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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/2235

17.2.2022

2022/EES/10/11

frá 16. desember 2020
um reglur um beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er
varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, fyrirmyndir að opinberum vottorðum og fyrirmyndir
að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga innan
Sambandsins á sendingum af tilteknum flokkum dýra og vara og opinbera vottun að því er varðar slík
vottorð og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 599/2004, framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 636/2014
og (ESB) 2019/628, tilskipun 98/68/EB og ákvörðunum 2000/572/EB, 2003/779/EB og 2007/240/EB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti
sem varða matvæli úr dýraríkinu (1), einkum a. lið 2. mgr. 7. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um
breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (2), einkum 168. gr. (4. mgr.),
224. gr. (4. mgr.), 238. gr. (3. mgr.) og 239. gr. (3. mgr.),

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera
starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði
og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)
nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB)
2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB,
2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004
og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og
97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) ( 3), einkum fyrstu málsgrein 90. gr. og 3. mgr.
126. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um reglur um dýrasjúkdóma sem geta borist í dýr eða í menn, þ.m.t. kröfur um
opinbera dýraheilbrigðisvottun vegna ýmiss konar tilflutninga á dýrum, kímefnum og afurðum úr dýraríkinu. Þessar
kröfur, m.a. vegna tilflutninga á tilteknum lifandi lagardýrum og afurðum úr dýraríkinu til manneldis, eru tilgreindar
frekar í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 (4) samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/429. Þar er
framkvæmdastjórninni einnig veitt vald til að samþykkja framkvæmdargerðir þar sem mælt er fyrir um reglur um
fyrirmyndir að þessum dýraheilbrigðisvottorðum sem og um reglur sem varða upplýsingar sem eiga að koma

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 442, 30.12.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2021 frá
19. mars 2021 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
(2) Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1
(3) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1
(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í Sambandið og um
tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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fram í tilteknum skjölum og yfirlýsingum sem krafist er vegna komu slíkra sendinga inn í Sambandið. Að auki er
framkvæmdastjórninni veitt vald með þeirri reglugerð til að mæla fyrir um sérreglur varðandi fyrirmyndir að
dýraheilbrigðisvottorðum, yfirlýsingum og öðrum skjölum vegna dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu. Í reglugerð
(ESB) 2016/429 er einnig kveðið á um að dýraheilbrigðisvottorðin geti innihaldið aðrar upplýsingar sem krafist er
samkvæmt annarri löggjöf Sambandsins.

2)

Í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692 er mælt fyrir um viðbætur við dýraheilbrigðiskröfur vegna komu sendinga af
tilteknum dýrum inn í Sambandið, þ.m.t. lifandi lagardýr, kímefni og afurðir úr dýraríkinu. Einkum skal, í samræmi við
þá reglugerð, dýraheilbrigðisvottorð fylgja með slíkum sendingum og, ef kveðið er á um slíkt í þeirri reglugerð,
yfirlýsing eða önnur skjöl. Í þessum framseldu reglugerðum koma fram þær kröfur sem dýr og vörur til manneldis verða
að uppfylla við komu inn til Sambandsins.

3)

Í 1. og 3. mgr. 168. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um reglur að því er varðar upplýsingar í dýraheilbrigðisvottorði sem krafist er að fylgi í tilflutningum á sendingum af landdýraafurðum innan aðildarríkis eða frá einu
aðildarríki til annars aðildarríkis og framkvæmdastjórninni veitt vald til að samþykkja framseldar gerðir til að bæta við
þessar reglur. Þess vegna ætti að setja fram í þessari reglugerð fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum fyrir slíka
tilflutninga á afurðum úr dýraríkinu sem eru framleiddar eða unnar í starfsstöðvum, matvælafyrirtækjum eða á svæðum
sem falla undir neyðarráðstafanir eða takmarkanir á tilflutningi.

4)

Með 4. mgr. 224. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er framkvæmdastjórninni veitt vald til að mæla fyrir um reglur
varðandi fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum.

5)

Að auki er framkvæmdastjórninni veitt vald með 3. mgr. 238. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 til að mæla fyrir um, með
framkvæmdargerðum, reglur varðandi innihald og snið fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum, yfirlýsingum og öðrum
skjölum vegna komu sendinga af dýrum, kímefnum og afurðum úr dýraríkinu inn í Sambandið.

6)

Með 3. mgr. 239. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er framkvæmdastjórninni veitt vald til að mæla fyrir um, með framkvæmdargerðum, reglur varðandi innihald og snið fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum, yfirlýsingum og öðrum skjölum
vegna komu sendinga af dýrum, kímefnum og afurðum úr dýraríkinu, sem Sambandið er ekki lokaviðtökustaður fyrir,
inn í Sambandið.

7)

Í því skyni að kveða á um skýrleika laga og samræmi í reglum um dýr og vörur til manneldis ætti að setja fram í þessari
reglugerð fyrirmyndir að opinberum vottorðum sem innihalda dýraheilbrigðiskröfur vegna slíkra tilflutninga á tilteknum
lifandi lagardýrum og afurðum úr dýraríkinu.

8)

Í reglugerð (ESB) 2017/625 er mælt fyrir um reglur um framkvæmd opinbers eftirlits og annarrar opinberrar starfsemi
sem lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum inna af hendi til að tryggja fylgni við reglurnar sem um getur í 2. mgr. 1. gr.
þeirrar reglugerðar, þar á meðal reglur um matvælaöryggi á öllum stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar og kröfur
um dýraheilbrigði og velferð dýra og aukaafurðir úr dýrum. Í þeirri reglugerð er kveðið á um tilteknar reglur um
opinbera vottun þegar gerð er sú krafa í reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. eða í c-lið 2. mgr. 126. gr. þeirrar
reglugerðar, að opinber vottorð séu gefin út. Ef sértækari reglur eru ekki fyrir hendi í reglugerð (ESB) 2016/429 gilda
þessar reglur um opinbera vottun um vottorðin sem sett eru fram í þessari reglugerð.

9)

Einkum veitir a-liður fyrstu málsgreinar 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 framkvæmdastjórninni vald til að mæla
fyrir um, með framkvæmdargerðum, reglur sem varða fyrirmyndir að opinberum vottorðum vegna útgáfu slíkra
vottorða.
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10)

Reglurnar, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, taka til dýraheilbrigðiskrafna en einnig m.a. til
reglna á sviði matvælaöryggis og velferðar dýra. Vegna lagalegs skýrleika og til að lágmarka stjórnsýslubyrði við útgáfu
vottorða ætti þessi reglugerð að innihalda dýraheilbrigðisvottorð, sem opinber dýralæknir verður að undirrita, opinber
vottorð, sem vottunarmaður verður að undirrita, og dýraheilbrigðisvottorð/opinber vottorð, sem opinber dýralæknir eða
vottunarmaður verður að undirrita, að því er varðar tilteknar vörur.

11)

Að auki ætti í þessari reglugerð að taka tillit til tiltekinna skilgreininga sem mælt er fyrir um í öðrum gerðum
Sambandsins, s.s. skilgreininganna sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og IX. hluta
II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 (5) sem og skilgreininganna sem mælt er fyrir
um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 208/2013 (6) og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 (7).

12)

Reglugerð (ESB) 2016/429 miðar að því að draga úr stjórnsýslubyrði í tengslum við vottun og tilkynningar með því að
nýta upplýsingatækni eins og unnt er í margvíslegum tilgangi. Að auki er í þeirri reglugerð mælt fyrir um tilteknar reglur
varðandi möguleikann á að rafræn dýraheilbrigðisvottorð fylgi tilteknum sendingum í stað dýraheilbrigðisvottorða sem
eru gefin út á pappír. Í reglugerð (ESB) 2017/625 er mælt fyrir um að sendingum af dýrum og vörum skuli fylgja
opinbert vottorð sem er annaðhvort útgefið á pappír eða á rafrænu formi. Að auki er framkvæmdastjórninni veitt vald
með f-lið 90. gr. þeirrar reglugerðar til að mæla fyrir um, með framkvæmdargerðum, reglur um útgáfu rafrænna vottorða
og notkun á rafrænum undirskriftum. Því þykir rétt að setja sameiginlegar kröfur að því er varðar útgáfu vottorða í
báðum tilvikum, til viðbótar við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 150. og 217. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og í
VII. kafla II. bálks reglugerðar (ESB) 2017/625.

13)

Til að greiða fyrir opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum við komu inn í Sambandið ættu kröfur varðandi vottorð
vegna komu inn í Sambandið að innihalda tungumálakröfur.

14)

Í reglugerð (ESB) 2017/625 er kveðið á um að upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit (IMSOC) skuli gera það
kleift að útbúa, meðhöndla og senda opinber vottorð, þ.m.t. á rafrænu formi. Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 (8) er kveðið á um að Traces-kerfið sé sá íhlutur upplýsingastjórnunarkerfisins fyrir
opinbert eftirlit sem gerir það kleift að útbúa vottorð á rafrænan hátt og koma þannig í veg fyrir hugsanlegt sviksamlegt
athæfi eða villandi viðskiptahætti að því er varðar dýraheilbrigðisvottorð, opinber vottorð eða dýraheilbrigðisvottorð/opinber vottorð. Í þessu skyni ætti í þessari reglugerð að mæla fyrir um staðlaðar fyrirmyndir að opinberum
vottorðum sem eru samrýmanleg Traces-kerfinu.

15)

Ákvæði c-liðar fyrstu málsgreinar 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 veita framkvæmdastjórninni vald til að mæla fyrir
um, með framkvæmdargerðum, reglur um málsmeðferð sem skal fylgja við útgáfu endurnýjunarvottorða. Þess vegna
þykir rétt að koma á sameiginlegum kröfum að því er varðar að skipta út vottorðum og setja ætti þessar sameiginlegu
kröfur, sem ættu að gilda um dýraheilbrigðisvottorð sem opinber dýralæknir verður að undirrita, opinber vottorð sem
vottunarmaður verður að undirrita og dýraheilbrigðisvottorð/opinber vottorð sem opinber dýralæknir eða vottunarmaður
verður að undirrita, fram í þessari reglugerð.

16)

Til að forðast rangnotkun og misbeitingu er mikilvægt að mæla fyrir um reglur sem varða tilvik þar sem gefa má út
endurnýjunarvottorð og þær kröfur sem slík vottorð verða að uppfylla. Þessi tilvik ættu að takmarkast við stjórnsýsluleg
mistök og tilvik þar sem upprunalega vottorðið hefur skemmst eða týnst.

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir
og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (Stjtíð. ESB
L 347, 20.12.2013, bls. 671).
(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 208/2013 frá 11. mars 2013 um kröfur um rekjanleika að því er varðar spírur
og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum (Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2013, bls. 16).
(7) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
(Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 18).
(8) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá 30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37).
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17)

Í a-lið 1. mgr. 237. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er kveðið á um að aðildarríki skulu einungis heimila komu sendinga
af dýrum, kímefnum og afurðum úr dýraríkinu inn í Sambandið ef þeim fylgir dýraheilbrigðisvottorð nema kveðið sé á
um undanþágu í a-lið 4. mgr. 237. gr. þeirrar reglugerðar. Í c-lið 2. mgr. 126. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er fastsett
sú krafa að sendingum af tilteknum dýrum og vörum sem koma inn í Sambandið skuli fylgja opinbert vottorð, opinber
staðfesting eða aðrar sannanir fyrir því að sendingarnar uppfylli viðeigandi kröfur sem fastsettar voru með reglunum
sem um getur í 2. mgr. 1. gr. þeirrar reglugerðar.

