að samþykkja innflutning til Sambandsins og
umflutning gegnum það á sendingum af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum ásamt meðfylgjandi heilbrigðisvottorði,
sem hefur verið fyllt út á viðeigandi hátt og undirritað í samræmi við viðeigandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði sem sett er
fram í 1. kafla, 1. kafla a, 2. kafla (A- og B-liður), 3. kafla (A-, B-, C-, D-, E- og F-liður), 4. kafla (B-, C- og D-liður), 6. kafla
(B-liður), 8. kafla, 10. kafla (A- og B-liður), 11. kafla, 12. kafla og 18. kafla í XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, í
þeirri útgáfu sem var í gildi fyrir breytingarnar sem kveðið er á um í 2. gr. þessarar reglugerðar, og, eftir atvikum, ásamt
meðfylgjandi yfirlýsingu, sem hefur verið fyllt út á viðeigandi hátt og undirrituð í samræmi við fyrirmyndina að yfirlýsingu sem
sett er fram í 20. kafla þess viðauka, í þeirri útgáfu sem var í gildi fyrir breytingarnar sem kveðið er á um í 2. gr. þessarar
reglugerðar, að því tilskildu að slík heilbrigðisvottorð eða yfirlýsingar hafi verið fylltar út á viðeigandi hátt og undirritaðar eigi
síðar en 31. júlí 2019.
4. 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 6. febrúar 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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I. VIÐAUKI

Ákvæðum IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir:
1) Í kafla B:
i.

Í stað inngangsorða b-liðar í þætti A kemur eftirfarandi:
„b) að dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til móður og
upprunahjarðar, og þau eru ekki eftirfarandi nautgripir:“

ii.

Í stað inngangsorða b-liðar í þætti B kemur eftirfarandi:
„b) að dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til móður og
upprunahjarðar, og þau eru ekki eftirfarandi nautgripir:“

iii. Í stað inngangsorða c-liðar í þætti C kemur eftirfarandi:
„c) að dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til móður og
upprunahjarðar, og þau eru ekki eftirfarandi nautgripir:“
2) Í stað þáttar B í kafla D kemur eftirfarandi:
„ÞÁTTUR B

Kröfur vegna heilbrigðisvottorðs
1. Innflutningur aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða úr nautgripum, sauðfé og geitum, sem um getur í þætti A, skal háður
framvísun heilbrigðisvottorðs þar sem staðfest er:
a) aukaafurð úr dýrum eða afleidd afurð:
i.

inniheldur ekki og er ekki framleidd úr sérstöku áhættuefni eins og skilgreint er í 1. lið V. viðauka við þessa
reglugerð og

ii.

inniheldur ekki og kemur ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,
nema ef dýrin, sem afurðir úr nautgripum, sauðfé og geitum eru fengnar úr, voru fædd, alin samfellt og slátrað í
landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu, og

iii. er úr dýrum, sem hafa ekki verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, nema ef dýrin voru
fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land
eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,
eða
b) aukaafurð úr dýrum eða afleidd afurð inniheldur ekki og er ekki fengin úr efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru
en því sem fengið er úr dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi
við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.
2. Til viðbótar við kröfurnar í 1. lið í þessum þætti skal innflutningur aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða, sem um getur í
d- og f-lið í þætti A, háður framvísun heilbrigðisvottorðs þar sem staðfest er:
a) að aukaafurð úr dýrum eða afleidd afurð sé upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,
eða
b) að aukaafurð úr dýrum eða afleidd afurð sé upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hefur komið upp innlent
tilvik um kúariðu og aukaafurðin úr dýrum eða afleidda afurðin kom úr dýrum, sem voru fædd eftir þann dag sem bann
við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, kom á skilvirkan hátt til framkvæmdar í viðkomandi landi eða
svæði.
Þrátt fyrir málsgreinina hér að framan skal ekki krefjast staðfestingarinnar, sem um getur í a- og b-lið, að því er varðar
innflutning á unnu gæludýrafóðri sem er pakkað og merkt í samræmi við löggjöf Sambandsins.
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3. Til viðbótar við kröfurnar í 1. og 2. lið í þessum þætti skal innflutningur aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða, sem um
getur í þætti A, sem innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og eru ætlaðar sem fóður, háður framvísun
heilbrigðisvottorðs þar sem staðfest er:
a) að sauðféð og geiturnar, sem þessar aukaafurðir úr dýrum eða afleiddu afurðir eru fengnar úr, hafa verið haldin samfellt
frá fæðingu í landi þar sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi,

iii. opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur leikur á um smitandi svampheilakvilla
eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er staðfest,
iv. sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt algerlega,
v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu
landinu á a.m.k. undanfarandi sjö ára tímabili,

b) að mjólk og mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna
gruns um smitandi svampheilakvilla,
c) að mjólk og mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar
riðuveiki a.m.k. undanfarin sjö ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
i.

allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað, að frátöldum hrútum til undaneldis, sem
eru af arfgerðinni ARR/ARR, ám til undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQgenasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina ARR-genasamsætu,
eða

ii.

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá
staðfestingu á síðasta tilviki dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna smitandi
svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi svampheilakvilli er til staðar sem hafa skilað neikvæðum
niðurstöðum, í samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í kafla C í X. viðauka, á
öllum eftirtöldum dýrum sem eru eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARR-arfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki aflífuð innan ramma herferðar til að útrýma
sjúkdómum.“
_____
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 1. kafla til F-liðar í 3. kafla kemur eftirfarandi:
„1. KAFLI

Heilbrigðisvottorð
Fyrir unnið dýraprótín, annað en prótín úr öldum skordýrum, 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:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heiti
Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður
Heiti

ISO-kóði l.8.

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

Samþykkisnúmer

l.10.

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

Heiti
Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Auðkenning
Tilvísun í skjöl

Járnbrautarvagn 
l.17.
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l.18.

l.21.
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Lýsing á vöru

l.23.

Nr. innsiglis/gáms

l.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Kældar 

l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.

Vörunúmer (ST-númer)

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.26.

l.19.
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Framleiðsla á gæludýrafóðri 

l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Unnið dýraprótín, annað en prótín úr öldum skordýrum, sem
er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem
innihalda slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður
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 við hana, og votta að:

II. hluti: Vottun

ll.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 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. afskurður 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,

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 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

[-

blóð, fylgjur, ull, fjaðrir, hár, horn, afskurður af hófum og klaufum og hrámjólk úr lifandi
dýrum sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóma sem geta 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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Unnið dýraprótín, annað en prótín úr öldum skordýrum, sem
er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem
innihalda slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður
Upplýsingar um heilbrigði
(2) og/eða

[-

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.

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

vatna- og landhryggleysingjar aðrir en tegundir sem valda sjúkdómum hjá mönnum eða
dýrum og aðrir en skordýr,]

(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)

ll.2.

hefur verið meðhöndlað samkvæmt eftirfarandi vinnslustaðli:
(2) annaðhvort

[hitun þannig að kjarnahiti verði meiri en 133 °C 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 önnur en spendýraprótín, að undanskildu fiskimjöli: vinnsluaðferð 12-3-4-5-7 ..................................... (tilgreinið vinnsluaðferð) 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 .........................................................
(tilgreinið vinnsluaðferð) 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 .........................................................
(tilgreinið vinnsluaðferð) 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):
Salmonella:

finnst ekki í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Iðrabakteríur:

n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1g,

ll.3.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni
meðhöndlun,

ll.4.

fullunna afurðin:
(2) annaðhvort

var sett í nýja eða dauðhreinsaða sekki,]
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Unnið dýraprótín, annað en prótín úr öldum skordýrum, sem er
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[var 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“,
ll.5.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

(2) [ll.6.

unna dýraprótínið eða -afurðin, sem lýst er hér að framan, inniheldur eða er úr aukaafurðum úr jórturdýrum og:

II.7.

(2) annaðhvort

er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki
komið upp nein innlend tilvik um kúariðu og]]

(2) eða

er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hefur komið
upp innlent tilvik um kúariðu og aukaafurðin úr dýrum eða afleidda afurðin kom úr dýrum,
sem voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og
hömsum úr jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, kom á skilvirkan hátt til framkvæmdar í viðkomandi landi eða
svæði og]

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum
sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land
eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[ a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (5), sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn
í kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að
undanskildum þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í
landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg.]]]

Unna dýraprótínið eða -afurðin sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[inniheldur ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða er ekki ætluð í fóður fyrir alidýr,
önnur en loðdýr.]

(2) eða

[inniheldur mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og er ætluð í fóður fyrir alidýr, önnur en
loðdýr, og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem eftirfarandi
skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,
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II.8.
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II.b.

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er varðar
dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur leikur á
um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er staðfest,

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu á a.m.k.
undanfarandi sjö ára tímabili,

b)

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um smitandi
svampheilakvilla,

c)

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki undanfarin a.m.k. sjö
ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað, að
frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR, ám til
undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQgenasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina ARR-genasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa verið aflífuð
og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta tilviki dæmigerðrar
riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna smitandi svampheilakvilla,
þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi svampheilakvilli er til staðar sem hafa skilað
neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar
eru fram í lið 3.2. í kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum
eftirtöldum dýrum sem eru eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARRarfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki aflífuð innan
ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

unna dýraprótínið eða -afurðin, sem lýst er hér að framan, inniheldur eða er úr aukaafurðum úr dýrum, sem ekki eru
jórturdýr, og er, í samræmi við yfirlýsingu sendanda sem um getur í reit I.1,
(2) annaðhvort

[ekki ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, önnur en loðdýr.]

(2) (6) eða

[ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, sem ekki eru jórturdýr, önnur en loðdýr og sendandinn hefur
skuldbundið sig til að tryggja að skoðunarstöð á landamærum við komu fái niðurstöður úr greiningum
sem gerðar eru í samræmi við aðferðirnar sem eru settar fram í VI. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 (7).]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

Nr. 50/478

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

ll.

23.7.2020

Unnið dýraprótín, annað en prótín úr öldum skordýrum, sem er
ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem
innihalda slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

—

Reitur l.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11; 23.01 eða 23.09.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða
Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea. Ef um er að ræða eldisfisk skal
tilgreina vísindaheiti fisksins.

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.

(5)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

(6)

Ef unna dýraprótínið eða -afurðin sem lýst er í þessu heilbrigðisvottorði er ætluð til notkunar við framleiðslu á fóðri fyrir
alidýr, sem eru ekki jórturdýr, önnur en loðdýr verður einstaklingurinn sem er ábyrgur fyrir farminum sem um getur í reit I.6
að tryggja að gerð verði greining á sendingunni í samræmi við aðferðirnar, sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 152/2009, í því skyni að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi. Upplýsingar um
niðurstöður úr slíkri greiningu skulu festar við þetta heilbrigðisvottorð þegar sendingunni er framvísað á skoðunarstöð á
landamærum í ESB.