18)

Að því er þetta varðar er í framseldri reglugerð (ESB) 2019/625 kveðið á um skrá yfir vörur og dýr sem eru ætluð til
manneldis, einkum afurðir úr dýraríkinu, lifandi skordýr, spírur til manneldis og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á
spírum til manneldis, sem fylgja þarf opinbert vottorð við komu inn í Sambandið. Til að greiða fyrir opinberu eftirliti
við komu sendinga af afurðum úr dýraríkinu, lifandi skordýrum, spírum til manneldis og fræjum sem eru ætluð til
framleiðslu á spírum til manneldis inn í Sambandið ætti að mæla fyrir um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir
slíkar vörur og dýr sem eru ætluð til manneldis.

19)

Ákvæði e-liðar fyrstu málsgreinar 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 veita framkvæmdastjórninni vald til að
samþykkja, með framkvæmdargerðum, reglur um snið skjala sem skulu fylgja dýrum og vörum eftir að opinbert eftirlit
hefur verið innt af hendi. Í samræmi við f-lið 2. mgr. 5. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/624 (9) skulu slík heilbrigðisvottorð fylgja með dýrum í sláturhús eftir að skoðun fyrir slátrun hefur farið fram á
upprunabúinu. Af þessum sökum ætti að mæla fyrir um snið slíkra vottorða í þessari reglugerð.

20)

Ef um er að ræða neyðarslátrun á tilteknum flokkum dýra utan sláturhúss þykir rétt, af ástæðum sem varða samræmingu
og skýrleika, að mæla fyrir um í þessari reglugerð fyrirmynd að vottorði fyrir yfirlýsingu sem opinber dýralæknir skal
gefa út í samræmi við 6. lið VI. kafla I. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

21)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 (10) er m.a. mælt fyrir um viðbótarreglur um
samræmda beitingu 88. og 89. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og settar fram fyrirmyndir að opinberum vottorðum sem
þar eru tilgreind. Með reglugerð (ESB) 2016/429 eru þó tilteknar réttargerðir, sem getið er í þeirri framkvæmdarreglugerð, felldar úr gildi. Af ástæðum sem varða samræmingu og skýrleika ætti því, í því skyni að komast hjá
tvítekningu reglna, að skipta fyrirmyndunum að vottorðunum, sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/628, út fyrir vottorðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og fella ætti framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/628 úr gildi.

22)

Þar eð reglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 (11) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 636/2014 (12) og ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar 2000/572/EB
(13), 2003/779/EB (14) og 2007/240/EB (15) falla nú undir þessa reglugerð ætti að fella þessar réttargerðir úr gildi.

(9) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1).
(10) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá 8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin
dýr og vörur og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar
fyrirmyndir að vottorðum (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101).
(11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 frá 30. mars 2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og
skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 94, 31.3.2004, bls. 44).
(12) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 636/2014 frá 13. júní 2014 um fyrirmynd að vottorði fyrir viðskipti með
óflegin, stór, villt veiðidýr (Stjtíð. ESB L 175, 14.6.2014, bls. 16).
(13) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/572/EB frá 8. september 2000 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu og útgáfu
heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á unnum kjötvörum frá þriðju löndum til Bandalagsins (Stjtíð. EB L 240,
23.9.2000, bls. 19).
(14) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/779/EB frá 31. október 2003 um dýraheilbrigðiskröfur og útgáfu heilbrigðisvottorða fyrir dýr og
dýraafurðir vegna innflutnings á dýragörnum frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2003, bls. 38).
(15) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/240/EB frá 16. apríl 2007 um ný heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á
lifandi dýrum, sæði, fósturvísum, eggjum og afurðum úr dýraríkinu til Bandalagsins samkvæmt ákvörðunum 79/542/EBE, 92/260/EBE,
93/195/EBE, 93/196/EBE, 93/197/EBE, 95/328/EB, 96/333/EB, 96/539/EB, 96/540/EB, 2000/572/EB, 2000/585/EB, 2000/666/EB,
2002/613/EB, 2003/56/EB, 2003/779/EB, 2003/804/EB, 2003/858/EB, 2003/863/EB, 2003/881/EB, 2004/407/EB, 2004/438/EB,
2004/595/EB, 2004/639/EB og 2006/168/EB (Stjtíð. ESB L 104, 21.4.2007, bls. 37).
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23)

Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (16) er tilskipun ráðsins 95/53/EB (17) felld úr gildi. Í
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/68/EB (18) var mælt fyrir um staðlað skjal vegna innflutnings á fóðri frá þriðju
löndum og um eftirlit með slíku fóðri á ytri landamærum. Þar eð ekki er lengur gerð krafa um kerfisbundið, skyldubundið eftirlit með fóðri á landamæraeftirlitsstöðvum við komu inn í Sambandið, í samræmi við reglugerð (ESB)
2017/625, er innflutningsskjalið, sem komið var á með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/68/EB, hætt að þjóna
tilgangi sínum.

24)

Rétt þykir að innleiða umbreytingartímabil til að taka tillit til sérstakra aðstæðna lögbærra yfirvalda í þriðju löndum sem
þurfa að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að farið sé að þessari reglugerð og sérstakra aðstæðna varðandi
flutninga á sendingum af dýrum og vörum með meðfylgjandi vottorð, sem eru gefin út í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 (19) og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628, fyrir þann dag þegar þessi
reglugerð kemur til framkvæmda.

25)

Þar eð reglugerð (ESB) 2016/429 gildir frá og með 21. apríl 2021 ætti þessi reglugerð einnig að koma til framkvæmda
frá og með þeirri dagsetningu.

26)

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.
Efni og gildissvið
1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur varðandi dýraheilbrigðisvottorð, sem kveðið er á um í reglugerð (ESB)
2016/429, opinber vottorð, sem kveðið er á um í reglugerð (ESB) 2017/625, og dýraheilbrigðisvottorð/opinber vottorð sem
byggjast á þessum reglugerðum og, að því er varðar útgáfu og útskipti á þessum vottorðum sem krafist er vegna komu inn í
Sambandið (20), varðandi tilflutninga á tilteknum sendingum af dýrum og vörum innan Sambandsins og milli aðildarríkja (hér á
eftir nefnd „vottorðin“).
2. Með þessari reglugerð er komið á stöðluðum fyrirmyndum að dýraheilbrigðisvottorðum, opinberum vottorðum eða
dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum:
a) vegna tilflutninga á dýrum, afurðum úr dýraríkinu og kímefnum þeirra milli aðildarríkja eða innan Sambandsins ásamt
athugasemdum varðandi útfyllingu þeirra,
b) vegna komu sendinga af dýrum, afurðum úr dýraríkinu, samsettum afurðum, kímefnum, aukaafurðum úr dýrum, spírum til
manneldis og fræjum sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til manneldis inn í Sambandið ásamt athugasemdum varðandi
útfyllingu þeirra.
3. Með þessari reglugerð er komið á fyrirmyndum að vottorðum á formi dýraheilbrigðisvottorða, opinberra vottorða eða
dýraheilbrigðisvottorða/opinberra vottorða, eftir því sem við á, og fyrirmynd að staðfestingu fyrir eftirfarandi dýr og vörur sem
eru ætluð til manneldis:
(16) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli
og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1).
(17) Tilskipun ráðsins 95/53/EB frá 25. október 1995 um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu (Stjtíð. EB
L 265, 8.11.1995, bls. 17).
(18) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/68/EB frá 10. september 1998 um staðlaða skjalið sem um getur í 1. mgr. 9. gr. tilskipunar ráðsins
95/53/EB og um tilteknar reglur varðandi eftirlit við flutning á fóðri frá þriðju löndum inn í Bandalagið (Stjtíð. EB L 261, 24.9.1998,
bls. 32).
(19) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 frá 11. janúar 2012 um kröfur vegna útgáfu vottorða vegna innflutnings á
tilteknum samsettum afurðum til Sambandsins og umflutnings þeirra gegnum það og um breytingu á ákvörðun 2007/275/EB og reglugerð
(EB) nr. 1162/2009 (Stjtíð. ESB L 12, 14.1.2012, bls. 1).
(20) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og
Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun, innihalda
vísanir til Sambandsins, að því er þessa reglugerð varðar, Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.
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a) fyrirmyndir að vottorðum vegna tilflutninga innan Sambandsins á eftirfarandi vörum sem eru ætlaðar til manneldis:
i. landdýraafurðir sem heimilt er að tilflytja frá takmörkunarsvæði sem fellur undir neyðarráðstafanir eða ráðstafanir um
sjúkdómavarnir eða sem eru af dýrum af tegundum sem falla undir þessar ráðstafanir,
ii. óflegin, stór villt veiðidýr,
b) fyrirmyndir að vottorðum vegna komu eftirfarandi dýra og vara, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið:
i. afurðir úr dýraríkinu og samsettar afurðir sem slíkra vottorða er krafist fyrir í samræmi við 13. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2019/625,
ii. tiltekin lifandi lagardýr og afurðir úr dýraríkinu sem slíkra vottorða er krafist fyrir í samræmi við c-lið fyrstu
málsgreinar 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692,
iii. lifandi skordýr og lifandi sniglar,
c) fyrirmynd að vottorði fyrir spírur og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum,
d) fyrirmynd að vottorði vegna umflutnings á samsettum afurðum, sem eru ætlaðar til manneldis, gegnum Sambandið til þriðja
lands, annaðhvort strax eða eftir geymslu í Sambandinu,
e) fyrirmyndir að vottorðum ef um er að ræða skoðun fyrir slátrun á upprunabúinu eða ef um er að ræða neyðarslátrun utan
sláturhúss,
f) fyrirmynd að eigin staðfestingu sem stjórnandi matvælafyrirtækis, sem er innflytjandi, undirritar fyrir samsettar afurðir sem
halda stöðugleika við geymslu og innihalda unnar afurðir úr dýraríkinu, aðrar en unnið kjöt, þegar slíkar samsettar afurðir
koma inn í Sambandið.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „sláturhús“: sláturhús eins og það er skilgreint í lið 1.16 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
2) „froskalappir“: froskalappir eins og þær eru skilgreindar í lið 6.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og
froskalappir af tegundinni Pelophylax af ættinni Ranidae og ættkvíslunum Limnonectes, Fejervarya og Hoplobatrachus af
ættinni Dicroglossidae,
3) „sniglar“: sniglar eins og þeir eru skilgreindir í lið 6.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og allir aðrir sniglar af
ættinni Helicidae, Hygromiidae eða Sphincterochilidae,
4) „skordýr“: skordýr eins og þau eru skilgreind í 17. lið 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625,
5) „kæliskip“: kæliskip eins og það er skilgreint í 26. lið 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625,
6) „frystiskip“: frystiskip eins og það er skilgreint í lið 3.3. í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
7) „verksmiðjuskip“: verksmiðjuskip eins og það er skilgreint í lið 3.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
8) „afgreiðslustöð“: afgreiðslustöð eins og hún er skilgreind í lið 2.7 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
9) „starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr eins og hún er skilgreind í lið 1.18 í I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
10) „stykkjunarstöð“: stykkjunarstöð eins og hún er skilgreind í lið 1.17 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
11) „spírur“: spírur eins og þær eru skilgreindar í a-lið fyrstu málsgreinar 2. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 208/2013.
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3. gr.
Staðlaðar fyrirmyndir að vottorðum vegna tilflutninga innan Sambandsins, milli aðildarríkja og vegna komu inn í
Sambandið
1. Fyrirmyndir að vottorðum vegna tilflutninga á dýrum og afurðum milli aðildarríkja eða innan Sambandsins skulu
innihalda reiti fyrir upplýsingarnar sem settar eru fram í stöðluðu fyrirmyndinni í 1. kafla I. viðauka.
2. Fyrirmyndir að vottorðum vegna komu dýra, afurða úr dýraríkinu, samsettra afurða, kímefna, aukaafurða úr dýrum, spíra
til manneldis og fræja sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til manneldis inn í Sambandið skulu innihalda reiti fyrir
upplýsingarnar sem settar eru fram í stöðluðu fyrirmyndinni í 3. kafla I. viðauka.
4. gr.
Útfylling vottorða fyrir dýr og vörur sem eru ætluð til manneldis
1. Vottorð vegna tilflutninga á dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, innan Sambandsins eða milli aðildarríkja skulu
fyllt út á viðeigandi hátt og undirrituð af opinberum dýralækni eða vottunarmanni í samræmi við skýringarnar í 2. kafla
I. viðauka.
2. Vottorð vegna komu dýra, afurða úr dýraríkinu, samsettra afurða, spíra til manneldis og fræja sem eru ætluð til
framleiðslu á spírum til manneldis inn í Sambandið skulu fyllt út á viðeigandi hátt og undirrituð af opinberum dýralækni eða
vottunarmanni sem hefur fengið heimild hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landi til að undirrita viðeigandi vottorð í samræmi við
skýringarnar í 4. kafla I. viðauka.
3. Rekstraraðilar, sem bera ábyrgð á sendingunum sem um getur í 1. og 2. mgr., skulu veita lögbæru yfirvaldi upplýsingar
um lýsingar á slíkum sendingum eins og lýst er í I. hluta fyrirmyndanna að vottorðunum í II., III. og IV. viðauka við þessa
reglugerð.
4. Að því er varðar þessa reglugerð skal lögbært yfirvald tryggja að vottorðin, sem innihalda dýraheilbrigðisvottun, séu
undirrituð af opinberum dýralækni.
5. gr.
Kröfur varðandi vottorð fyrir sendingar af dýrum og vörum sem eru ætluð til manneldis
1. Opinber dýralæknir eða vottunarmaður skal útfylla vottorð fyrir sendingar af dýrum og vörum, sem eru ætluð til
manneldis, í samræmi við eftirfarandi kröfur:
a) á vottorðinu verða að koma fram undirskrift opinbers dýralæknis eða vottunarmanns og opinber stimpill; undirskriftin og
stimpillinn, annar en upphleyptur eða vatnsmerki, skulu vera í öðrum lit en prentaði textinn,
b) ef vottorðið inniheldur margs konar yfirlýsingar eða val um yfirlýsingar skal opinber dýralæknir eða vottunarmaður strika
yfir yfirlýsingar sem eiga ekki við og merkja við með upphafsstöfum og stimpla eða fella þær alveg brott úr vottorðinu,
c) vottorðið verður að samanstanda af einu af eftirfarandi:
i. einni pappírsörk,
ii. nokkrum pappírsörkum þar sem allar arkirnar eru óskiptanlegar og mynda eina óaðskiljanlega heild,
iii. röð blaðsíðna þar sem hver blaðsíða er tölusett þannig að það sjáist að hver blaðsíða er tiltekin síða í samfelldri,
takmarkaðri röð,
d) þegar vottorðið samanstendur af röð blaðsíðna, eins og um getur í iii. lið c-liðar þessarar málsgreinar, skal einkvæmi
kóðinn, sem um getur í a-lið 1. mgr. 89. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, koma fram á hverri blaðsíðu ásamt undirskrift
opinbera dýralæknisins eða vottunarmannsins og opinberum stimpli,
e) ef um er að ræða vottorð vegna tilflutninga á sendingum innan Sambandsins eða milli aðildarríkja verður vottorðið að
fylgja sendingunni þangað til hún kemur á viðtökustaðinn í Sambandinu,
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f) ef um er að ræða vottorð vegna komu sendinga inn í Sambandið verður að leggja vottorðið fram hjá lögbæru yfirvaldi
landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sending kemur inn í Sambandið þar sem sendingin fellur undir opinbert eftirlit,
g) gefa verður vottorðið út áður en sendingin, sem það gildir um, hverfur undan eftirliti lögbærs yfirvalds sem gefur vottorðið
út,
h) ef um er að ræða vottorð vegna komu inn í Sambandið verður að semja vottorðið á opinberu tungumáli eða á einu af
opinberum tungumálum aðildarríkis landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sending kemur inn í Sambandið.
2. Þrátt fyrir h-lið 1. mgr. getur aðildarríki fallist á að vottorð séu samin á öðru opinberu tungumáli Sambandsins og að þeim
fylgi, ef nauðsyn krefur, staðfest þýðing.
3. Ákvæði a- til e-liðar 1. mgr. gilda ekki um rafræn vottorð sem eru gefin út í samræmi við kröfurnar í 1. mgr. 39. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1715.
4. Ákvæði b-, c- og d-liðar 1. mgr. gilda ekki um vottorð sem eru gefin út á pappír og lokið við í Traces-kerfinu og prentuð
út úr því.
6. gr.
Vottorðum fyrir sendingar af dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, skipt út
1. Lögbær yfirvöld skulu einungis gefa út endurnýjunarvottorð fyrir sendingar af dýrum og vörum, sem eru ætluð til
manneldis, ef um er að ræða stjórnsýsluleg mistök í upprunalega vottorðinu eða ef upprunalega vottorðið hefur skemmst eða
týnst.
2. Í endurnýjunarvottorðinu skal lögbært yfirvald ekki breyta upplýsingunum í upprunalega vottorðinu varðandi
sanngreiningu sendingar, rekjanleika hennar og ábyrgðir sem veittar eru í upprunalega vottorðinu fyrir sendinguna.
3.

Í endurnýjunarvottorðinu skal lögbært yfirvald:

a) vísa með skýrum hætti í einkvæma kóðann, sem um getur í a-lið 1. mgr. 89. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, og útgáfudag
upprunalega vottorðsins ásamt skýrri yfirlýsingu um að það komi í stað upprunalega vottorðsins,
b) tilgreina nýtt vottorðsnúmer sem er ekki það sama og á upprunalega vottorðinu,
c) tilgreina dagsetninguna þegar það var gefið út en ekki útgáfudag upprunalega vottorðsins,
d) láta í té upprunalegt skjal, gefið út á pappír, nema þegar um er að ræða rafræn endurnýjunarvottorð sem eru lögð fram í
Traces-kerfinu.
4. Ef um er að ræða komu sendinga inn í Sambandið er lögbæru yfirvaldi landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sending
kemur inn í Sambandið heimilt að láta hjá líða að fara þess á leit að rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, leggi fram
endurnýjunarvottorð þegar upplýsingar sem varða viðtakanda, innflytjanda, landamæraeftirlitsstöðina þar sem sendingin kemur
inn í Sambandið eða flutningatækið breytast eftir að vottorðið hefur verið gefið út og rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á
sendingunni, leggur slíkar upplýsingar fram.
7. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði og opinberu vottorði fyrir tilflutninga á tilteknum afurðum úr dýraríkinu, sem
eru ætlaðar til manneldis, innan Sambandsins og milli aðildarríkja
1. Dýraheilbrigðisvottorðið, sem um getur í i. lið a-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota fyrir tilflutninga á afurðum úr
dýraríkinu innan Sambandsins, sem heimilt er að tilflytja frá takmörkunarsvæði sem fellur undir neyðarráðstafanir eða
ráðstafanir um sjúkdómavarnir eða eru af dýrum af tegundum sem falla undir þessar ráðstafanir, skal vera í samræmi við
fyrirmyndina INTRA-EMERGENCY og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 1. kafla II. viðauka.
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2. Opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið a-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota fyrir tilflutninga á óflegnum, stórum villtum
veiðidýrum, sem eru ætluð til manneldis, milli aðildarríkja skal vera í samræmi við fyrirmyndina INTRA-UNSKINNED
LARGE WILD GAME og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 2. kafla II. viðauka.
8. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu nýs kjöts af hóf- og klaufdýrum, sem er
ætlað til manneldis, inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðin/opinberu vottorðin, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu nýs kjöts af
hóf- og klaufdýrum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið skulu vera í samræmi við eina af eftirfarandi fyrirmyndum,
með hliðsjón af tegund og flokki hlutaðeigandi vara:
a) BOV, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 1. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af tömdum nautgripum, sem
er ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti,
b) OVI, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 2. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af tömdu sauðfé og geitum,
sem er ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti,
c) POR, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 3. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af tömdum svínum, sem er
ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti,
d) EQU, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 4. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af tömdum hófdýrum (Equus
caballus, Equus asinus og kynblendingum þeirra), sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og
vélúrbeinuðu kjöti,
e) RUF, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 5. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af dýrum af ættinni Bovidae
(öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af hjartarætt sem voru í haldi sem alin
veiðidýr, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,
f) RUW, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 6. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af villtum dýrum af ættinni
Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt,
sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,
g) SUF, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 7. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af dýrum sem voru í haldi
sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum
sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,
h) SUW, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 8. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af villtum dýrum af villtum
tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og
vélúrbeinuðu kjöti,
i)

EQW, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 9. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af hófdýrum sem eru villt
veiðidýr og tilheyra undirættkvíslinni Hippotigris (sebradýr), sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat,
hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,

j)

RUM-MSM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 10. kafla III. viðauka fyrir vélúrbeinað kjöt af tömdum
jórturdýrum, sem er ætlað til manneldis,

k) SUI-MSM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 11. kafla III. viðauka fyrir vélúrbeinað kjöt af tömdum
svínum, sem er ætlað til manneldis,
l)