(7)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, 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
dýra og 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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1. KAFLI a

Heilbrigðisvottorð
Fyrir unnið dýraprótín úr öldum skordýrum 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:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi
Heiti

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

Nr. 50/480
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Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

l.26.

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.

23.7.2020



l.27.

Framleiðsla á gæludýrafóðri 

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Unnið dýraprótín úr öldum skordýrum sem er ekki ætlað
til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem innihalda slíkt
prótín, aðrar en gæludýrafóður
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 við hana, og votta að:

II. hluti: Vottun

ll.1.

unna dýraprótínið úr öldum skordýrum 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 verið undir eftirliti af hálfu
lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 og

b)

hefur einungis verið framleitt úr öldum skordýrum af eftirtöldum tegundum:
(2) annaðhvort

[-

svartdátaflugan (Hermetia illucens),]

(2) og/eða

[-

húsflugan (Musca domestica),]

(2) og/eða

[-

mjölbjallan (Tenebrio molitor),]

(2) og/eða

[-

dritbjallan (Alphitobius diaperinus),]

(2) og/eða

[-

húskrybban (Acheta domesticus),]

(2) og/eða

[-

beltakrybban (Gryllodes sigillatus),]

(2) og/eða

[-

akurkrybban (Gryllus assimilis).]

og
c)

hefur verið unnið með aðferð [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (2) eins og sett er fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 142/2011,

og
d)

æti til að fóðra alin skordýr má eingöngu innihalda afurðir sem eru ekki úr dýraríkinu eða eftirfarandi afurðir úr
dýraríkinu úr efni í 3. flokki:
—

fiskimjöl,

—

blóðafurðir úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,

—

tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu,

—

vatnsrofin prótín úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,

—

vatnsrofin prótín úr húðum og skinnum jórturdýra,

—

gelatín og kollagen úr dýrum sem ekki eru jórturdýr,

—

egg og eggjaafurðir,

—

mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, afurðir úr mjólk og broddur,

—

hunang,

—

brædd fita,
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II.b.

og
e)

ll.2.

æti til að fóðra skordýr og skordýr eða lirfur þeirra hafa ekki komist í snertingu við önnur efni úr dýraríkinu en
þau sem tilgreind eru í d-lið og ætið innihélt ekki húsdýraáburð, eldhússúrgang eða annan úrgang.

lögbært yfirvald rannsakaði slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreyndi að það uppfyllir 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 1g,

ll.3.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni
meðhöndlun,

ll.4.

fullunna afurðin:
(2) annaðhvort

var sett í nýja eða dauðhreinsaða sekki,]

(2) eða

[var 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/UNNIÐ SKORDÝRAPRÓTÍN — MÁ EKKI NOTA Í
FÓÐUR FYRIR ALIDÝR ÖNNUR EN LAGARELDISDÝR OG LOÐDÝR“,
ll.5.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

(2) [II.6.

unna dýraprótínið eða -afurðin, sem lýst er hér að framan, inniheldur eða er úr aukaafurðum úr jórturdýrum og:
(2) annaðhvort

er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið
upp nein innlend tilvik um kúariðu og]]

(2) eða

er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hefur komið upp
innlent tilvik um kúariðu og aukaafurðin úr dýrum eða afleidda afurðin kom úr dýrum, sem
voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og hömsum úr
jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr, kom á skilvirkan hátt til framkvæmdar í viðkomandi landi eða svæði og]]

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum
sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði
þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (5), sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

ll.

Unnið dýraprótín úr öldum skordýrum sem er ekki ætlað
til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem innihalda
slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
c)

ll.7.
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II.b.

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn
í kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að
undanskildum þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í
landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg.]]]

Unna dýraprótínið eða -afurðin sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[inniheldur ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða er ekki ætlað í fóður fyrir alidýr,
önnur en loðdýr.]

(2) eða

[inniheldur mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og er ætlað í fóður fyrir alidýr, önnur en
loðdýr, og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er varðar
dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur leikur á
um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er staðfest,

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu á a.m.k.
undanfarandi sjö ára tímabili,

b)

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um smitandi
svampheilakvilla,

c)

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki undanfarin a.m.k.
sjö ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað, að
frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR, ám til
undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQgenasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina ARRgenasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa verið
aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta tilviki
dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna smitandi
svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi svampheilakvilli er til
staðar sem hafa skilað neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við
rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í kafla C í X.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum eftirtöldum dýrum sem eru
eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARR-arfgerð:
— dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og
— dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki aflífuð
innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

ll.8.

[unna dýraprótínið eða -afurðin, sem lýst er hér að framan, inniheldur eða er úr aukaafurðum úr dýrum, sem ekki eru
jórturdýr, og er, í samræmi við yfirlýsingu sendanda sem um getur í reit I.1,
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(2) annaðhvort

[ekki ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, önnur en loðdýr.]

(2) (6) eða

[ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, sem ekki eru jórturdýr, önnur en loðdýr og sendandinn hefur
skuldbundið sig til að tryggja að skoðunarstöð á landamærum í Evrópusambandinu fái niðurstöður
úr greiningum sem gerðar eru í samræmi við aðferðirnar sem eru settar fram í VI. viðauka við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 (7).]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

—

Reitur l.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.11, 23.01 eða 23.09.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: tilgreinið vísindaheiti skordýrs.

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.

(5)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.
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(6)

Ef unna dýraprótínið eða -afurðin sem lýst er í þessu heilbrigðisvottorði er ætluð til notkunar við framleiðslu á fóðri fyrir
alidýr, sem eru ekki jórturdýr, önnur en loðdýr verður einstaklingurinn sem er ábyrgur fyrir farminum sem um getur í reit I.6
að tryggja að gerð verði greining á sendingunni í samræmi við aðferðirnar, sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 152/2009, í því skyni að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi. Upplýsingar um
niðurstöður úr slíkri greiningu skulu festar við þetta heilbrigðisvottorð þegar sendingunni er framvísað á skoðunarstöð á
landamærum í ESB.

(7)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, 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 dýra og 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:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi
Heiti

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland ISO-kóði l.8.

l.11.

Upprunastaður
Heiti

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

l.17.

CITES-Nr.

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Til frekari vinnslu 

Framleiðsla á gæludýrafóðri 

Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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II.b.

II. hluti: Vottun

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 eru að stofni til úr mjólk (2) eða
afurðirnar úr mjólk (2), sem um getur í reit l.28, uppfylla eftirfarandi skilyrði:
ll.1.

þær voru framleiddar og unnar í .................................................................. (setjið inn heiti útflutningslands) (3),
.................................................................................................................... (setjið inn heiti svæðis) (3), sem er
tilgreint í I-hluta II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 (4), og hefur verið laust við
gin- og klaufaveiki og nautapest síðustu 12 mánuðina fram að útflutningi og þar hefur ekki átt sér stað bólusetning
gegn nautapest á því tímabili,

ll.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 búum sem sættu
ekki opinberum takmörkunum vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar,

ll.3.

þær eru mjólk eða mjólkurafurðir sem:

ll.4.

(2) annaðhvort

[hafa fengið einhverja þá meðhöndlun sem lýst er í lið II.4 eða sambland af þeim,]

(2) eða

[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 ll.4 og:
(2) annaðhvort

[mysunni var safnað a.m.k. 16 klukkustundum eftir hleypingu og pH-gildi hennar er
undir 6,]

(2) (5) eða

[mysan var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili greindist ekkert
tilvik gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,]

(2) (5) 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 fengið eina af eftirtöldum meðhöndlunum:
(2) annaðhvort

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 °C í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngilda gerilsneyðingu
sem gefur neikvæða svörun við fosfatasaprófun í nautgripamjólk, ásamt:
(2) annaðhvort

[annarri háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 °C 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) (5) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingardag og á
því tímabili greindist ekkert tilvik gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,]

(2) (5) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd .../.../...... (tilgreinið dagsetninguna) 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. Fo3,]]
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II.b.

[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) (5) 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) (5) eða

[mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd .../.../...... (tilgreinið dagsetninguna) 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,]]

ll.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,

ll.6.

mjólkin eða afurðin sem er að stofni til úr mjólk eða afurðin úr mjólk er:

ll.7.

(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,

mjólkin eða afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr mjólk, sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[innihalda ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða eru ekki ætlaðar í fóður fyrir
alidýr, önnur en loðdýr.]

(2) eða

[innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða eru ætlaðar í fóður fyrir alidýr, að
undanskildum loðdýrum og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

b)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er
varðar dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur
leikur á um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar
riðuveiki er staðfest,

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og
þeim eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á
skilvirkan hátt í öllu landinu á a.m.k. undanfarandi sjö ára tímabili,

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um
smitandi svampheilakvilla,

Nr. 50/490

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND
ll.

23.7.2020

Mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr
mjólk, ekki til manneldis
Upplýsingar um heilbrigði
c)

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki undanfarin
a.m.k. sjö ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða
slátrað, að frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni
ARR/ARR, ám til undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARRgenasamsætu en enga VRQ-genasamsætu, og öðru sauðfé sem
er með a.m.k. eina ARR-genasamsætu,]

(2) eða

[öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa
verið aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta
tilviki dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun
vegna smitandi svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi
svampheilakvilli er til staðar sem hafa skilað neikvæðum
niðurstöðum, í samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar
eru fram í lið 3.2 í kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001 (6), á öllum eftirtöldum dýrum sem eru eldri en
18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARR-arfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki
aflífuð innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef um
er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru.

—

Reitur l.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 l.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 04.01; 04.02; 04.03;
04.04; 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eða 35.04.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.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.

23.7.2020
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LAND
ll.

Nr. 50/491

Mjólk, afurðir sem eru að stofni til úr mjólk og afurðir úr
mjólk, ekki til manneldis
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(3)

Útfyllist ef leyfi til innflutnings í Evrópusambandið eða umflutnings gegnum það takmarkast við tiltekin svæði viðkomandi
þriðja lands.

(4)

Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.

(5)

Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lönd sem eru tilgreind í „A“-dálki I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010.

(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 dýra og 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 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:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi
Heiti

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland ISO-kóði

l.11.

Upprunastaður

l.8.

Upprunasvæði

Kóði l.9.

l.12.

Heiti

Viðtökuland

ISO-kóði

Viðtökusvæði

Kóði

Viðtökustaður

Samþykkisnúmer

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

l.17.

CITES-Nr.

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

23.7.2020

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 50/493

Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Til frekari vinnslu 

Framleiðsla á gæludýrafóðri 

Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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LAND
ll.

23.7.2020

Broddur og afurðir úr broddi úr nautgripum, ekki til
manneldis
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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 broddurinn (2), eða afurðirnar úr broddi (2), sem um getur
í reit l.28, uppfylla eftirfarandi skilyrði:
ll.1.

þær voru framleiddar og unnar í ..................................................................... (setjið inn heiti útflutningslands) (3),
....................................................................................................................... (setjið inn heiti svæðis) (3), sem er
tilgreint í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 (4), og hefur verið laust við gin- og
klaufaveiki og nautapest síðustu 12 mánuðina fram að útflutningi og þar hefur ekki átt sér stað bólusetning gegn
nautapest á því tímabili,

ll.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 búum sem sættu
ekki opinberum takmörkunum vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar,

ll.3.