NZ-TRANSIT-SG, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 12. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt, sem er ætlað
til manneldis, sem er upprunnið á Nýja-Sjálandi og umflutt gegnum Singapúr með affermingu, hugsanlegri geymslu og
endurfermingu fyrir komu inn í Sambandið.
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9. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu kjöts af alifuglum, strútfuglum og öðrum
veiðifuglum, eggja og eggjaafurða, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðin/opinberu vottorðin, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu kjöts af
alifuglum, strútfuglum og öðrum veiðifuglum, eggja og eggjaafurða, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skulu vera í
samræmi við eina af eftirfarandi fyrirmyndum, með hliðsjón af tegund og flokki hlutaðeigandi vara:
a) POU, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 13. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af alifuglum, öðrum en
strútfuglum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,
b) POU-MI/MSM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 14. kafla III. viðauka fyrir hakkað kjöt og
vélúrbeinað kjöt af alifuglum, öðrum en strútfuglum, sem er ætlað til manneldis,
c) RAT, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 15. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af strútfuglum, sem er ætlað
til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,
d) RAT-MI/MSM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 16. kafla III. viðauka fyrir hakkað kjöt og
vélúrbeinað kjöt af strútfuglum, sem er ætlað til manneldis,
e) GBM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 17. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af veiðifuglum, sem er
ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti,
f) GBM-MI/MSM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 18. kafla III. viðauka fyrir hakkað kjöt og
vélúrbeinað kjöt af veiðifuglum, sem er ætlað til manneldis,
g) E, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 19. kafla III. viðauka fyrir egg sem eru ætluð til manneldis,
h) EP, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 20. kafla III. viðauka fyrir eggjaafurðir sem eru ætlaðar til
manneldis,
10. gr.
Fyrirmyndir að opinberum vottorðum og dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af villtum
dýrum af héraætt, af tilteknum villtum landspendýrum og af alikanínum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið,
að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti
Opinberu vottorðin og dýraheilbrigðisvottorðin/opinberu vottorðin, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota
vegna komu nýs kjöts, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti, af villtum dýrum af héraætt, af tilteknum
villtum landspendýrum og af alikanínum inn í Sambandið skulu vera í samræmi við eina af eftirfarandi fyrirmyndum, með
hliðsjón af tegund og flokki hlutaðeigandi vara:
a) WL, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 21. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af villtum dýrum af héraætt
(kanínur og hérar), sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti, vélúrbeinuðu kjöti og sláturmat nema úr
óflegnum dýrum sem ekki er búið að taka innyflin úr,
b) WM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 22. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af villtum landspendýrum,
öðrum en hóf- og klaufdýrum og dýrum af héraætt, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti
og vélúrbeinuðu kjöti,
c) RM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 23. kafla III. viðauka fyrir nýtt kjöt af alikanínum, sem er ætlað
til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti.
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11. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu unninna kjötvara, sem eru ætlaðar til manneldis,
inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu unninna
kjötvara, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina MP-PREP og útbúið í samræmi
við fyrirmyndina sem sett er fram í 24. kafla III. viðauka.
12. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu kjötafurða, sem eru ætlaðar til manneldis,
inn í Sambandið, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir
en garnir
Dýraheilbrigðisvottorðin/opinberu vottorðin, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu kjötafurða,
sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar,
þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir, skulu vera í samræmi við eina af eftirfarandi fyrirmyndum, með hliðsjón af tegund og
flokki hlutaðeigandi vara:
a) MPNT, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 25. kafla III. viðauka fyrir kjötafurðir sem eru ætlaðar til
manneldis, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir,
sem ekki er gerð krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu,
b) MPST, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 26 . kafla III. viðauka fyrir kjötafurðir sem eru ætlaðar til
manneldis, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir,
sem gerð er krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu.
13. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu garna, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í
Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu garna, sem
eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina CAS og útbúið í samræmi við fyrirmyndina
sem sett er fram í 27. kafla III. viðauka.
14. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði og opinberum vottorðum vegna komu lifandi fisks, lifandi
krabbadýra, afurða úr þessum dýrum og tiltekinna lagarafurða, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
1. Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu lifandi
fiska, lifandi krabbadýra og afurða úr þessum dýrum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við
fyrirmyndina FISH-CRUST-HC og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 28. kafla III. viðauka.
2. Opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota ef um er að ræða lagarafurðir, sem eru
ætlaðar til manneldis, veiddar af skipum sem sigla undir fána aðildarríkis og fluttar til í þriðju löndum, með eða án geymslu,
skal vera í samræmi við fyrirmyndina EU-FISH og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 29. kafla III. viðauka.
3. Opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skipstjórinn skal undirrita og sem skal nota vegna
komu lagarafurða eða lagarafurða sem eru unnar úr samlokum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið, sem koma inn í
Sambandið beint frá kæliskipi, frystiskipi eða verksmiðjuskipi sem siglir undir fána þriðja lands eins og kveðið er á um í 3. mgr.
11. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625, skal vera í samræmi við fyrirmyndina FISH/MOL-CAP og útbúið í samræmi
við fyrirmyndina sem sett er fram í 30. kafla III. viðauka.
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15. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði og opinberu vottorði vegna komu lifandi samloka, skrápdýra,
möttuldýra, sæsnigla, afurða úr þessum dýrum og tiltekinna unninna samloka, sem eru ætluð til manneldis, inn í
Sambandið
1. Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu lifandi
samloka, skrápdýra, möttuldýra, sæsnigla og afurða úr þessum dýrum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal vera í
samræmi við fyrirmyndina MOL-HC og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 31. kafla III. viðauka.
2. Opinbera vottorðið, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu unninna samloka sem tilheyra
tegundinni Acanthocardia tuberculatum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina
MOL-AT og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 32. kafla III. viðauka.
16. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu hrámjólkur, mjólkurafurða, brodds og
afurða, að stofni til úr broddi, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðin/opinberu vottorðin, sem um getur í ii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu hrámjólkur,
mjólkurafurða, brodds og afurða, að stofni til úr broddi, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skulu vera í samræmi við
eina af eftirfarandi fyrirmyndum, með hliðsjón af tegund og flokki hlutaðeigandi vara:
a) MILK-RM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 33. kafla III. viðauka fyrir hrámjólk sem er ætluð til
manneldis,
b) MILK-RMP/NT, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 34. kafla III. viðauka fyrir mjólkurafurðir, sem eru
ætlaðar til manneldis, úr hrámjólk eða sem ekki er gerð krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu,
c) DAIRY-PRODUCTS-PT, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 35. kafla III. viðauka fyrir mjólkurafurðir
sem gerð er krafa um að séu gerilsneyddar, sem eru ætlaðar til manneldis,
d) DAIRY-PRODUCTS-ST, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 36. kafla III. viðauka fyrir mjólkurafurðir,
sem eru ætlaðar til manneldis, sem gerð er krafa um að fái sérstaka meðhöndlun, aðra en gerilsneyðingu, til að draga úr
áhættu,
e) COLOSTRUM, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 37. kafla III. viðauka fyrir brodd sem er ætlaður til
manneldis,
f) COLOSTRUM-BP, útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 38. kafla III. viðauka fyrir afurðir, að stofni til úr
broddi, sem eru ætlaðar til manneldis.
17. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu kældra, frystra eða tilreiddra froskalappa, sem eru ætlaðar til manneldis,
inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu kældra, frystra eða tilreiddra
froskalappa, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina FRG og útbúið í samræmi
við fyrirmyndina sem sett er fram í 39. kafla III. viðauka.
18. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu snigla, sem eru ætlaðir til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í iii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu snigla, sem eru ætlaðir til manneldis,
inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina SNS og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 40. kafla
III. viðauka.
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19. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu gelatíns, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu gelatíns, sem er ætlað til manneldis,
inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina GEL og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 41. kafla
III. viðauka.
20. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu kollagens, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu kollagens, sem er ætlað til manneldis,
inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina COL og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 42. kafla
III. viðauka.
21. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu hráefna til framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem
eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu hráefna til
framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina RCG og
útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 43. kafla III. viðauka.
22. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu meðhöndlaðra hráefna til framleiðslu á gelatíni og
kollageni, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu
meðhöndlaðra hráefna til framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi
við fyrirmyndina TCG og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 44. kafla III. viðauka.
23. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu hunangs og annarra býræktarafurða, sem eru ætluð til manneldis, inn í
Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu hunangs og annarra býræktarafurða,
sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina HON og útbúið í samræmi við
fyrirmyndina sem sett er fram í 45. kafla III. viðauka.
24. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu mikið unnins kondróitínsúlfats, hýalúrónsýru, annarra vatnsrofinna
brjóskafurða, kítósans, glúkósamíns, ostahleypis, fiskilíms og amínósýra, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu mikið unnins kondróitínsúlfats,
hýalúrónsýru, annarra vatnsrofinna brjóskafurða, kítósans, glúkósamíns, ostahleypis, fiskilíms og amínósýra, sem eru ætluð til
manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina HRP og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram
í 46. kafla III. viðauka.
25. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu skriðdýrakjöts, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu skriðdýrakjöts, sem er ætlað til
manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina REP og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í
47. kafla III. viðauka.
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26. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu skordýra, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í iii. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu skordýra, sem eru ætluð til
manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina INS og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í
48. kafla III. viðauka.
27. gr.
Fyrirmynd að vottorði vegna komu annarra afurða úr tömdum hóf- og klaufdýrum, alifuglum, kanínum eða
lagarafurðum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið og sem falla ekki undir 8. til 26. gr.
Opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu annarra afurða úr tömdum hóf- og
klaufdýrum, alifuglum, kanínum eða lagarafurðum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið og sem falla ekki undir 8. til
26. gr. skal vera í samræmi við fyrirmyndina PAO og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 49. kafla
III. viðauka.
28. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu samsettra afurða, sem eru ætlaðar til manneldis,
inn í Sambandið
Dýraheilbrigðisvottorðið/opinbera vottorðið, sem um getur í i. lið b-liðar 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu samsettra
afurða sem halda ekki stöðugleika við geymslu og samsettra afurða sem halda stöðugleika við geymslu, sem innihalda eitthvað
magn af kjötafurðum, að undanskildu gelatíni, kollageni og mikið unnum afurðum, og eru ætlaðar til manneldis, inn í
Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina COMP og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 50. kafla
III. viðauka.
29. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu spíra, sem eru ætlaðar til manneldis, og fræja, sem eru ætluð til
framleiðslu á spírum til manneldis, inn í Sambandið
Opinbera vottorðið, sem um getur í c-lið 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna komu spíra, sem eru ætlaðar til manneldis, og fræja,
sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til manneldis, inn í Sambandið skal vera í samræmi við fyrirmyndina SPR og útbúið í
samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 51. kafla III. viðauka.
30. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna umflutnings á samsettum afurðum, sem eru ætlaðar til manneldis, gegnum
Sambandið til þriðja lands, annaðhvort strax eða eftir geymslu í Sambandinu
Dýraheilbrigðisvottorðið, sem um getur í d-lið 3. mgr. 1. gr., sem skal nota vegna umflutnings á samsettum afurðum sem halda
ekki stöðugleika við geymslu og samsettum afurðum sem halda stöðugleika við geymslu, sem innihalda eitthvað magn af
kjötafurðum og eru ætlaðar til manneldis, gegnum Sambandið til þriðja lands, annaðhvort strax eða eftir geymslu í Sambandinu,
skal vera í samræmi við fyrirmyndina TRANSIT-COMP og útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 52. kafla
III. viðauka.
31. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum ef um er að ræða skoðun fyrir slátrun á upprunabúi
Dýraheilbrigðisvottorðin, sem um getur í e-lið 3. mgr. 1. gr., sem skal nota ef um er að ræða skoðun fyrir slátrun á upprunabúi, í
samræmi við 5. og 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624, skulu vera í samræmi við eina af eftirfarandi fyrirmyndum,
með hliðsjón af tegund og flokki hlutaðeigandi vara:
a) fyrirmyndina sem sett er fram í 1. kafla IV. viðauka fyrir lifandi dýr sem eru flutt á sláturhús,
b) fyrirmyndina sem sett er fram í 2. kafla IV. viðauka fyrir alifugla sem eru ætlaðir til framleiðslu á foie gras (fiturík lifur) og
alifugla sem töf hefur orðið á að fjarlægja innyflin úr,
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c) fyrirmyndina sem sett er fram í 3. kafla IV. viðauka fyrir alin veiðidýr og tamda nautgripi, svín og dýr af hestaætt, sem er
slátrað á upprunabúi í samræmi við 3. lið III. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og 3. mgr. 6 gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,
d) fyrirmyndina sem sett er fram í 4. kafla IV. viðauka fyrir alin veiðidýr sem er slátrað á upprunabúi í samræmi við a-lið
3. liðar III. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og 4. mgr. 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624.
32. gr.
Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði ef um er að ræða neyðarslátrun utan sláturhúss
Dýraheilbrigðisvottorðið, sem um getur í e-lið 3. mgr. 1. gr., sem skal nota ef um er að ræða neyðarslátrun utan sláturhúss í
samræmi við 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624, skal vera í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 5. kafla
IV. viðauka.
33. gr.
Fyrirmynd að eigin staðfestingu rekstraraðila vegna samsettra afurða sem halda stöðugleika við geymslu sem innihalda
unnar afurðir úr dýraríkinu aðrar en unnið kjöt
Fyrirmynd að eigin staðfestingu, sem um getur í f-lið 3. mgr. 1. gr., sem rekstraraðili skal nota vegna komu samsettra afurða
sem halda stöðugleika við geymslu inn í Sambandið, í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) 2019/625, skal vera í samræmi
við fyrirmyndina sem sett er fram í V. viðauka.
34. gr.
Niðurfellingar
1. Reglugerð (EB) nr. 599/2004, framkvæmdarreglugerðir (ESB) nr. 636/2014 og (ESB) 2019/628, tilskipun 98/68/EB og
ákvarðanir 2000/572/EB, 2003/779/EB og 2007/240/EB eru felldar úr gildi frá og með 21. apríl 2021.
2. Líta ber á tilvísanir í þessar niðurfelldu gerðir sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar í samræmi við
samsvörunartöfluna í VI. viðauka.
35. gr.
Umbreytingarákvæði
Sendingar af afurðum úr dýraríkinu, samsettum afurðum, spírum, sem eru ætlaðar til manneldis, og fræjum, sem eru ætluð til
framleiðslu á spírum til manneldis, með meðfylgjandi viðeigandi vottorð sem er gefið út í samræmi við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628 fyrir þann dag þegar þessi reglugerð
kemur til framkvæmda, skulu samþykktar til komu inn í Sambandið til 20. október 2021 að því tilskildu að vottorðið hafi verið
undirritað af einstaklingnum sem hafði heimild til að undirrita það í samræmi við þessar reglugerðir fyrir 21. ágúst 2021.
36. gr.
Gildistaka og framkvæmd
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 21. apríl 2021.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 16. desember 2020.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Ursula VON DER LEYEN

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

Í I. viðauka er að finna staðlaðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, opinberum vottorðum og dýraheilbrigðisvottorðum/
opinberum vottorðum og athugasemdir varðandi útfyllingu þeirra:
1. kafli:

Stöðluð fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum, opinberum vottorðum og dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum
vottorðum vegna tilflutninga á dýrum og afurðum milli aðildarríkja eða innan Sambandsins

2. kafli:

Athugasemdir varðandi útfyllingu fyrirmynda að dýraheilbrigðisvottorðum, opinberum vottorðum og dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna tilflutninga á dýrum og afurðum milli aðildarríkja eða innan
Sambandsins

3. kafli:

Stöðluð fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum, opinberum vottorðum og dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum
vottorðum vegna komu dýra, afurða úr dýraríkinu, samsettra afurða, kímefna, aukaafurða úr dýrum, spíra, sem eru
ætlaðar til manneldis, og fræja, sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til manneldis, inn í Sambandið

4. kafli:

Athugasemdir varðandi útfyllingu fyrirmynda að dýraheilbrigðisvottorðum, opinberum vottorðum og dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu dýra, afurða úr dýraríkinu, samsettra afurða, kímefna,
aukaafurða úr dýrum, spíra, sem eru ætlaðar til manneldis, og fræja, sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til
manneldis, inn í Sambandið
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1. KAFLI
STÖÐLUÐ FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM, OPINBERUM VOTTORÐUM OG
DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM/OPINBERUM VOTTORÐUM VEGNA TILFLUTNINGA Á DÝRUM OG
AFURÐUM MILLI AÐILDARRÍKJA EÐA INNAN SAMBANDSINS

EVRÓPUSAMBANDIÐ
I.1

INNAN ESB

Sendandi

I.2

IMSOC-tilvísun

Heiti

I.2a

Staðbundin tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem annast samsöfnun óháð
starfsstöð

Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heiti

QR-KÓÐI

Heiti
Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang
Land

Skráningarnúmer

Heimilisfang

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Flutningsaðili

 Skip

 Loftfar

Heiti

Skráningar-/Leyfisnúmer

Heimilisfang
 Járnbrautir

 Ökutæki

Land
I.17

Auðkenning

 Annað

Skjal
I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

 Við umhverfishita

Innsiglisnr.

ISO-landskóði

Fylgiskjöl
Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði

 Kældar

 Frystar
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Vottað sem eða til

 Áfram í haldi
Skráð dýr af hestaætt
Til sleppingar út í
náttúruna
Frekari vinnsla

Til slátrunar

Lokuð starfsstöð

Farandfjölleikahús/dýrasýning

Sýning

Afgreiðslustöð
Lífrænn áburður og
jarðvegsbætar

Afurðir til manneldis

I.21

Frævun

Kímefni
Atburður eða starfsemi nálægt
landamærum

Umlagningarsvæði/
hreinsunarstöð
Til tæknilegra nota

Lifandi lagardýr til
manneldis

Lagareldisstöð fyrir
skrautlagardýr
Sóttkví eða svipuð starfsstöð

Annað

Til umflutnings gegnum þriðja land
Þriðja land

ISO-landskóði

Brottfararstaður

Kóði landamæraeftirlitsstöðvar
Kóði landamæraeftirlitsstöðvar

Komustaður
I.22
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Til umflutnings gegnum aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki

I.23

Til útflutnings

ISO-landskóði

Þriðja land

ISO-landskóði

ISO-landskóði

Brottfararstaður

Kóði landamæraeftirlitsstöðvar

ISO-landskóði

I.24

Áætlaður ferðatími

I.25

Leiðarbók

I.26

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Heildarmagn

I.28

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)

I.29

Samanlagt rými fyrirhugað fyrir sendinguna

I.30

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

Undirtegund/flokkur Kyn

Já

Auðkenningarkerfi Auðkennisnúmer

Nei

Aldur

Magn
Tegund

Upprunasvæði

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Sláturhús

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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Fyrirmynd að
vottorði

EVRÓPUSAMBANDIÐ
II.a

IMSOC-tilvísun

II. hluti: Vottun

II. Upplýsingar um heilbrigði

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)

Menntun, hæfi og titill

Heiti staðbundinnar stjórnunareiningar

Kóði staðbundinnar
stjórnunareiningar

Dagsetning
Stimpill

Undirskrift

II.b

Staðbundin tilvísun
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EVRÓPUSAMBANDIÐ

INNAN ESB

III.1

Dagsetning opinbers eftirlits

III.2

IMSOC-tilvísun

III.2a

III.3

Sannprófun skjala

III.4

Já

Já

Nei

Fullnægjandi

Ófullnægjandi

Já

Nei

Fullnægjandi

Ófullnægjandi

Landsráðstafanir

Já

Nei

Fullnægjandi

Ófullnægjandi

Eftirlit með ástandi

III.6

Já

Nei

Sannprófun auðkenna

Nei

ESB-staðall

III.5

Staðbundin tilvísun

Prófun á rannsóknarstofu
Já

Nei

Dagsetning:
Heildarfjöldi dýra sem sæta
eftirliti:
Fullnægjandi

III. hluti: Eftirlit

III.7

III.8

Prófun:
Ófullnægjandi

Slembiúrtak

Prófunarniðurstöður:

Grunsemdir

Bíður afgreiðslu

Neyðarráðstafanir
Fullnægjandi
Ófullnægjandi

Velferðarathugun
Já

Nei

Fullnægjandi

Ófullnægjandi

Ekki farið að löggjöf um velferð

III.9

Ekki farið að heilbrigðislöggjöf

Hæfi til flutnings

Vottorð ógilt eða vantar

Flutningatæki

Ógild sönnun fyrir skráningu flutningsaðila

Flutningsaðferðir

Ekki samræmi milli auðkennis og fylgiskjala

Ferðatímatakmörkun

Ekki leyfi fyrir tilflutningi

Viðbótarákvæði fyrir langar ferðir

Ósamþykkt landsvæði/svæði/hólf

Rými

Ósamþykkt starfsstöð

Leyfi flutningsaðila

Bönnuð dýrategund

Hæfisskírteini ökumanns

Viðbótardýraheilbrigðisábyrgðir vegna sjúkdóma í
C-flokki eru ekki fyrir hendi

Leiðarbókarskrár

Sýkt dýr eða dýr sem grunur leikur á að sé sýkt

Annað

Ófullnægjandi niðurstaða/niðurstöður úr prófun
Auðkenningu vantar eða er ekki í samræmi við
ákvæði
Ekki farið að landsráðstöfunum
Viðtökuheimilisfang ógilt
Annað
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III.10

Áhrif flutnings á dýr

III.11

Fjöldi dauðra dýra

Mat

Fjöldi óhæfra dýra:

Mat

Aðgerðir til úrbóta
Afferming
Flutningur yfir í annað flutningatæki

Fjöldi fæðinga eða fósturláta:
III.12

17.2.2022

Eftirfylgni eftir sóttkvíun eða einangrun

Sóttkvíun/einangrun
Aflífun á mannúðlegan hátt/aflífun

Aflífun á mannúðlegan hátt/aflífun

Eyðing skrokka/afurða
Slepping

Endursending sendingar til sendingaraðildarríkis
Meðhöndlun dýra eða afurða
Notkun afurða í öðrum tilgangi
Annað

III.13

III.14

Staður opinbers eftirlits
Skráð starfsstöð

Starfsstöð sem er samþykkt til samsöfnunar

Lokuð starfsstöð

Rekstraraðili sem annast samsöfnun óháð starfsstöð

Eftirlitsstöð

Kímefnamiðstöð

Höfn

Samþykkt starfsstöð

Brottfararstaður

Flugvöllur

Annað

Á leiðinni

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)

Menntun, hæfi og titill

Heiti staðbundinnar stjórnunareiningar

Kóði staðbundinnar stjórnunareiningar

Dagsetning:

Undirskrift
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2. KAFLI
ATHUGASEMDIR VARÐANDI ÚTFYLLINGU FYRIRMYNDA AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM,
OPINBERUM VOTTORÐUM OG DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM/OPINBERUM VOTTORÐUM VEGNA
TILFLUTNINGA Á DÝRUM OG AFURÐUM MILLI AÐILDARRÍKJA EÐA INNAN SAMBANDSINS

Almenn ákvæði
Til að velja valkost er hakað við eða merkt með „x“ í viðeigandi reit.
Allar færslur eða reitir eiga við fyrir fyrirmyndina að dýraheilbrigðisvottorðinu, opinbera vottorðinu og dýraheilbrigðisvottorðinu/opinbera vottorðinu í 1. kafla nema annað sé tekið fram eða ákvarðað með löggjöf Sambandsins.
Pappírsafrit af rafrænu vottorði verða að vera með einkvæman tölvulesanlegan ljósfræðilegan merkimiða með tenglum á
rafrænu útgáfuna.
Einungis má velja einn af valkostunum í reitum I.18 og I.20.
Ef unnt er að velja einn eða fleiri valkost í reit verður einungis sá eða þeir valkostir sem valdir eru sýndir í rafrænni útgáfu
vottorðsins.
Ef reitur er ekki skyldubundinn skal innihald hans vera yfirstrikaður texti.
I. HLUTI – LÝSING Á SENDINGU
Reitur

I.1

Lýsing

Sendandi
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða (1) einstaklings eða lögaðila sem sendir sendinguna.

I.2

IMSOC-tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit (IMSOC) úthlutar. Endurtekinn
í reitum I.a og III.2

I. 2a

Staðbundin tilvísun
Tilgreina skal einkvæman alstafakóða sem lögbært yfirvald kann að úthluta. Endurtekinn í reitum II.b og III.2a

I.3

Lögbært stjórnvald
Tilgreina skal nafn lögbærs stjórnvalds í landinu sem gefur vottorðið út.