þær eru broddur eða afurðir úr broddi úr nautgripum og hafa verið unnar með háhitagerilsneyðingu í skamman tíma
við 72 °C í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem gefur neikvæða svörun við fosfatasaprófun í
nautgripabroddi, ásamt:
(2) (5) 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) (5) eða

[broddur eða afurðir úr broddi voru framleiddar ..././... (tilgreinið dagsetningu) 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 búum þar sem allar nautgripahjarðir eru:

og

(2) (5) annaðhvort

[viðurkenndar sem opinberlega lausar við berkla og öldusótt (6),]

(2) (5) eða

[falla ekki undir takmarkanir samkvæmt landslöggjöf þriðja lands, sem er
upprunaland þeirra, að því er varðar útrýmingu berkla og öldusóttar,]

(2) (5) annaðhvort

[eru viðurkenndar sem opinberlega lausar við smitandi hvítblæði í
nautgripum (6),]

(2) (5) eða

[falla undir opinbert kerfi til varnar gegn smitandi hvítblæði í nautgripum og
klínískar prófanir og rannsóknarstofuprófanir hafa ekki leitt í ljós nein merki
um þann sjúkdóm í hjörðinni næstliðin 2 ár,]]

ll.4.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að broddur eða afurðir úr broddi mengist eftir vinnslu,

ll.5.

broddur eða afurðir úr broddi eru:

ll.6.

(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,

broddurinn eða afurðirnar úr broddi innihalda ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef um
er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.
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LAND
ll.

Nr. 50/495

Broddur og afurðir úr broddi úr nautgripum, ekki til
manneldis
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

—

Reitur l.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru.

—

Reitur l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar)
eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á
landamærum í Evrópusambandinu um það.

—

Reitur l.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 04.04.90; 23.09.10,
23.09.90, 35.01, 35.02 eða 35.04.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.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)

Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.

(5)

Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lönd sem eru leyfð í „A“-dálki I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 605/2010 (Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1).

(6)

Hjörð sem er opinberlega laus við berkla og öldusótt eins og mælt er fyrir um í viðauka A við tilskipun ráðsins 64/432/EBE
(Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977/64), og hjörð sem er opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum eins og
mælt er fyrir um í I. kafla viðauka D við þá tilskipun.

—

Undirskrift og innsigli 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 gæludýrafóður í dósum vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISOkóði

Heiti

l.8.

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

Lýsing á vöru

l.19.

Vörunúmer (ST-númer)
23,09

l.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

23.7.2020

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Vörur sem eru vottaðar:
Sem gæludýrafóður 

l.26.

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.

Nr. 50/497



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

Nr. 50/498

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND
ll.

23.7.2020

Gæludýrafóður í dósum
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
ll.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,

ll.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. afskurður 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,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (2a), sem ekki sýndu nein merki um
sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði,
fengið 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,]

(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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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 stöðvum eða fyrirtækjum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 50/499

LAND
ll.

Gæludýrafóður í dósum
Upplýsingar um heilbrigði
(2) og/eða

[-

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.

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[-

efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð með tilskipun
ráðsins 96/22/EB (2b) en innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

ll.3.

hefur fengið hitameðhöndlun þannig að Fc-gildið 3 náist að lágmarki í loftþéttum ílátum,

ll.4.

hefur verið greint með því að taka a.m.k. fimm slembisýni í hverri vinnslulotu og greina þau með
rannsóknarstofuaðferð til að ganga úr skugga um að öll sendingin hafi hlotið næga hitameðhöndlun, eins og kveðið
er á um í lið II.3,

ll.5.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni
meðhöndlun.

(2) [ll.6.

gæludýrafóðrið sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[ a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (4), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur
eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í
kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum
þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

Nr. 50/500

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND
ll.

23.7.2020

Gæludýrafóður í dósum
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða
Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea.

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.

(2a)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(2b)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 dýra og 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:

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 50/501

B-LIÐUR 3. KAFLA

Heilbrigðisvottorð
Fyrir unnið gæludýrafóður, þó ekki í dósum, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

Nr. 50/502

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Vörur sem eru vottaðar:
Sem gæludýrafóður 

l.26.

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.

23.7.2020



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND
ll.

Nr. 50/503

Unnið gæludýrafóður, þó ekki í dósum
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
ll.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,

ll.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. afskurður 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,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1.
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (2a), sem ekki sýndu nein merki
um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með
blóði, fengið 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,]

(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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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,]
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(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr lagardýrum sem koma frá stöðvum eða fyrirtækjum 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,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[-

efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð með
tilskipun ráðsins 96/22/EB (2b) en innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar
35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

(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:

ll.3.

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 reglugerð (ESB) nr. 605/2010, með pH-gildi sem hefur verið lækkað niður
fyrir 6, hafa þær fyrst 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
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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

ii.

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 (EB) nr. 853/2004,

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 úr 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,

j)

ef um er að ræða fiskimjöl, var unnið með einni af vinnsluaðferðum 1 til 7, eins og um getur í
III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, eða með aðferð og vinnslubreytum sem
tryggja að afurðin uppfylli örverufræðilega staðla fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram í I.
kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,

k)

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,
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ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, var framleitt 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.

meðhöndlar fosfórríkan vökvann, í kjölfar ferlisins sem um getur í i. lið, með kalki
þannig að tvíkalsíumfosfat falli út við pH-gildi 4–7 og

iii.

loks skal tvíkalsíumfosfatsbotnfallið loftþurrkað 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, fékk 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 (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,

II.5.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni
meðhöndlun,

ll.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“,

(2) [II.7.

gæludýrafóðrið sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort
(2) eða

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem voru
fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum
við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (5),
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b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (6), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem
voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 flrígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur l.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 númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.08, 05.04, 05.05, 05.06; 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09; 28.35.25; 28.35.26; 35.01;
35.02; 35.03 eða 35.04.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða
Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea.

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.

(2a)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(2b)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(3)

Stjtíð. ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1.
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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.

(6)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Nr. 50/509

C-LIÐUR 3. KAFLA

Heilbrigðisvottorð
Fyrir nagbein vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem
eru flutt inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland ISO-kóði l.8.

l.11.

Upprunastaður
Heiti

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

Nr. 50/510

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Vörur sem eru vottaðar:
Sem gæludýrafóður 

l.26.

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.

23.7.2020



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 50/511

LAND
ll.

Nagbein
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 nagbeinin sem lýst er hér að framan:

II. hluti: Vottun

ll.1.

ll.2.

ll.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. afskurður 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,

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 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

[-

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 stöðvum eða fyrirtækjum sem framleiða afurðir til
manneldis,]

(2) og/eða

[-

efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð með tilskipun
96/22/EB (2a) en innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009,]

hafa verið meðhöndluð:
(2) annaðhvort

[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 uppfyllir eftirfarandi staðla (3):
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,
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LAND

Nagbein

ll.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

ll.4.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá mengun af völdum sjúkdómsvalda eftir meðhöndlun,

ll.5.

eru í nýjum pakkningum.

(2) [ll.6.

nagbeinin sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[koma úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[ a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (5), sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn
í kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að
undanskildum þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í
landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg.]]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.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 vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu.

—

Reitur l.19: 05.11, 23.09, 41.01 eða 42.05.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða
Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea.

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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Nr. 50/513

LAND
ll.

Nagbein
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(2a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(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 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 í Evrópusambandinu.

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, til fóðrunar loðdýra, vegna sendingar til eða
umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:
l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

23.7.2020

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Vörur sem eru vottaðar:
Sem gæludýrafóður 

l.26.

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.
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l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

Nr. 50/516
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LAND
ll.
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Hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr
dýrum til fóðrunar loðdýra
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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 aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér
að framan:
ll.1.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

ll.2.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a)

ll.3.1.

ll.3.2.

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 frá þriðju löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra ........................................ (ISO-kóði ef
um er að ræða land eða kóðar ef um er að ræða yfirráðasvæði eða hluta þeirra),

—

og/eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (4) og að því tilskildu að dýrin, sem
kjötið er af, komi frá þriðju löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra .......................... (ISO-kóði ef
um er að ræða land eða kóðar ef um er að ræða yfirráðasvæði eða hluta þeirra), eins og tilgreint er í
þeirri reglugerð, sem hafa verið laus 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 frá þriðju löndum, af yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra ............................ (ISO-kóði
ef um er að ræða land eða kóðar ef um er að ræða yfirráðasvæði eða hluta þeirra), eins og tilgreint er
í þeirri reglugerð, sem hafa verið laus 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 ef 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 sem um getur í a-lið, sem dýrin eru
næm fyrir og

c)

af dýrum sem hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðeigandi
ákvæði í löggjöf Sambandsins og uppfylla kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II.
og III. kafla reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1099/2009 (6) eða

d)

ef um er að ræða fóður fyrir loðdýr, fengnar úr lagardýrum sem uppfylla viðeigandi kröfur varðandi heilbrigði
dýra og manna, sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/766/EB ( 7) og koma frá
löndum eða yfirráðasvæðum þeirra .......................... (ISO-kóði landsins) sem skráð eru í II. viðauka við þá
ákvörðun,

samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru:
a)

skrokkar og skrokkhlutar sláturdýra eða, ef um er að ræða veiðidýr, skrokkar eða skrokkhlutar dýra sem
hafa verið felld, sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins þar til því er
afdráttarlaust lýst yfir að þeir séu aukaafurðir úr dýrum af viðskiptalegum ástæðum,]

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,

ef um er að ræða fóður fyrir loðdýr til viðbótar við lið ll.3.1, samanstendur einnig af eftirfarandi aukaafurðum úr
dýrum:
(2) annaðhvort

[-

aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (2a), sem ekki sýndu nein merki um
sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með blóði,
fengið 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,]

(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,]
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(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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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 stöðvum eða fyrirtækjum 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,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

ll.4.

hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem mælt er
fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og verið meðhöndlaðar þannig að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar
menguðu þær,

ll.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
settar 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“, ásamt heiti og heimilisfangi
viðtökustöðvarinnar,

ll.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 (8):
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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,

II.b.

[gæludýrafóðrið eða aukaafurð úr dýrum til fóðrunar loðdýra, sem lýst er hér að framan, inniheldur eða er úr
aukaafurðum úr jórturdýrum og:
(2) annaðhvort

er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið
upp nein innlend tilvik um kúariðu og]]

(2) eða

er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hefur komið upp
innlent tilvik um kúariðu og aukaafurðin úr dýrum eða afleidda afurðin kom úr dýrum, sem
voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og hömsum úr
jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr, kom á skilvirkan hátt til framkvæmdar í viðkomandi landi eða svæði og]]

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum
sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land
eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (9),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé
eða geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi
eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (10), sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið
upp nein innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef
miðtaugakerfisins í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga
verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða með því að sprauta
gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem voru fædd,
alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef um
er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru sem á
að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.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 númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögn: 04.08; 05.06; 05.08;
05.11, 23.01 eða 23.09.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.
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II.b.