I.4

Lögbært staðaryfirvald
Tilgreina skal nafn lögbærs staðaryfirvalds í landinu sem gefur vottorðið út.

I.5

Viðtakandi
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða einstaklings eða lögaðila sem sendingunni er ætlað að fara
til í viðtökulandinu.

I.6

Rekstraraðili sem annast samsöfnun óháð starfsstöð
Á við um rekstraraðila sem annast samsöfnun á hóf- og klaufdýrum og alifuglum í haldi, óháð starfsstöð, eins og um
getur í 90. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 ( 2).
Tilgreina skal skráningarnúmer og heiti skráðs rekstraraðila.
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Upprunaland
Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða landsins þaðan sem dýrin eða afurðirnar (kímefni, afurðir úr dýraríkinu og
aukaafurðir úr dýrum) eru upprunnar.

I.8

Upprunasvæði
Að því er varðar tilflutning á dýrum eða afurðum sem verða fyrir áhrifum af svæðaskiptingarráðstöfunum í samræmi
við lög Sambandsins skal, ef við á, tilgreina kóða samþykktra landsvæða eða svæða eins og tilgreint er í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða heiti hólfs fyrir lagardýrasjúkdóma eins og það er skráð á http://ec.europa.eu/
food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

I.9

Viðtökuland
Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða landsins sem dýrin eða afurðirnar eiga að fara til.

I.10

Viðtökusvæði
Sjá reit I.8

I.11

Sendingarstaður
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða starfsstöðva(r) eða, ef við á, annars staðar/annarra staða
sem dýrin eða afurðirnar koma frá. Eftir atvikum skal einnig tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer
starfsstöðva(r).
Að því er varðar dýr: tilgreina skal starfsstöðina þar sem dýrin eru alla jafna í haldi eða þar sem þeim er safnað saman.
Að því er varðar sæði, eggfrumur eða fósturvísa sem eru ætlaðir til tæknifrjóvgunar: tilgreina skal, eins og við á,
sæðissöfnunarstöð, hóp sem annast söfnun eða framleiðslu á fósturvísum, kímefnavinnslustöð, kímefnageymslustöð
eða lokaða starfsstöð. Ef um er að ræða sæði úr sauðfé eða geitum má sendingarstaðurinn vera starfsstöðin þar sem
gjafadýrin eru í haldi.
Að því er varðar aðrar afurðir: allar einingar fyrirtækis í matvælageiranum eða geira aukaafurða úr dýrum. Einungis
skal tilgreina starfsstöðina sem sendir afurðirnar.

I.12

Viðtökustaður
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða starfsstöðvar eða, ef við á, annars staðar þar sem dýrin eða
afurðirnar eru afhentar til lokaaffermingar. Eftir atvikum skal einnig tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer
starfsstöðvar á viðtökustað.

I.13

Fermingarstaður
Einungis fyrir dýr: tilgreina skal heiti og heimilisfang staðarins þar sem dýrin eru sett í flutningatækið og, ef þeim er
safnað saman áður, heiti og heimilisfang starfsstöðvar sem er samþykkt til samsöfnunar og samþykkisnúmer hennar.
Að því er varðar afurðir: tilgreina skal heiti, heimilisfang og flokk (t.d. starfsstöð, höfn eða flugvöll) endanlegs staðar
þar sem afurðirnar verða settar í flutningatækið.

I.14

Brottfarardagur og -tími
Tilgreina skal dagsetningu og, ef þess er krafist, tíma þegar dýr eða afurðir eiga að fara af stað frá fermingarstaðnum.

17.2.2022

I.15

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/189

Flutningatæki

Velja skal eitt eða fleiri af eftirfarandi flutningatækjum fyrir dýr eða afurðir sem fara frá sendingarlandinu og tilgreina
auðkenningu þess/þeirra:
— Loftfar (tilgreina skal flugnúmer).
— Skip (tilgreina skal heiti skips og númer. Ef um er að ræða búfjárskip skal tilgreina einkvæmt númer á
samþykkisskírteini).
— Járnbrautarlest (tilgreina skal auðkenni lestar og númer vagns).
— Ökutæki (tilgreina skal skráningarmerki með númeri eftirvagns, ef við á. Ef um er að ræða ökutæki sem er notað
fyrir langar ferðir skal einnig tilgreina einkvæmt númer á samþykkisskírteini).
— Annað (annað flutningatæki en þau sem getið er í n-lið 2. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2005 (3)).
Ef um ferju er að ræða skal merkja við „skip“ og auðkenna ökutæki(n) með skráningarnúmeri (með skráningarnúmeri
eftirvagns, ef við á) til viðbótar við nafn og númer ferjunnar sem ætlunin er að taka.

I.16

Flutningsaðili

Þessi reitur á einungis við um dýr og afurðir þegar þess er krafist samkvæmt löggjöf Sambandsins.
Tilgreina skal nafn, heimilisfang, land og ISO-landskóða einstaklings eða lögaðila sem ber(a) ábyrgð á flutningnum.
Tilgreina skal skráningar- eða leyfisnúmer, eftir atvikum.

I.17

Fylgiskjöl

Tilgreina skal tegund skjals: t.d. CITES-leyfi í samræmi við 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 338/97 ( 4), leyfi fyrir
ágengri framandi tegund (IAS) í samræmi við 1. og 2. mgr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 1143/2014 (5), yfirlýsingar eða önnur skjöl, þ.m.t. viðskiptalegs eðlis.
Tilgreina skal einkvæman kóða fylgiskjala ásamt útgáfulandi.
Tilvísun í viðskiptaskjöl: tilgreina skal t.d. númer flugfarmskírteinis, númer farmbréfs eða viðskiptanúmer lestar eða
ökutækis.
Að því er varðar afurðir (afurðir úr dýraríkinu og aukaafurðir úr dýrum): tilgreina skal tilvísun í viðskiptaskjal þegar
þess er krafist samkvæmt löggjöf Sambandsins.
Að því er varðar sæði, eggfrumur eða fósturvísa, sem eru ætlaðir til tæknifrjóvgunar, sem eru sendir frá kímefnavinnslustöðvum og kímefnageymslustöðvum: tilgreina skal tilvísun í upprunalega opinbera skjalið/opinberu skjölin
eða vottorð(in) sem fylgdu sæði, eggfrumum og/eða fósturvísum í þessari sendingu til þessara kímefnavinnslustöðva
og kímefnageymslustöðva frá:
— sæðissöfnunarstöðinni þar sem sæðinu var safnað og/eða
— hópnum sem annaðist söfnun eða framleiðslu á fósturvísum, sem safnaði eða framleiddi eggfrumurnar eða
fósturvísana, og/eða
— kímefnavinnslustöðinni þar sem sæðið, eggfrumurnar eða fósturvísarnir voru unnir og geymdir og/eða
— kímefnageymslustöðinni þar sem sæðið, eggfrumurnar eða fósturvísarnir voru geymdir.
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Að því er varðar hunda, ketti og frettur og, eftir atvikum, dýr af hestaætt: tilgreina skal vegabréfsnúmer.
Að því er varðar dýr af vernduðum tegundum: tilgreina skal númer CITES-leyfis.
Að því er varðar hóf- og klaufdýr í haldi sem eru send frá starfsstöð sem er samþykkt til samsöfnunar: tilgreina skal
raðnúmer opinbers skjals/opinberra skjala og/eða vottorðs/vottorða sem eru grundvöllurinn að útgáfu vottorðs fyrir
þessa sendingu.
I.18

Flutningsskilyrði
Tilgreina skal flokk áskilins hitastigs meðan á flutningi afurða stendur (við umhverfishita, kældar, frystar).
Þessi reitur á ekki við um dýr.

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Eftir atvikum skal tilgreina gámanúmer og innsiglisnúmer (hugsanlega fleira en eitt).
Tilgreina verður gámanúmer ef vörurnar eru fluttar í lokuðum gámum.
Einungis verður að tilgreina opinbert innsiglisnúmer. Opinbert innsiglisnúmer gildir ef innsigli er fest á gáminn,
vörubifreiðina eða járnbrautarvagninn undir eftirliti lögbærs yfirvalds sem gefur út vottorðið.

I.20

Vottað sem eða til
Velja skal tilganginn með tilflutningi á dýrum, fyrirhugaða notkun vara eða flokk eins og tilgreint er í viðeigandi
löggjöf Sambandsins:
Lífrænn áburður og jarðvegsbætar: á við um tilteknar aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eins og um getur í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (6).
Tæknileg notkun: aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir sem eru óhæfar til manneldis eða í dýrafóður eins og um
getur í 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Sýning: á við um dýr sem eru ætluð á sýningar- og íþróttaviðburði, menningarviðburði eða svipaða viðburði í
samræmi við löggjöf Sambandsins.
Afurðir til manneldis: á einungis við um afurðir úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, sem krafist er vottorðs
fyrir samkvæmt löggjöf Sambandsins.
Frekari vinnsla: á við um afurðir sem þarf að vinna enn frekar áður en þær eru settar á markað, sem og um lifandi
lagardýr og lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, sem á að senda til fyrirtækis sem framleiðir matvæli úr
lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum eins og það er skilgreint í 52. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Lifandi lagardýr til manneldis: lagardýr sem eru ætluð til beinnar neyslu, þ.e. lagardýr sem eru afhent lifandi til
lokaneytanda eða er neytt lifandi.
Lokuð starfsstöð: eins og hún er skilgreind í 48. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Sóttkví eða svipuð starfsstöð: eins og kveðið er á um í 14. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/2035 (7) að því er varðar landdýr og í 15. eða 16. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2020/691 (8) að því er varðar lagareldisdýr.
Farandfjölleikahús/dýrasýningar: eins og þau eru skilgreind, eftir því sem við á, í 34. og 35. mgr. 2. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2019/2035.
Til sleppingar út í náttúruna: á einungis við um lifandi dýr sem á að sleppa út í náttúruna á viðtökustaðnum.
Skráð dýr af hestaætt: eins og það er skilgreint í 30. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035.
Áfram í haldi: dýr sem eru ætluð til starfsstöðva sem eru með lifandi dýr í haldi, þ.m.t. í rannsóknarskyni eða til
umsjónarmanna gæludýra, nema sértækari tilgangur eða flokkur úr I.20 gildi um þau (t.d. sóttkvíun, lokaðar
starfsstöðvar o.s.frv.). Þetta tekur einnig til dýra sem eru ætluð til endurnýjunar veiðidýrastofna eða til sleppingar út í
náttúruna ef ætlunin er að þau fari í gegnum starfsstöð áður en þeim er sleppt.
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Hreinsunarstöð: eins og hún er skilgreind í 2. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Afgreiðslustöð: eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Umlagningarsvæði: eins og það er skilgreint í 4. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Lagareldisstöð fyrir skrautlagardýr: eins og kveðið er á um í 17. eða 18. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Slátrun: fyrir dýr sem á að senda í sláturhús, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu starfsstöðvar sem er samþykkt til
samsöfnunar.
Kímefni: eins og þau eru skilgreind í 28. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Atburður eða starfsemi nálægt landamærum: á við um tilflutninga á landdýrum í haldi milli aðildarríkja í samræmi við
139. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 þegar slíkir tilflutningar eru vegna:
— notkunar til afþreyingar nálægt landamærum,
— sýninga, íþrótta- og menningarviðburða og svipaðra viðburða sem eru skipulagðir nálægt landamærum,
— beitar landdýra í haldi á beitilöndum, sem aðildarríki deila með sér,
— vinnu landdýra í haldi nálægt landamærum aðildarríkja.
Annað: tilgangur sem er ekki skráður annars staðar í þessari flokkun, þ.m.t. lagardýr sem eru ætluð sem beita.