Reitur l.28:
Eðli verslunarvöru: veljið hrátt gæludýrafóður eða aukaafurð úr dýrum.
Ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á hráu gæludýrafóðri skal tilgreina vísindaheiti tegundarinnar.
Ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á loðdýrafóðri skal velja á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia,
að undanskildum Ruminantia eða Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea.

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.

(2a)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.

(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. ESB L 303, 18.11.2009, bls. 1.

(7)

Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 53.

(8)

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.

(9)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(10)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 í Evrópusambandinu.

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 notkunar við framleiðslu á gæludýrafóðri vegna sendingar til eða umflutnings (2) um
Evrópusambandið
LAND:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)

l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

23.7.2020

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Vörur sem eru vottaðar:
Sem gæludýrafóður 

l.26.

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.
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l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Bragðbætandi innyflaafurðir til notkunar við framleiðslu á
gæludýrafóðri
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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 innyflaafurðin sem lýst er hér að
framan:
ll.1.

samanstendur af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir um heilbrigði dýra,

ll.2.

hefur einungis verið framleidd 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. afskurður 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,

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 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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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 stöðvum eða fyrirtækjum 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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Upplýsingar um heilbrigði
ii.

iii.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

eftirfarandi efni úr landdýrum:
–

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

–

egg,

–

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[-

efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð með tilskipun
ráðsins 96/22/EB (2b) en innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

ll.3.

hefur verið unnin með aðferð í samræmi við III. kafla XIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 til að eyða
sjúkdómsvöldum,

ll.4.

hefur verið greind, 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 (3):

ll.5.

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 pokum,]

(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“,
ll.6.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

ll.7.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun,

(2)

bragðbætandi innyflaafurðin sem lýst er hér að framan

[II.8.

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (5), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,
eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim
dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar
sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar)
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu.

—

Reitur l.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.04, 05.06, 05.11 eða 23.09.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28:
—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða Suidae,
Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea

—

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.

(2a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(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 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 dýra og 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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F-LIÐUR 3. KAFLA

Heilbrigðisvottorð
Fyrir aukaafurðir úr dýrum (3) til framleiðslu á gæludýrafóðri vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópusambandið
LAND:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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Vörur sem eru vottaðar:
Framleiðsla á gæludýrafóðri 

l.26.

Til frekari vinnslu 


Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.
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l.27.

Til tæknilegra nota 

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á
gæludýrafóðri
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
ll.1.1.

samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir um heilbrigði dýra,

ll.1.2.

eru fengnar á yfirráðasvæði: ................................................................... (1c) úr dýrum:

ll.1.3.

(2) annaðhvort

[a)

sem hafa verið á þessu yfirráðasvæði frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá mánuði fyrir slátrun eða
framleiðslu,]

(2) eða

[b)

voru felld úti í náttúrunni á þessu yfirráðasvæði (1d),]

(2) eða

[c)

úr nagdýrum, nörturum, lagardýrum eða land- eða vatnahryggleysingjum,]

voru fengnar úr eða framleiddar úr dýrum:
(2) annaðhvort

[a)

b)

(2) eða

[a)

b)

sem koma af búum:
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 búum í nágrenninu, sem eru innan 10 km radíuss, næstliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna
60 daga, né á búum í nágrenninu, sem eru innan 25 km radíuss, næstliðna 30 daga og

sem:
i.

voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

ii.

hafa verið á upprunabúinu 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 sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi við
viðeigandi ákvæði í löggjöf Sambandsins og uppfylltu kröfur sem voru a.m.k. jafngildar
þeim sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1099/2009 (4)]

voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km radíuss, 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 a.m.k. 20 km frá landi eða hluta yfirráðasvæðis lands þaðan sem útflutningur til
Evrópusambandsins á efni úr alifuglum er ekki leyfður næstliðna 30 daga eða á efni úr
svínum næstliðna 40 daga og

voru flutt til kælingar, innan 12 klukkustunda eftir aflífun, annaðhvort á söfnunarstöð og strax
að því loknu á starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr eða beint á starfsstöð sem meðhöndlar
veiðidýr,]
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LAND
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Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.1.4.

eru fengnar á stöð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik eða faraldur neinna sjúkdóma 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,

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
Evrópusambandinu,

II.1.7.

samanstanda eingöngu af 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 taldir hæfir til manneldis í samræmi við
löggjöf Sambandsins þar til því er afdráttarlaust lýst yfir að þeir séu aukaafurðir úr dýrum 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. afskurður 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,

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 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 stöðvum eða fyrirtækjum 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,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,
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II.b.

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðir úr vatna- eða 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[-

efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð með
tilskipun 96/22/EB (4a) en innflutningur efnisins er leyfður í samræmi við ii. lið a-liðar 35. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]

II.1.8.

hafa verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf Evrópusambandsins
þannig að þær skemmist ekki milli sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni í Evrópusambandinu eða við
umflutning gegnum Evrópusambandið,

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 með 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 Evrópusambandsins, 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 í Evrópusambandinu, stendur eða á meðan á umflutningi
gegnum Evrópusambandið 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
Evrópusambandsins, með því að úða á það fljótandi viðarkolum eða með því að nota viðarkoladuft þannig
að viðarkolin sjáist greinilega á efninu og

c)

ef aukaafurðir úr dýrum eru 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 um getur 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
sláturmat 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.]]

(2) [II.3.

aukaafurð úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri inniheldur eða er úr aukaafurðum úr jórturdýrum og:
(2) annaðhvort

[er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp
nein innlend tilvik um kúariðu og]]

(2) eða

[er upprunnin í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hefur komið upp
innlent tilvik um kúariðu og aukaafurðin úr dýrum eða afleidda afurðin kom úr dýrum, sem voru
fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og hömsum úr
jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr, kom á skilvirkan hátt til framkvæmdar í viðkomandi landi eða svæði og]]

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]
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II.b.

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengnar úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (8),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (9), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,
eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim
dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði 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 vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

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 í Evrópusambandinu.

—

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.04, 05.06, 05.07, 05.11.91 eða 05.11.99, 23.01, 41.01.

—

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 alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28:
—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða Suidae,
Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea

—

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.
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II.b.

Heiti og ISO-kóði útflutningslands eins og mælt er fyrir um í:
—

1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,

—

1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og

—

1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 119/2009.

Einnig skal skrá ISO-kóða svæðaskiptingar í framangreindum viðaukum (eftir því sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir
sem eiga í hlut).
(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 fjöðrum (sjá
viðeigandi sérstök vottorð í þeim viðauka fyrir innflutning á þessum vörum).

(4)

Stjtíð. ESB L 303, 18.11.2009, bls. 1.

(4a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(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 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 (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206).

(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 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift: “

Stimpill:
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2) Í stað B- til D-liðar 4. kafla kemur eftirfarandi:
„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:
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

Heiti

I.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

I.7.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

Upprunaland

ISOkóði

I.8.

Upprunasvæði

I.11. Upprunastaður

Heiti

Kóði

I.9.

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Samþykkisnúmer

Tollvörugeymsla
Heiti

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

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.23. Nr. innsiglis/gáms

Kóði

I.12. Viðtökustaður

Heimilisfang
Heiti

Viðtökuland

I.22. Fjöldi pakkninga
Kældar 

Frystar 
I.24. Tegund umbúða
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I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Framleiðsla á gæludýrafóðri 

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
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

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: Vottun

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 verið undir eftirliti af hálfu lögbærs yfirvalds 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.

II.6.

(2) annaðhvort

[blóð sláturdýra, sem er hæft 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, í því skyni að gera sjúkdómsvalda óvirka:
(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 (ESB) nr. 142/2011,]

(2) eða

[ef um er að ræða blóðafurðir, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar til
að fóðra svín: hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og þurrt blóð og blóðvökvi
innihaldi ekki meira en 8% raka með vatnsvirkni sem er innan við 0,60.]

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.7.

fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými,

II.8.

allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni
meðhöndlun,
(2) og

II.9.

[ef um er að ræða blóðafurðir, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar til
að fóðra svín hafa þær verið geymdar við stofuhita á þurrum geymslustað í a.m.k. 6 vikur.]

lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni fyrir sendingu meðan á geymslu stendur eða við brottflutning úr geymslu
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,
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LAND

Blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota
sem fóðurefni

II.

Upplýsingar um heilbrigði

(2) [II.10.

blóðafurðin sem lýst er hér að framan

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

(2) eða

II.11.

Nr. 50/535

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]
[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (5),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (6), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið,
eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim
dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar
sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

blóðafurðirnar sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[innihalda ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða eru ekki ætlaðar í fóður fyrir
alidýr, að undanskildum loðdýrum.]

(2) eða

[innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða eru ætlaðar í fóður fyrir alidýr, að
undanskildum loðdýrum, sem:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar
sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er
varðar dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur
leikur á um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki
er staðfest,

iv.
v.

b)
c)

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim
eytt,
fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á
skilvirkan hátt í öllu landinu á a.m.k. undanfarandi sjö ára tímabili,

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um
smitandi svampheilakvilla,
koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki
undanfarin a.m.k. sjö ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið
staðfest:
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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.

(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað,
að frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR,
ám til undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en
enga VRQ-genasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina
ARR-genasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa
verið aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta
tilviki dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna
smitandi svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi
svampheilakvilli er til staðar sem hafa skilað neikvæðum niðurstöðum, í
samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í
kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum eftirtöldum
dýrum sem eru eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARRarfgerð:
— dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og
— dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki
aflífuð innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

II.12.

blóðafurðin, sem lýst er hér að framan, inniheldur eða er úr aukaafurðum úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, og er, í
samræmi við yfirlýsingu sendanda sem um getur í reit I.1,
(2) annaðhvort

[ekki ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, önnur en loðdýr.]

(2) (7) eða

[ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, sem ekki eru jórturdýr, önnur en loðdýr og sendandinn hefur
skuldbundið sig til að tryggja að skoðunarstöð á landamærum við komu fái niðurstöður úr greiningum
sem gerðar eru í samræmi við aðferðirnar sem eru settar fram í VI. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 (8).]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

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 í Evrópusambandinu.

—

Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.11.91, 05.11.99, 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 alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir I.26 og I.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, aðrar Mammalia-tegundir en Ruminantia eða
Suidae, Pesca, Reptilia.
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Blóðafurðir, 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:
(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 aðferð 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.

(6)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

(7)

Einstaklingurinn sem er ábyrgur fyrir farminum sem um getur í reit I.6 verður að tryggja, ef blóðafurðirnar sem lýst er í
þessu heilbrigðisvottorði eru ætlaðar til notkunar við framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, sem eru ekki jórturdýr, önnur en loðdýr,
að gerð verði greining á sendingunni í samræmi við aðferðirnar, sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 152/2009, í því skyni að staðfesta að óleyfileg innihaldsefni úr dýraríkinu séu ekki fyrir hendi. Upplýsingar um
niðurstöður úr slíkri greiningu skulu festar við þetta heilbrigðisvottorð þegar sendingunni er framvísað á skoðunarstöð á
landamærum í Evrópusambandinu.

(8)

Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, 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 komustað í Evrópusambandinu.

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:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang
Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

l.7.

l.11.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

Upprunaland

ISOkóði

l.8.

Upprunasvæði

Kóði

Upprunastaður

l.9.

l.12.

Heiti

ISO-kóði
Viðtökul
and

Heiti

Heiti

Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla



Viðtökustaður

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)

l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 50/539

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

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: Vottun

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 heilbrigðiskröfurnar 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, og eru
eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum:
(2) annaðhvort [-

blóði sláturdýra, sem er hæft 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 sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,
fengið úr dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi eftir að hafa verið 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 dýr,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðhöndlun, eins og skilgreint er í d-lið
2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 96/22/EB (2a) eða í b-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (2b),]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum 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
eru umfram það magn sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða, ef það er ekki gefið
upp, í landslöggjöf,]

II.4.

blóðinu sem slíkar afurðir voru framleiddar úr var safnað í sláturhúsum sem eru samþykkt í samræmi við löggjöf
Sambandsins, sláturhúsum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur samþykkt og hefur
eftirlit með, eða úr lifandi dýrum í starfsstöðvum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað
hefur samþykkt og hefur eftirlit með,

(2) [II.5.

ef um er að ræða blóðafurðir úr dýrum sem tilheyra tegundahópunum klaufdýr (Artiodactyla), hófdýr (Perissodactyla)
og ranadýr (Proboscidea), þ.m.t. kynblendingar af tegundum innan þessara tegundahópa, blóðinu var safnað í landi
eða á svæði þar sem engin tilvik nautapestar, fjárpestar og sigdalssóttar hafa verið skráð á a.m.k. næstliðnum
12 mánuðum og þar sem bólusetning gegn þessum sjúkdómum hefur ekki farið fram á a.m.k. næstliðnum
12 mánuðum og
(2) annaðhvort

[í þriðju löndum, yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra .................. (tilgreinið ISO-kóða lands ef um er
að ræða land eða kóða (3) fyrir yfirráðasvæði eða hluta þeirra) þar sem engin tilvik gin- og
klaufaveiki hafa verið skráð á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og þar sem bólusetning gegn
þessum sjúkdómi hefur ekki farið fram á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og]

(2) eða

[í þriðju löndum, yfirráðasvæðum eða hlutum þeirra .................. (tilgreinið ISO-kóða lands ef um er
að ræða land eða kóða (3) fyrir yfirráðasvæði eða hluta þeirra) þar sem engin tilvik gin- og
klaufaveiki hafa verið skráð á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og þar sem húsdýr í hópi jórturdýra
hafa verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti á a.m.k. næstliðnum
12 mánuðum (4) og]]
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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.

(2) [II.5.1. ef um er að ræða dýr sem ekki eru af svínaætt (Suidae) og naflasvínaætt (Tayassuidae) í þriðju löndum eða svæðum
þar sem:
(2) annaðhvort

[engin tilvik munnblöðrubólgu og blátungu (2), (þ.m.t. að sermijákvæð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa
verið skráð á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og bólusetning gegn þessum sjúkdómum hefur ekki átt
sér stað á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum,]

(2) eða

[að því er varðar munnblöðrubólgu og blátungu (2) eru sermijákvæð dýr til staðar (4),]]

(2) [II.5.2. að því er varðar svínaætt (Suidae) og naflasvínaætt (Tayassuidae), engin tilvik svínafárs, svínapestar og
afríkusvínapestar hafa verið skráð í þriðju löndum eða svæðum á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og bólusetning hefur
ekki átt sér stað hjá smitnæmum tegundum gegn þessum sjúkdómum á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og:

(2) [II.6.

(2) annaðhvort

[engin tilvik munnblöðrubólgu, (þ.m.t. að sermijákvæð dýr eru ekki fyrir hendi), hafa verið skráð á
a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum og bólusetning gegn þessum sjúkdómi hefur ekki átt sér stað á a.m.k.
næstliðnum 12 mánuðum,]]

(2) eða

[að því er varðar munnblöðrubólgu eru sermijákvæð dýr til staðar (4),]]]

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 á a.m.k. næstliðnum 12 mánuðum,
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 poka 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 voru gerðar til að forðast að sjúkdómsvaldar menguðu blóðafurðirnar á meðan á flutningi stóð,

(2) [II.10.

ómeðhöndluðu blóðafurðirnar sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[koma úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem voru
fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (6),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (7),
sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar
hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu,
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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
c)

II.b.

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem
voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir
vöru sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitir l.11 og l.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum
þar sem sending er flutt inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 05.11; 30.02 eða
35.02.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28 Tegundir: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, aðrar Mammalia-tegundir en Ruminantia eða
Suidae, Pesca, Reptilia.

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.

(2a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(2b)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10.

(3)

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 (Stjtíð. ESB L 73,
20.3.2010, bls. 1).

(4)

Að loknu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, sem kveðið er á um í tilskipun 97/78/EB (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998,
bls. 9), 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 starfsstöðvar á viðtökustaðnum.
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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.

(5)

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 798/226
(Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).

(6)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(7)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 á komustað í
Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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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:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2.a.

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

ISO-kóði

l.11.

Upprunastaður
Heiti

l.8.

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)

l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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l.25.
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Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Númer framleiðslulotu
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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.

II. hluti: Vottun

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 heilbrigðiskröfurnar 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:
(2) annaðhvort

[-

blóði sláturdýra, sem er hæft 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 sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,
fengið úr dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi eftir að hafa verið 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 einkenni um sjúkdóm sem getur borist
með þessum afurðum í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[-

blóði og blóðafurðum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum úr dýrum sem fengið hafa ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr.
1. gr. tilskipunar ráðsins 96/22/EB (2a) eða í b-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (2b),]

(2) og/eða

[-

aukaafurðum 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
eru umfram það magn sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins eða, ef það er ekki gefið upp,
í landslöggjöf,]

II.4.

blóðinu sem þessar afurðir voru framleiddar úr var safnað í sláturhúsum sem eru samþykkt í samræmi við löggjöf
Sambandsins, sláturhúsum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur samþykkt og hefur
eftirlit með, eða úr lifandi dýrum í starfsstöðvum sem lögbært yfirvald í þriðja landinu þar sem blóðinu var safnað hefur
samþykkt og hefur eftirlit með,

(2) [II.5.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr klaufdýrum (Artiodactyla), hófdýrum (Perissodactyla) og ranadýrum (Proboscidea),
þ.m.t. kynblendingum þeirra, þó ekki dýrum 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) og/eða

[geislun við 25 kGy
meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[breyting á pH-gildi í pH 5 í tvær klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og í kjölfarið fylgi könnun á árangri
meðhöndlunarinnar.]]

með

gammageislum

og

í

kjölfarið

fylgi

könnun

á

árangri
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) [II.6.

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) og/eða

[geislun við 25 kGy með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]

(2) og/eða

[hitameðhöndlun þannig að allt efni afurðarinnar 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]].

(2) [II.7.

Ef um er að ræða blóðafurðir úr öðrum tegundum en þeim sem eru tilgreindar í lið ll.5 eða ll.6 hafa afurðirnar verið
meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum (tilgreinið): ................................. ]

II.8.

Afurðirnar voru:
(2) annaðhvort

[settar í nýja eða dauðhreinsaða poka 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 voru gerðar til að forðast að sjúkdómsvaldar menguðu blóðafurðirnar að lokinni meðhöndlun,

(2) [II.11.

meðhöndluðu blóðafurðirnar sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[koma úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengnar úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (4), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum
sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað,
í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]
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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.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitir l.11 og l.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum
þar sem sending er flutt inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 05.11, 30.02,
35.02 eða 35.04.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur I.28 ef um er að ræða tegundir: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, aðrar Mammalia-tegundir en
Ruminantia eða Suidae, Pesca, Reptilia.

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.

(2a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(2b)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10.

(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:“

Stimpill:

23.7.2020
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3) Í stað B-liðar 6. kafla kemur eftirfarandi:
„B-LIÐUR 6. KAFLA

Heilbrigðisvottorð
Fyrir veiðiminjagripi eða 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
LAND:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði

Heiti

l.8.

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

Samþykkisnúmer

l.10.

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang
Heiti

ISO-kóði

Heiti
Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

l.17.

CITES-nr.

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

Lýsing á vöru

l.21.

l.23.

Nr. innsiglis/gáms

l.19.

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða
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Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands

Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB

ISO-kóði

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Fjöldi pakkninga
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Veiðiminjagripir eða annað sem búið er til úr fuglum og
hóf- og klaufdýrum, sem er úr heilum, ómeðhöndluðum
hlutum
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:
[ll.1.

II. hluti: Vottun

(2) annaðhvort

(2) eða

[ll.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 því 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
til Evrópusambandsins 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 Evrópusambandsins,]

að því er varðar veiðiminjagripi eða annað úr villtum svínum:
a)

eru frá ................. (svæði) sem var næstliðna 12 mánuði laust við svínapest, afríkusvínapest,
svínafár, gin- og klaufaveiki og alvarlega lömunarveiki í svínum og engin bólusetning gegn
þessum sjúkdómum hefur átt sér stað á þessu 12 mánaða tímabili 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 til
Evrópusambandsins 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 Evrópusambandsins,]

(2) eða

[ll.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

[ll.1.

að því er varðar veiðiminjagripi eða annað úr veiðifuglum:

II.2.

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,]

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.
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Veiðiminjagripir eða annað sem búið er til úr fuglum og
hóf- og klaufdýrum, sem er úr heilum, ómeðhöndluðum
hlutum
Upplýsingar um heilbrigði

(2) [ll.3.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

veiðiminjagripir eða annað sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum
sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land
eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a) sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3),
b) vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á
svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (4), sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,
c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í
kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að
undanskildum þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í
landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg.]]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitir l.11 og l.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu.

—

Reitur l.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.05; 05.06, 05.07, 05.11; 96.01 eða 97.05.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur: l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae,
Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae og Elephantidae.
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Veiðiminjagripir eða annað sem búið er til úr fuglum og
hóf- og klaufdýrum, sem er úr heilum, ómeðhöndluðum
hlutum
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)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 komustað í Evrópusambandinu

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift: “

Stimpill:
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4) Í stað 8. kafla kemur eftirfarandi:
„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:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer
framleiðslulotu
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Aukaafurðir úr dýrum sem nota á utan fóðurferlisins
eða sem vörusýnishorn (2)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
(2) annaðhvort

[eru vörusýnishorn, sem samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru ætlaðar til
tiltekinna rannsókna eða greininga eins og um getur í skilgreiningu á vörusýnishornum í
39. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, sem bera merkimiða með orðunum
„VÖRUSÝNISHORN, ÓHÆFT TIL MANNELDIS“.]