I.21

Til umflutnings gegnum þriðja land

Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða þriðja lands sem umflutt er í gegn um, ef um er að ræða flutning á vegum.
Velja skal landamæraeftirlitsstöð, sem er brottfararstaður, eða tilgreina heiti staðaryfirvalds á staðnum þar sem
brottfararstaðurinn er staðsettur.
Velja skal landamæraeftirlitsstöð þar sem sending kemur inn í Sambandið.

I.22

Til umflutnings gegnum aðildarríki

Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða aðildarríkis eða -ríkja, sem umflutt er í gegn um, ef um er að ræða flutning á
vegum.

I.23

Til útflutnings

Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða þriðja lands, sem er viðtökuland, og velja landamæraeftirlitsstöð, sem er
brottfararstaður, eða tilgreina heiti staðaryfirvalds á staðnum þar sem brottfararstaðurinn er staðsettur.

I.24

Áætlaður ferðatími

Þessi reitur á einungis við um dýr sem falla undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 1/2005 og vísar til áætlaðrar
tímalengdar fyrirhugaðrar ferðar sem flutningsaðilinn gefur upp í flutningsskjölunum í samræmi við e-lið 1. mgr.
4. gr. hennar.
Upplýsingarnar, sem eru færðar inn í þennan reit, skulu svara til áætlaðrar tímalengdar samtals sem gefin er upp í
1. hluta áætlanagerðar fyrir leiðarbókina, sem sett er fram í II. viðauka við þá reglugerð, ef um er að ræða tamin dýr af
hestaætt, önnur en skráð dýr af hestaætt, og tamda nautgripi, sauðfé, geitur og svín sem eru flutt í löngum ferðum milli
aðildarríkja og milli aðildarríkja og þriðju landa (eins og skilgreint er í m-lið 2. gr. þeirrar reglugerðar).

Nr. 10/192

I.25

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.2.2022

Leiðarbók
Þessi reitur á einungis við um tamin dýr af hestaætt, önnur en skráð dýr af hestaætt, og tamda nautgripi, sauðfé, geitur
og svín sem eru flutt í löngum ferðum milli aðildarríkja og milli aðildarríkja og þriðju landa, eins og skilgreint er í
m-lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2005.
Ef merkt er við „já“ býr upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit sjálfkrafa til leiðarbók sem skipuleggjandi
ferðarinnar á að fylla út og leggja fram í samræmi við II. viðauka við þá reglugerð.

I.26

Heildarfjöldi pakkninga
Tilgreina skal heildarfjölda og gerð pakkninga í sendingunni, eftir því sem við á.
Að því er varðar dýr: tilgreina skal fjölda kassa, búra, gáma, tanka, býkúpa eða bása sem dýrin eru flutt í.
Að því er varðar sæði, eggfrumur og fósturvísa sem eru ætluð til tæknifrjóvgunar: fjöldi íláta.
Að því er varðar afurðir: fjöldi pakkninga.
Ef um sendingar í lausu er að ræða er þessi reitur valkvæður.

I.27

Heildarmagn
Að því er varðar landdýr eða kímefni: tilgreina skal, eins og við á, heildarfjölda dýra, útungunareggja eða stráa, gefið
upp sem einingar.
Að því er varðar lagardýr: tilgreina skal, eins og við á, heildarfjölda dýra, eggja eða seiða, gefið upp sem einingar.

I.28

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)
Samanlögð eigin þyngd er massi dýranna eða varanna sjálfra, án innri og ytri umbúða. Upplýsingastjórnunarkerfið
fyrir opinbert eftirlit reiknar þetta sjálfkrafa út á grundvelli upplýsinganna sem eru færðar inn í reit I.30.
Uppgefin eigin þyngd húðaðra matvæla skal vera án húðunar.
Tilgreina skal samanlagða heildarþyngd, þ.e. samanlagðan massa dýranna eða varanna ásamt öllum innri og ytri
umbúðum en að frátöldum flutningagámum og öðrum flutningsbúnaði.

I.29

Samanlagt rými fyrirhugað fyrir sendinguna (í m2)
Þessi reitur á einungis við um dýr sem falla undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 1/2005.
Rými í flutningi skal a.m.k. vera í samræmi við tölurnar sem mælt er fyrir um, að því er varðar dýr og flutningatæki
sem getið er um, í VII. kafla I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1/2005.
Upplýsingarnar, sem eru færðar inn í þennan reit, skulu svara til samanlagðs rýmis sem er fyrirhugað fyrir
sendinguna, sem gefið er upp í 1. hluta áætlanagerðar fyrir leiðarbókina, sem sett er fram í II. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1/2005, ef um er að ræða tamin dýr af hestaætt, önnur en skráð dýr af hestaætt, og tamda nautgripi, sauðfé,
geitur og svín sem eru flutt í löngum ferðum milli aðildarríkja og milli aðildarríkja og þriðju landa (eins og skilgreint
er í m-lið 2. gr. þeirrar reglugerðar).

I.30

Lýsing á sendingu
Tilgreina skal allar sértækar kröfur sem tengjast dýrunum eða eðli/vinnslu afurðanna eins og skilgreint er í viðeigandi
löggjöf Sambandsins.
Að því er varðar dýr: tilgreina skal tegund, flokk, auðkenningaraðferð, auðkennisnúmer, aldur, kyn, magn eða eigin
þyngd og prófun. Að því er varðar býflugur og hunangsflugur skal tilgreina eitt af eftirfarandi: drottningar með að
hámarki 20 þernur, sambú með ungviði eða annað. Að því er varðar lagardýr: tilgreina skal fjölda, rúmmál eða eigin
þyngd, eins og við á eftir lífsstigi þeirra.
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Að því er varðar sæði, eggfrumur eða fósturvísa, sem eru ætlaðir til tæknifrjóvgunar: tilgreina skal
— tegund (sæði, fósturvísar sem eiga uppruna sinn í lífi, eggfrumur sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísar sem eiga
uppruna sinn í glasi eða örmeðhöndlaðir (e. micro manipulated) fósturvísar),
— söfnunar- eða framleiðsludag,
— samþykkisnúmer söfnunar- eða framleiðslustöðvar (sæðissöfnunarstöð, hópur sem annast söfnun eða framleiðslu
á fósturvísum, kímefnavinnslustöð, kímefnageymslustöð eða lokuð starfsstöð). Ef um er að ræða sæði úr sauðfé
eða geitum, sem er safnað á upprunastarfsstöð þeirra, skal tilgreina skráningarnúmer þeirrar starfsstöðvar,
— auðkennismerki á strái eða öðrum pakkningum,
— magn,
— tegund, undirtegund, (að því er varðar dýr frá lokuðum starfsstöðvum, ef þörf krefur) og auðkennisnúmer
gjafadýrsins eða -dýranna.
Að því er varðar afurðir: tilgreina skal dýrategund, tegundir afurða, tegund meðhöndlunar, samþykkis- eða skráningarnúmer starfsstöðva ásamt ISO-landskóða (sláturhús, vinnslustöð, kæligeymsla, söfnunarstöð), fjölda pakkninga,
tegund umbúða, lotunúmeri, eigin þyngd.
Tegund: tilgreina skal vísindaheitið eða eins og skilgreint er í samræmi við löggjöf Sambandsins.
Tegund umbúða: tilgreina skal tegund umbúða samkvæmt skilgreiningu sem er gefin í tilmælum UN/CEFACT nr. 21
(9) (e. United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).
II. HLUTI – VOTTUN
Reitur

Lýsing

Evrópusambandið
Þessi reitur vísar til útgáfulanda.
Fyrirmynd að vottorði
Þessi reitur vísar til sérstaks heitis hverrar fyrirmyndar að vottorði fyrir sig.
II.

Upplýsingar um heilbrigði
Þessi reitur vísar til sértækra heilbrigðiskrafna Sambandsins sem gilda um dýrategundina eða um eðli afurðanna sem
eru tilfluttar milli aðildarríkja eða innan Sambandsins.

II.a

IMSOC-tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem er tilgreindur í reit I.2.

II.b

Staðbundin tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem er tilgreindur í reit I.2a.
Vottunarmaður
Þessi reitur vísar til undirskriftar vottunarmannsins eins og hann er skilgreindur í 26. lið 3. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (10).
Tilgreina skal nafn með hástöfum, menntun og hæfi og titil undirritunaraðilans, eftir atvikum, og heiti og kóða
stjórnunareiningar, upprunalegan stimpil lögbærs yfirvalds sem undirritunaraðilinn er tengdur við og dagsetningu
undirritunar.
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III. HLUTI – EFTIRLIT

Reitur

III.1

Lýsing

Dagsetning opinbers eftirlits
Tilgreina skal dagsetninguna þegar opinber dýralæknir, eins og hann er skilgreindur í 32. lið 3. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625, hefur innt af hendi opinbert eftirlit með sendingunni.

III.2

IMSOC-tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem er tilgreindur í reit I.2.

III.2a

Staðbundin tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem er tilgreindur í reit I.2.a.

III.3

Sannprófun skjala
Þetta er athugun á vottorðum, opinberum staðfestingum og öðrum skjölum, þ.m.t. skjöl sem eru viðskiptalegs eðlis,
sem krafist er að fylgi sendingunni í því skyni að staðfesta að farið sé að tilskildum ákvæðum í löggjöf Sambandsins,
þ.m.t. viðbótardýraheilbrigðisábyrgðir vegna sjúkdóma í C-flokki eins og skilgreint er í 3. lið 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 (11). Þetta tekur einnig til sannprófunar á því að farið hafi
verið að landsráðstöfunum eins og við á í samræmi við 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Ef ekki er farið að landsráðstöfunum er litið svo á að sendingin sé ófullnægjandi.
Merkja skal við „já“ eða „nei“ eins og við á.

III.4

Sannprófun auðkenna
Þetta er sjónræn skoðun til að staðfesta að innihald og merkingar sendingarinnar, þ.m.t. merkingar á dýrum, innsiglum
og flutningatækjum, samsvari upplýsingum sem gefnar eru í vottorðinu og öðrum skjölum sem fylgja henni.
Merkja skal við „já“ eða „nei“ eins og við á.

III.5

Eftirlit með ástandi
Þetta vísar til eftirlits með dýrum eða afurðum og, eftir því sem við á, eftirlits með umbúðum, flutningatækjum,
merkingum og hitastigi, sýnatöku til greiningar, prófunar eða sjúkdómsgreiningar og allt annað eftirlit sem er
nauðsynlegt til að staðfesta fylgni við gildandi reglur.
Merkja skal við „já“ eða „nei“ eins og við á.
Tilgreina skal fjölda dýra sem eru skoðuð.

III.6

Prófun á rannsóknarstofu
Merkja skal við „já“ ef prófun hefur verið framkvæmd.
Prófað fyrir: velja skal flokk efnis eða sjúkdómsvalds sem prófun á rannsóknarstofu tók til.
— Merkja skal við „slembiúrtak“ ef sendingu er ekki haldið eftir meðan beðið er niðurstöðu úr prófun.
— Merkja skal við „grunsemdir“ ef grunur leikur á um að dýr eða afurðir séu ekki í samræmi við ákvæði í löggjöf
Sambandsins (þ.m.t. tilvik þar sem grunur leikur á um að dýr séu haldin sjúkdómi eða sýna merki um sjúkdóm)
og er haldið eftir meðan beðið er niðurstöðu.
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— Merkja skal við „neyðarráðstafanir“ ef dýr eða afurðir eru prófaðar samkvæmt gildandi neyðarráðstöfunum
Sambandsins eða landsbundnum neyðarráðstöfunum og er haldið eftir meðan beðið er niðurstöðu.
Prófunarniðurstöður:
— Merkja skal við „bíður afgreiðslu“ ef beðið er niðurstöðu úr prófun.
— Merkja skal við „fullnægjandi“ eða „ófullnægjandi“ ef niðurstöður úr prófun eru tiltækar.