(2) eða

[uppfylla kröfur um heilbrigði dýra sem settar eru fram í lið ll.1.],

II.1.

Aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér að framan

II.1.1.

eru:
(2) annaðhvort [a) úr efnum sem eru flutt inn frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess: .........................
(3) þaðan sem leyfður er útflutningur til Evrópusambandsins á nýju kjöti,]
(2) og/eða

[b) fengnar í þriðja landi sem er útflutningsland, yfirráðasvæði eða hluta þess: ....................
(3) af dýrum sem
annaðhvort:

(2) og/eða

(2) [II.1.2.

i.

hafa verið í því þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess, þaðan sem heimilt er að
flytja nýtt kjöt út til Evrópusambandsins, frá fæðingu eða í a.m.k. næstliðna þrjá
mánuði fram að slátrun, og/eða

ii.

voru felld úti í náttúrunni í því þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess (4),]

[c) fengnar úr eggjum, mjólk, nagdýrum, nörturum, eða úr lagardýrum eða land- eða
vatnahryggleysingjum,]

ef um er að ræða annað efni en það sem er fengið úr eggjum, mjólk, nagdýrum, nörturum, ullarfeiti,
lagardýrum, land- eða vatnahryggleysingjum eða óunnu loðskinni, er fengið úr dýrum:
(2) annaðhvort [a)

b)

sem koma af búum:
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 búum í nágrenninu, sem eru
innan 10 km radíuss, næstliðna 30 daga og

ii.

þar sem hvorki hefur komið upp tilvik eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna
60 daga, né á búum í nágrenninu, sem eru innan 25 km radíuss, næstliðna 30
daga og

sem:
i.

voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt,

ii.

hafa verið á upprunabúinu 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 sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi
við viðeigandi ákvæði í löggjöf Sambandsins og uppfylltu kröfur sem voru a.m.k.
jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 1099/2009 (5)]
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Aukaafurðir úr dýrum sem nota á utan fóðurferlisins eða
sem vörusýnishorn (2)
Upplýsingar um heilbrigði
(2) eða

[a)

b)

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði:
i.

þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km radíuss, 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 þriðja
lands eða hluta þess þaðan sem, á þessu tímabili, er ekki leyfður útflutningur á
slíkum efnum 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,]]

(2) [ll.1.3.

ef um er að ræða efni annað en efni sem er fengið úr fiski eða hryggleysingjum sem eru veiddir úti í náttúrunni,
eru fengin á stöð þar sem ekki hafa komið upp, innan 10 km radíuss, tilvik eða faraldur sjúkdómanna sem um
getur í lið ll.1.2, sem dýrin eru næm fyrir, næstliðna 30 daga eða, ef um er að ræða tilvik eða faraldur eins
þessara sjúkdóma, framleiðsla hráefnis til útflutnings til Evrópusambandsins var einungis leyfð eftir að búið var
að fjarlægja allt kjöt og öll hreinsun og sótthreinsun á stöðinni fór fram undir eftirliti opinbers dýralæknis,]

ll.1.4.

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,

ll.1.5.

hefur verið pakkað í nýjar, lekaþéttar umbúðir eða í umbúðir sem hafa verið hreinsaðar og sótthreinsaðar fyrir
notkun, og, ef um er að ræða sendingar sem eru sendar á annan hátt en með bögglapósti, í gáma sem eru
innsiglaðir á ábyrgð lögbærs yfirvalds, með merkimiðum þar sem tilgreint er „AUKAAFURÐ ÚR DÝRUM,
EINUNGIS TIL FRAMLEIÐSLU Á AFLEIDDUM AFURÐUM TIL NOTKUNAR UTAN FÓÐURFERLISINS“ og
heiti og heimilisfangi viðtökustöðvar í Evrópusambandinu,

ll.1.6.

samanstanda eingöngu af 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 taldir hæfir til manneldis í samræmi við
löggjöf Sambandsins þar til því er afdráttarlaust lýst yfir að þeir séu aukaafurðir úr dýrum af
viðskiptalegum ástæðum,]
(2) og/eða

[- skrokkar og eftirfarandi skrokkhlutar sem annaðhvort eru af dýrum sem var 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. afskurður 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,

iv.

svínsburstir,

v.

fjaðrir,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr alifuglum og nörturum sem er slátrað á býli, eins og um getur í d-lið 3. mgr.
1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (2a), sem ekki sýndu nein
merki um sjúkdóma sem geta smitast í menn eða dýr,]

(2) og/eða

[- blóð dýra sem ekki sýndu nein merki um sjúkdóm sem getur smitast í menn eða dýr með
blóði, fengið 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,]
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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.

ll.1.7.

23.7.2020

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- eða 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar]

(2) og/eða

[- 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 Evrópusambandsins þannig að þær skemmist ekki milli sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni.

(2) (6) [ll.1.8.
(2) (7)
annaðhvort [ll.1.8.1. Aukaafurðirnar úr dýrum í þessari sendingu eru af dýrum frá landi, yfirráðasvæði eða hluta þess sem um
getur í lið ll.1.1, þar sem tamdir nautgripir eru bólusettir reglulega gegn gin- og klaufaveiki undir opinberu
eftirliti.]]
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sem vörusýnishorn (2)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(2) (8)
og/eða [ll.1.8.2.

Aukaafurðirnar úr dýrum í þessari sendingu samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem koma úr sláturmat
eða úrbeinuðu kjöti.]]

(2) [ll.1.9.

Aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[koma úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og er ekki fengnar úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr
dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi
eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem
land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a) sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (9),
b) vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé
eða geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi
eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (10), sem land eða svæði þar sem áhætta
í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,
c)

ll.1.10

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins
í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið
inn í kúpuholið, eða með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að
undanskildum þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og slátrað í
landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg.]]]

Aukaafurðir úr dýrum sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[innihalda ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða eru ekki ætlaðar í fóður
fyrir alidýr, að undanskildum loðdýrum.]

(2) eða

[innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða er ætluð í fóður fyrir alidýr,
að undanskildum loðdýrum og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar
sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er
varðar dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur
leikur á um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er
staðfest,

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim
eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar
um landdýr, hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu
landinu á a.m.k. undanfarandi sjö ára tímabili,

b)

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um
smitandi svampheilakvilla,

c)

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki
undanfarin sjö ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
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II.b.

(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað,
að frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR,
ám til undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en
enga VRQ-genasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina
ARR-genasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa
verið aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta
tilviki dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna
smitandi svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi
svampheilakvilli er til staðar sem hafa skilað neikvæðum niðurstöðum, í
samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í
kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum eftirtöldum
dýrum sem eru eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARRarfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki
aflífuð innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.11: Ef um er að ræða sendingar af vörusýnishornum eða til greininga: tilgreinið einungis heiti og heimilisfang
fyrirtækisins.

—

Reitir l.11 og l.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur l.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 sem eru vörusýnishorn eða til greiningar: stöðin í Evrópusambandinu sem tilgreind er í leyfi lögbæra
yfirvaldsins, ef við á.

—

Reitur l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum þar
sem sending er flutt inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.08; 05.05; 05.06, 05.07; 05.11.91; 05.11.99, 23.01 eða 30.01.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitur l.25: að því er varðar vottorðið telst notkun á vörusýnishornum vera „tæknileg notkun“.

—

Reitir l.26 og l.27: að undanskildum vörusýnishornum sem eru ekki send í umflutning, fyllið út eftir því hvort um er að ræða
umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.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: stöðin í Evrópusambandinu sem er tilgreind í leyfi lögbærs
yfirvalds, ef við á.

—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða Suidae,
Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea.
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Aukaafurðir úr dýrum sem nota á utan fóðurferlisins
eða sem vörusýnishorn (2)
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)
(2a)
(3)

Strikið yfir það sem á ekki við.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
Heiti og ISO-kóði útflutningslands eins og mælt er fyrir um í:

—

1. hluta II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1).

—

I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).

—

I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 (Stjtíð. ESB L 39, 10.2.2009, bls. 12).
Einnig skal skrá ISO-kóða yfirráðasvæða og hluta þeirra sem um getur í viðaukunum við reglugerðir (ESB) nr. 206/2010,
(EB) nr. 798/2008 og (EB) nr. 119/2009 sem um getur í þessari athugasemd (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. ESB L 303, 18.11.2009, bls. 1.

(6)

Viðbótarábyrgðir sem skal veita ef efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í Suður-Ameríku
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 kröfurnar í 1. lið B-hluta I. kafla, IV. þáttar I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206).

(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 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 komustað í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift: “

Stimpill:
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5) Í stað 10. kafla (A- og B-liður), 11. kafla og 12. kafla kemur eftirfarandi:
„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
LAND:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland ISO-kóði

l.11.

Upprunastaður
Heiti

l.8.

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer

Kóði



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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l.25.

l.26.
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Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Framleiðsla á gæludýrafóðri 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands



Þriðja land
l.28.
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l.27.

Til tæknilegra nota 

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar
sem fóðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
ll.1.

samanstendur af bræddri fitu sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

ll.2.

samanstendur af bræddri fitu sem er ekki ætluð til manneldis,

ll.3.

hefur verið framleidd og geymd í stöð sem er samþykkt 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,

ll.4.

hefur 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. afskurður 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,

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 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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta borist með viðkomandi afurð í menn eða
dýr,]
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(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 stöðvum eða fyrirtækjum 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.
ll.5.

Nr. 50/565

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) annaðhvort [-

ef um er að ræða efni úr svínum: eru frá landi eða hluta yfirráðasvæðis í landi 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 í landi 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 í landi sem hefur
verið laust við gin- og klaufaveiki næstliðna 24 mánuði og laust við nautapest næstliðna 12
mánuði,]

(2) og/eða

[-

ef einhver af þeim sjúkdómum, sem um getur í lið II.5, hefur komið upp á viðkomandi tímabili,
sem um getur í lið II.5, 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
upplýsingar um mikilvægu stýrisstaðina eru skráðar og geymdar þannig að eigandinn,
rekstraraðilinn eða fulltrúi þeirra og, eins og við á, lögbært yfirvald geti vaktað rekstur
stöðvarinnar; upplýsingarnar skulu innihalda bitastærð, markhita og, eftir því sem við á,
algildan tíma, þrýstingssnið, aðflutningshraða hráefna og endurvinnsluhlutfall fitu.]

ll.6.

ef hún er úr jórturdýrum var hún hreinsuð þannig að heildarmagn óleysanlegra óhreininda er ekki meira en 0,15%
miðað við þyngd,

ll.7.

brædda fitan:
a)

hefur verið unnin í samræmi við kröfurnar í 3. þætti 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
hennar,]

(2) eða

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,]

[b)

og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“,
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(2) [ll.8.

brædda fitan sem lýst er hér að framan

ll.9.
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II.b.

(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (5), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem
voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

brædda fitan sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[inniheldur ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða er ekki ætlað í fóður fyrir alidýr,
önnur en loðdýr.]

(2) eða

[inniheldur mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og er ætlað í fóður fyrir alidýr, önnur en
loðdýr, og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er varðar
dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur
leikur á um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er
staðfest,

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim
eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins
og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr, hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu
á a.m.k. undanfarandi sjö ára tímabili,

b)

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um smitandi
svampheilakvilla,

c)

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki undanfarin sjö
ár eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
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(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað,
að frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR,
ám til undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga
VRQ-genasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina ARRgenasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa verið
aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta tilviki
dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna
smitandi svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi
svampheilakvilli er til staðar sem hafa skilað neikvæðum niðurstöðum, í
samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í
kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum eftirtöldum
dýrum sem eru eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARRarfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki
aflífuð innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu.

—

Reitur l.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 04.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10 eða 15.18.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra eða gæludýra, og framleiðslu á
gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28:

—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Ruminantia, aðrar en Ruminantia

—

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. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
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II.b.

(4)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(5)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 í Evrópusambandinu.

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:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði

Heiti

l.8.

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund
(Vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í
tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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 I. kafla XIV. viðauka, og votta að brædda fitan sem lýst er hér að framan:
ll.1.

samanstendur af bræddri fitu sem ekki er ætluð til manneldis og sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

ll.2.

hefur verið framleidd eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:

(2) [ll.2.1.

aukaafurðir úr dýrum, sem um getur í 8., 9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, ef um er að ræða efni ætluð til
framleiðslu á endurnýjanlegu eldsneyti, sem um getur í L-lið 2. þáttar IV. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 142/2011, eða til framleiðslu á lífdísilolíu eða líffituefnaafurðum,]

(2) [II.2.2. ef um er að ræða efni ætluð til framleiðslu á endurnýjanlegu eldsneyti sem um getur í J-lið 2. þáttar IV. kafla IV.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011, efnin hafa eingöngu verið unnin úr aukaafurðum úr dýrum, sem um getur í
9. og 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,]
(2) [II.2.3. ef um er að ræða efni sem eru ætluð í annað en snyrtivörur, lyf eða lækningatæki: efnin hafa eingöngu verið unnin úr
eftirfarandi:
(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 ráðsins 96/23/EB (2a),]

(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:
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. afskurður 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,

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 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,]
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II.b.

(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 sjúkdóma sem geta 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 stöðvum eða fyrirtækjum 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,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) 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. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009 og efni í 2. flokki eins og um getur í a- til g-lið 9. gr. sömu reglugerðar,]

(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, sem var slátrað í sláturhúsi og sem voru talin hæf til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun
í samræmi við löggjöf Sambandsins,]]

(2) [II.2.4. ef um er að ræða efni sem eru ætluð til annars en framleiðslu á lífrænum áburði eða jarðvegsbætum, snyrtivörum,
lyfjum eða lækningatækjum:
(2) annaðhvort [-

sérstakt áhættuefni eins og það er skilgreint í g-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001 (2b),]

(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 sem fengið hafa ólöglega meðferð, eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr. 1. gr.
tilskipunar ráðsins 96/22/EB (2c) eða í b-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB,]
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ll.3.

Nr. 50/573

[-

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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:

(2) [II.4.

a)

hefur verið unnin með aðferð .................................................................................... (tilgreinið vinnsluaðferð)
sem mælt er fyrir um í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 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“,

ef um er að ræða efni í lífrænan áburð, snyrtivörur, lyf, lækningatæki eða jarðvegsbæti: brædda fitan sem lýst er hér
að framan
(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem voru
fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (4), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem
voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitir l.11 og l.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.
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Brædd fita, sem ekki er ætluð til manneldis, til
notkunar í tilteknum tilgangi utan fóðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum þar
sem sending er flutt inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 04.05; 15.01,
15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16 eða 15.18.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra eða gæludýra, og framleiðslu á
gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28:
Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Ruminantia, aðrar en Ruminantia
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.

(2a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10.

(2b)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(2c) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.
(3)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 komustað í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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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:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði

Heiti

l.8.

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

Nr. 50/576

l.25.

l.26.
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Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Til framleiðslu á gæludýrafóðri 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands



Þriðja land

l.28.

23.7.2020

l.27.

Til tæknilegra nota 

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund
(Vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu
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Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
ll.1.

samanstendur af gelatíni/kollageni (2) sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

ll.2.

samanstendur eingöngu af gelatíni/kollageni (2) sem er ekki ætlað til manneldis,

ll.3.

hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjúkdómsvöldum,

ll.4.

hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:

ll.5.

(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. afskurður 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,

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 heilbrigði manna eða
dýra,]

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr dýrum 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

[-

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 stöðvum eða fyrirtækjum 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.
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Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Á ytri og innri umbúðum, sem innihalda gelatín/kollagen (2), stendur „GELATÍN/KOLLAGEN (2)
SEM NOTA MÁ Í FÓÐUR“ og

(2) [ll.6.

(2) annaðhvort [b)

ef um er að ræða gelatín var það framleitt með aðferð sem tryggði að óunnið efni úr 3. flokki var
meðhöndlað með sýru eða lút og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti, sem felur í sér pHstillingu, útdrætti með hitun í eitt eða fleiri skipti í röð og því næst hreinsun með síun og
dauðhreinsun til að eyða sjúkdómsvöldum,]

(2) eða

ef um er að ræða kollagen var það framleitt með aðferð sem tryggði að óunnið efni í 3. flokki
var meðhöndlað með þvotti, sýrustigsstillingu með sýru eða lút og því næst skolun í eitt eða
fleiri skipti, síun og útdrætti, til að eyða sjúkdómsvöldum,]

[b)

ef um er að ræða gelatín/kollagen (2) úr efnum öðrum en húðum og skinnum:
(2) annaðhvort
(2) eða

II.7.

[koma úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem voru fædd
og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi
við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er
óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað,
í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EB (4), sem land eða
svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið
upp nein innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum, sem hafa
verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir deyfingu með
ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða með því að sprauta
gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem voru fædd, alin samfellt og
slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

ef um er að ræða gelatín/kollagen (2) úr efnum öðrum en húðum og skinnum sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[inniheldur ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða er ekki ætlað í fóður fyrir alidýr,
önnur en loðdýr.]

(2) eða

[inniheldur mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og er ætlað í fóður fyrir alidýr, önnur en
loðdýr, og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er varðar
dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur leikur á
um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er staðfest,
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Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu á a.m.k.
undanfarandi sjö ára tímabili,

b)

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um smitandi
svampheilakvilla,

c)

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki undanfarin sjö ár
eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað, að
frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR, ám til
undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQgenasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina ARRgenasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa verið
aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta tilviki
dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna smitandi
svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi svampheilakvilli er til
staðar sem hafa skilað neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við
rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í kafla C í X.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum eftirtöldum dýrum sem eru
eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARR-arfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki aflífuð
innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit skal eingöngu fylla út ef um er
að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru sem á
að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum þar
sem sending er flutt inn í Evrópusambandið um það.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum: 35.03 eða 35.04.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, aðrar Mammalia-tegundir en Ruminantia eða
Suidae, Pesca.
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Gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til
notkunar sem fóðurefni eða utan fóðurferlisins
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)

Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

(4)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland ISO-kóði

l.11.

Upprunastaður
Heiti

l.8.

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 
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Vörur sem eru vottaðar:
Til notkunar í fóður 

Til framleiðslu á gæludýrafóðri 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands



Þriðja land
l.28.
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l.27.

Til tæknilegra nota 

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

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
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottun

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:
ll.1.

samanstendur af vatnsrofnu prótíni/tvíkalsíumfosfati/þríkalsíumfosfati ( 2) sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir,

ll.2.

samanstendur eingöngu af vatnsrofnu prótíni/tvíkalsíumfosfati/þríkalsíumfosfati ( 2) sem er ekki ætlað til manneldis,

ll.3.

hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 24. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009, til að eyða sjúkdómsvöldum,

ll.4.

hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru:
(2) annaðhvort

[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,]

(2) eða

[ef um er að ræða önnur efni:
(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. afskurður 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,

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 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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II.b.

(2) og/eða

[-

gæludýrafóður og fóður úr dýraríkinu eða fóður sem inniheldur aukaafurðir úr
dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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 stöðvum eða fyrirtækjum 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.
ll.5.

23.7.2020

—

aukaafurðir frá útungunarstöðvum,

—

egg,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]]

vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið (2):

(2) annaðhvort

a)

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

[b)

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

[b)

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

ii.

var efnið geymt við pH-gildi 1 til 2, síðan við hærra pH-gildi en 11 og loks hitað í yfir
140 °C í 30 mínútur við 3 bara þrýsting.]

ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, var framleitt 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 pHgildi 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
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iii.

(2) eða

(2) [II.6.

II.7.

Nr. 50/585

[b)

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

loks skal þetta botnfall loftþurrkað og hitastig við inntak skal vera á bilinu 65 til
325 °C og lokahitastigið á bilinu 30 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 á svifbeði við
200 °C lofthita.]

vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið (2) sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[kemur úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[kemur úr nautgripum, sauðfé eða geitum og inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (3),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (4), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem
voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið (2) sem lýst er hér að framan:
(2) annaðhvort

[inniheldur ekki mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum eða er ekki ætlað í fóður fyrir alidýr,
önnur en loðdýr.]

(2) eða

[inniheldur mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og er ætlað í fóður fyrir alidýr, önnur en
loðdýr, og mjólkin eða mjólkurafurðirnar:
a)

koma úr sauðfé og geitum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,

ii.

til staðar er kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi að því er varðar
dæmigerða riðuveiki,

iii.

opinberar takmarkanir gilda um bú með sauðfé eða geitur þar sem grunur leikur á
um smitandi svampheilakvilla eða uppkoma dæmigerðrar riðuveiki er staðfest,
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II.b.

iv.

sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt,

v.

fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
hefur verið bönnuð og banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu á a.m.k.
undanfarandi sjö ára tímabili,

b)

koma frá búum þar sem engar opinberar takmarkanir eru í gildi vegna gruns um smitandi
svampheilakvilla,

c)

koma frá búum þar sem ekki hefur greinst neitt tilvik dæmigerðrar riðuveiki undanfarin sjö ár
eða, eftir að tilvik dæmigerðrar riðuveiki hefur verið staðfest:
(2) annaðhvort

[allt sauðfé og geitur á búinu hafa verið aflífuð og þeim eytt eða slátrað, að
frátöldum hrútum til undaneldis, sem eru af arfgerðinni ARR/ARR, ám til
undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQgenasamsætu, og öðru sauðfé sem er með a.m.k. eina ARRgenasamsætu,]

(2) eða

öll dýr, sem staðfest var að væru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, hafa verið
aflífuð og þeim eytt og í a.m.k. tvö ár frá staðfestingu á síðasta tilviki
dæmigerðrar riðuveiki hefur búið fallið undir aukna vöktun vegna smitandi
svampheilakvilla, þ.m.t. prófanir á því hvort smitandi svampheilakvilli er til
staðar sem hafa skilað neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við
rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í lið 3.2. í kafla C í
X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, á öllum eftirtöldum dýrum sem
eru eldri en 18 mánaða, að frátöldu sauðfé af ARR/ARR-arfgerð:
—

dýrum sem hefur verið slátrað til manneldis og

—

dýrum sem hafa drepist eða verið aflífuð á búinu en voru ekki aflífuð
innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum.]]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitur l.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 l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur.

—

Reitur l.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 05.08, 28.35.25; 28.35.26, 29.22; 35.02; 35.03 eða 35.04.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra, og framleiðslu á gæludýrafóðri.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28:
—

Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, að undanskildum Ruminantia eða Suidae,
Pesca, Mollusca, Crustacea, hryggleysingjar aðrir en Mollusca og Crustacea.

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

ll.

Nr. 50/587

Vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat, sem
ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða
utan fóðurferlisins
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

—

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 komustað í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift: “

Stimpill:

Nr. 50/588

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

23.7.2020

6) Í stað 18. kafla kemur eftirfarandi:
„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
LAND:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði

Heiti

l.8.

Upprunasvæði

Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

l.17.

CITES-nr.

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

Lýsing á vöru

l.19.

Vörunúmer (ST-númer)
05,07

l.21.

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

23.7.2020

l.25.

l.26.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Vörur sem eru vottaðar:
Til frekari vinnslu 

Til tæknilegra nota 

Til umflutnings um ESB til þriðja lands



Þriðja land
l.28.

Nr. 50/589

l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(Vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

Nr. 50/590

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

ll.

23.7.2020

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
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 hornin og hornafurðirnar, að undanskildu hornamjöli, og hófarnir og klaufirnar og afurðirnar úr hófum og
klaufum, að undanskildu mjöli úr hófum og klaufum (2), sem lýst er hér að framan:

II. hluti: Vottun

ll.1.

eru af/úr dýrum
(2) annaðhvort

[sem var slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist undir skoðun fyrir slátrun þar sem þau voru talin
hæf til slátrunar til manneldis,]

(2) eða

[sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þeirri afurð í menn eða dýr,]

ll.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,

ll.3.

horn skulu hafa verið fjarlægð án þess að opna kúpuholið,

ll.4.

allar varúðarráðstafanir hafi verið gerðar til að forðast víxlmengun á öllum stigum vinnslu, geymslu eða flutnings,

ll.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

[í nýjar pakkningar eða gáma,]

(2) eða

[í ökutæki eða gámum 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.
(2)[ll.6.

Horn og hornafurðir, að undanskildu hornamjöli, og hófar og klaufir og afurðir úr þeim, að undanskildu mjöli úr hófum
og klaufum, sem lýst er hér að framan
(2) annaðhvort

[koma úr öðrum jórturdýrum en nautgripum, sauðfé eða geitum.]]

(2) eða

[koma úr nautgripum, sauðfé eða geitum og innihalda ekki og eru ekki fengin úr:
(2) annaðhvort

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem
voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]

(2) eða

[a)

sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (4),

b)

vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða
geitum, nema ef dýrin voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EB (5), sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu,

c)

aukaafurð úr dýrum eða afleiddri afurð úr nautgripum, sauðfé eða geitum,
sem hafa verið aflífuð með því að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða
með því að sprauta gasi inn í kúpuholið, að undanskildum þeim dýrum sem
voru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óveruleg.]]]

23.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

ll.

Nr. 50/591

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
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur l.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: þennan reit er eingöngu skylt að fylla út ef
um er að ræða vottorð fyrir vöru sem á að umflytja gegnum Evrópusambandið; það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir vöru
sem á að flytja inn í Evrópusambandið.

—

Reitir l.11 og l.12: Samþykkisnúmer: skráningarnúmer fyrirtækisins eða stöðvarinnar, sem lögbært yfirvald hefur gefið út.

—

Reitur l.12: Viðtökustaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru
í umflutningi skal eingöngu geyma á frísvæðum, í frígeymslum og í tollvörugeymslum.

—

Reitur l.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur í Evrópusambandinu.

—

Reitur l.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu.

—

Reitur: l.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

—

Reitir l.26 og l.27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð.

—

Reitur l.28: Tegund vöru.

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.

(5)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2007, bls. 84.

—

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 komustað í Evrópusambandinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift: “

Stimpill:

Nr. 50/592

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

23.7.2020

7) Í stað 20. kafla kemur eftirfarandi:
„20. KAFLI

Fyrirmynd að yfirlýsingu
Yfirlýsing vegna innflutnings frá þriðju löndum og vegna umflutnings um (2) Evrópusambandið á millistigsafurðum sem á
að nota til framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum til notkunar í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,
virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til
dýralækninga, prófefni á rannsóknarstofum og snyrtivörur
LAND:

l.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt
inn í ESB
Sendandi

l.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

l.3.

Lögbært stjórnvald

l.4.

Lögbært staðaryfirvald

l.6.

Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB

Heimilisfang

l.2.a.

Sími

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.5.

Viðtakandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

Póstnúmer

Sími

Sími

l.7.

Upprunaland

l.11.

Upprunastaður

ISO-kóði l.8.

Heiti

Upprunasvæði Kóði

l.9.

Viðtökuland

l.12.

Viðtökustaður

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Viðtökusvæði Kóði

Tollvörugeymsla

Heimilisfang

Heiti

Heiti

l.10.

Samþykkisnúmer

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Póstnúmer



Samþykkisnúmer

Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
l.13.

Fermingarstaður

l.14.

Brottfarardagur

l.15.

Flutningatæki

l.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
l.17.

Auðkenning
Tilvísun í skjöl
l.18.

l.21.

Lýsing á vöru

Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

l.23.

l.19.

Nr. innsiglis/gáms

Kældar 

Vörunúmer (ST-númer)
l.20.

Magn

l.22.

Fjöldi pakkninga

l.24.

Tegund umbúða

Frystar 

23.7.2020

l.25.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 50/593

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota 

l.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands
Þriðja land

l.28.



l.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB



ISO-kóði

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund
(Vísindaheiti)

Framleiðslustöð

Eigin þyngd

Númer framleiðslulotu

Nr. 50/594

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

ll.

23.7.2020

Millistigsafurðir sem er ætlaðar til notkunar við framleiðslu á lyfjum,
dýralyfjum, lækningatækjum sem eru notuð í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,
lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, prófefnum til notkunar á
rannsóknarstofum og snyrtivörum
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

YFIRLÝSING

II. hluti: Vottun

Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi því yfir að millistigsafurðin, sem um getur hér að framan, er ætluð til innflutnings eða umflutnings
um Evrópusambandið, af minni hálfu, og að hún uppfyllir skilgreininguna um millistigsafurð 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 sem eru notuð í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,]

(2) og/eða

[-

virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,]

(2) og/eða

[-

lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga,]

(2) og/eða

[-

prófefnum til notkunar á rannsóknarstofum,]

(2) og/eða

[-

snyrtivörum,]

(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 eða pökkunar, til að það teljist hæft til setningar á markað eða til notkunar sem lyf, dýralyf,
lækningatæki sem er notað í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, virkt, ígræðanlegt lækningatæki, lækningatæki
til sjúkdómsgreininga í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga eða snyrtivara í samræmi við löggjöf
Evrópusambandsins (1b) sem gildir um þær afurðir, eða sem prófefni til notkunar á rannsóknarstofum,

(3)

hún er fengin úr eftirfarandi:
(2) annaðhvort [-

efni sem hugsanlega er úr dýrum sem hafa fengið ólöglega meðferð eins og skilgreint er í d-lið 2. mgr.
1. gr. tilskipunar ráðsins 96/22/EB (2a) eða í b-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (2b) ,]

(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:
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,]
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Millistigsafurðir sem er ætlaðar til notkunar við framleiðslu á lyfjum,
dýralyfjum, lækningatækjum sem eru notuð í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,
lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, prófefnum til notkunar á
rannsóknarstofum og snyrtivörum
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(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 aukaafurðir úr dýrum 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 sjúkdóma sem geta 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 stöðvum eða fyrirtækjum 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,

—

aukaafurðir úr eggjum, þ.m.t. eggjaskurn,

dagsgamlir ungar sem eru aflífaðir af viðskiptalegum ástæðum,]

(2) og/eða

[- aukaafurðir úr vatna- eða 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 sem eru fengnar úr eða myndaðar af:
—

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,

—

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,]
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Millistigsafurðir sem er ætlaðar til notkunar við framleiðslu á lyfjum,
dýralyfjum, lækningatækjum sem eru notuð í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum,
lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum
tilgangi og til dýralækninga, prófefnum til notkunar á
rannsóknarstofum og snyrtivörum
Upplýsingar um heilbrigði

(2) og/eða

(2) og/eða

[-

[-

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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.

fóstur,

iii.

eggfrumur, fósturvísar og sæði sem ekki er ætlað til undaneldis og

iv.

egg með dauðum alifuglaungum,]

aukaafurðir 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 SEM ERU NOTUÐ Í
LÆKNISFRÆÐILEGUM TILGANGI OG TIL DÝRALÆKNINGA/VIRK, ÍGRÆÐANLEG LÆKNINGATÆKI/LÆKNINGATÆKI
TIL SJÚKDÓMSGREININGAR Í GLASI Í LÆKNISFRÆÐILEGUM TILGANGI OG TIL DÝRALÆKNINGA/PRÓFEFNI TIL
NOTKUNAR Á RANNSÓKNARSTOFUM/SNYRTIVÖRUR“ og ekki má taka hana til neinnar annarrar notkunar innan
Evrópusambandsins,

(5)

sendingin verður flutt beint til viðtökustaðar í Evrópusambandinu eins og tilgreint er í lið l.12 í þessari yfirlýsingu, þ.e.:
(2) annaðhvort

[fyrirtækis eða stöðvar til framleiðslu á lyfjum, dýralyfjum, lækningatækjum sem eru notuð í
læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, virkum, ígræðanlegum lækningatækjum, lækningatækjum
til sjúkdómsgreiningar í glasi í læknisfræðilegum tilgangi og til dýralækninga, prófefnum til notkunar á
rannsóknarstofum eða snyrtivörum, sem er skráð í samræmi við 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009],

(2) eða

[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.]

Athugasemdir
—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/275/EB frá 17. apríl 2007 um skrár yfir dýr og afurðir sem skulu sæta eftirliti á skoðunarstöðvum á
landamærum samkvæmt tilskipunum ráðsins 91/496/EBE og 97/78/EB (Stjtíð. ESB L 116, 4.5.2007, bls. 9).

—

Reitur: l.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, bls. 1), 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), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59), eftir því sem við á.

(2)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(2a)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 3.

(2b)

Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10.
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