III.7

Velferðarathugun

Þessi reitur á einungis við um dýr sem falla undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 1/2005.
Merkja skal við „nei“ ef dýrin hafa ekki verið sett í velferðarathugun
Merkja skal við „fullnægjandi“ eða „ófullnægjandi“ ef niðurstöður úr eftirliti með dýrum og flutningsskilyrðum við
komu eru tiltækar.

III.8

Ekki farið að löggjöf um velferð

Merkja skal í viðeigandi reit(i), með hliðsjón af eðli tilvika þar sem komist hefur verið að raun um að ekki er farið að
tilskildum ákvæðum varðandi vernd dýra í flutningi samkvæmt viðeigandi ákvæðum í reglugerð (EB) nr. 1/2005:
— Hæfi til flutnings (I. kafli og liður 1.9 í IV. kafla I. viðauka).
— Flutningatæki (II. og IV. kafli I. viðauka).
— Flutningsaðferðir (III. kafli I. viðauka).
— Ferðatímatakmörkun (V. kafli I. viðauka).
— Viðbótarákvæði fyrir langa ferð (VI. kafli I. viðauka).
— Rými (VII. kafli I. viðauka).
— Leyfi flutningsaðila (6. gr.).
— Hæfisskírteini ökumanns (5. mgr. 6. gr.).
— Leiðarbókarskrár (ef upplýsingar vantar eða eru ófullkomnar í leiðarbókinni).
— Annað (ef ekkert af fyrrnefndum frávikum á við skal útfylla eins og nauðsyn krefur).

III.9

Ekki farið að heilbrigðislöggjöf

Merkja skal í viðeigandi reit(i), með hliðsjón af eðli tilvika þar sem komist hefur verið að raun um að ekki er farið að
tilskildum ákvæðum:
— Vottorð ógilt eða vantar (þegar sending er tilflutt án vottunar eða fyrirframtilkynningar).
— Ógild sönnun fyrir skráningu flutningsaðila.
— Ekki samræmi milli auðkennis og fylgiskjala.
— Óleyfilegur tilflutningur (þegar land/lönd viðkomandi tegundar verða fyrir áhrifum af neyðarráðstöfunum
Sambandsins eða landsbundnum neyðarráðstöfunum).
— Ósamþykkt landsvæði/svæði/hólf.
— Ósamþykkt starfsstöð.
— Bannaðar tegundir (bannaðar í aðildarríki eða njóta verndar samkvæmt CITES)
— Viðbótardýraheilbrigðisábyrgðir vegna sjúkdóma í C-flokki eru ekki fyrir hendi.
— Sýkt dýr eða dýr sem grunur leikur á að sé sýkt.
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— Ófullnægjandi niðurstaða/niðurstöður úr prófun.
— Auðkenningu vantar eða er ekki í samræmi við ákvæði.
— Ekki farið að landsráðstöfunum.
— Ógilt viðtökuheimilisfang.
— Annað (ef ekkert af fyrrnefndum frávikum á við skal útfylla eins og nauðsyn krefur).
III.10

Áhrif flutnings á dýr
Þessi reitur á einungis við um dýr.
Fjöldi dauðra dýra: tilgreina skal hve mörg dýr hafa drepist.
Fjöldi óhæfra dýra: tilgreina skal hve mörg dýr voru óhæf til flutnings.
Fjöldi fæðinga eða fósturláta: tilgreina skal hve mörg dýr ólu afkvæmi eða misstu fang í flutningnum.
Ef um er að ræða mikinn fjölda dýra í sendingunni (dagsgamlir kjúklingar, fiskar, lindýr o.s.frv.) skal áætla fjölda
dauðra eða óhæfra dýra.

III.11

Aðgerðir til úrbóta
Tilgreina skal allar ákvarðanir sem teknar eru til að ráða bót á einu eða fleiri tilvikum þar sem komist hefur verið að
raun um að ekki er farið að tilskildum ákvæðum sem eru tilgreind í reitum III.8 og III.9 í samræmi við 2. mgr. 138. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625:
— Afferming: dýrin eru affermd og þeim haldið í viðeigandi hýsingu með viðeigandi umönnun þangað til
vandamálið er leyst.
— Flutningur yfir í annað flutningatæki: sending af dýrum eða hluti hennar er fluttur úr flutningatæki sem uppfyllir
ekki lagakröfur og yfir í annað sem gerir það.
— Sóttkvíun/einangrun.
— Dýr aflífuð á mannúðlegan hátt/aflífuð (að því tilskildu að þessi ráðstöfun sé mest viðeigandi til að vernda
heilbrigði manna sem og heilbrigði dýra og velferð).
— Eyðing skrokka/afurða.
— Endursending sendingar til sendingaraðildarríkis.
— Meðhöndlun dýra eða afurða.
— Notkun afurða í öðrum tilgangi en þær voru upphaflega ætlaðar.
— Annað (ef engin af fyrrnefndum aðgerðum á við skal útfylla eins og nauðsyn krefur).

III.12

Eftirfylgni eftir sóttkvíun eða einangrun
Að því er varðar landdýr: velja skal „aflífun á mannúðlegan hátt/aflífun“ eða „slepping“ dýra með hliðsjón af niðurstöðum úr rannsóknum meðan á sóttkvíun stendur.
Að því er varðar lagareldisdýr: velja skal „aflífun á mannúðlegan hátt/aflífun“ eða „slepping“ dýra með hliðsjón af
niðurstöðum úr rannsóknum meðan á einangrun stendur í starfsstöð sem er samþykkt í samræmi við 16. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.

III.13

Staður opinbers eftirlits
Velja skal skoðunarstað:
— Skráð starfsstöð.
— Samþykkt starfsstöð.
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— Starfsstöð sem er samþykkt til samsöfnunar.
— Rekstraraðili sem annast samsöfnun óháð starfsstöð.
— Lokuð starfsstöð.
— Kímefnamiðstöð.
— Eftirlitsstöð.
— Höfn.
— Flugvöllur.
— Á leiðinni.
— Brottfararstaður.
— Annað (ef enginn af fyrrnefndum stöðum á við).
III.14

Opinber dýralæknir
Þessi reitur vísar til undirskriftar opinbers dýralæknis eins og hann er skilgreindur í 32. lið 3. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625.
Tilgreina skal nafn með hástöfum, menntun og hæfi og titil, eftir atvikum, heiti og kóða stjórnunareiningar og
dagsetningu undirritunar.

(1) Alþjóðlegur staðlaður tveggja bókstafa kóði fyrir land í samræmi við alþjóðlega ISO-staðalinn 3166 alpha-2: http://www.iso.org/iso/
country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um breytingu og niðurfellingu á
tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1).
(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 frá 22. desember 2004 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum
64/432/EBE og 93/119/EB og reglugerð (EB) nr. 1255/97 (Stjtíð. ESB L 3, 5.1.2005, bls. 1).
(4) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 338/97 frá 9. desember 1996 um vernd villtra dýra og plantna með því að setja reglur um viðskipti með þau
(Stjtíð. EB L 61 3.3.1997, bls. 1).
(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1143/2014 frá 22. október 2014 um að fyrirbyggja og stjórna aðflutningi og útbreiðslu
ágengra, framandi tegunda (Stjtíð. ESB L 317, 4.11.2014, bls. 35).
(6) 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) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1).
(7) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035 frá 28. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir starfsstöðvar með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í
haldi og útungunareggja (Stjtíð. ESB L 314, 5.12.2019, bls. 115).
(8) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691 frá 30. janúar 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um lagareldisstöðvar og flutningsaðila fyrir lagardýr (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 345).
(9) Síðasta útgáfa: http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html
(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því
að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um
breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009,
(ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB)
nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á
reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE,
90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð.
ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1).
(11) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu tiltekinna reglna um forvarnir og
varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda sem skapa töluverða
áhættu á útbreiðslu þessara skráðu sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 21).
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3. KAFLI
STÖÐLUÐ FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM, OPINBERUM VOTTORÐUM OG
DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM/OPINBERUM VOTTORÐUM VEGNA KOMU DÝRA, AFURÐA ÚR DÝRARÍKINU,
SAMSETTRA AFURÐA, KÍMEFNA, AUKAAFURÐA ÚR DÝRUM, SPÍRA, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, OG
FRÆJA, SEM ERU ÆTLUÐ TIL FRAMLEIÐSLU Á SPÍRUM TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ

LAND
I.1

Vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

IMSOC-tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

QR-KÓÐI

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

I.12

Viðtökustaður
Heiti

Heimilisfang
Land

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita
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Kældar

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

Lyfjafræðileg notkun

Til tæknilegra nota

Frekari vinnsla

Fóður

Vörusýnishorn

Niðurlagningariðnaður

Sem gæludýrafóður

Áfram í haldi

Kímefni

Skráð dýr af hestaætt

Lífrænn áburður og
jarðvegsbætar

Til slátrunar

Lokuð starfsstöð

Lifandi lagardýr til
manneldis

Sóttkvíunarstöð

Afgreiðslustöð

I.21

Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu
Tegund

Sýning

Umlagningarsvæði/
hreinsunarstöð

Til umflutnings

SN-númer

Til sleppingar út í
náttúruna

I.25

Undirtegund/kyn
Flokkur

Farandfjölleikahús/
dýrasýningar
Lagareldisstöð fyrir
skrautlagardýr

Annað

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

Auðkenningarkerfi

I.26

Samanlögð eigin þyngd/
heildarþyngd (kg)

Auðkennisnúmer

Aldur

Magn
Tegund

Sláturhús

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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LAND

Fyrirmynd að vottorði
II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II. hluti: Vottun

II. Upplýsingar um heilbrigði

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

II.b

IMSOC-tilvísun
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4. KAFLI
ATHUGASEMDIR VARÐANDI ÚTFYLLINGU FYRIRMYNDA AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM, OPINBERUM
VOTTORÐUM OG DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM/OPINBERUM VOTTORÐUM VEGNA KOMU DÝRA, AFURÐA ÚR
DÝRARÍKINU, SAMSETTRA AFURÐA, KÍMEFNA, AUKAAFURÐA ÚR DÝRUM, SPÍRA, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL
MANNELDIS, OG FRÆJA, SEM ERU ÆTLUÐ TIL FRAMLEIÐSLU Á SPÍRUM TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ

Almenn ákvæði
Til að velja valkost er hakað við eða merkt með „x“ í viðeigandi reit.
Allar færslur eða reitir eiga við fyrir fyrirmyndina að dýraheilbrigðisvottorðunum, opinberu vottorðunum og dýraheilbrigðisvottorðunum/opinberu vottorðunum í 3. kafla nema annað sé tekið fram eða ákvarðað með löggjöf Sambandsins.
Ef reitur er ekki skyldubundinn skal innihald hans birtast eins og yfirstrikaður texti.
Einungis má velja einn af valkostunum í reitum I.18 og I.20.
Einungis má velja einn reit úr reitum I.21 til I.23.
Ef unnt er að velja einn eða fleiri valkost í reit verður einungis sá eða þeir valkostir sem valdir eru sýndir í rafrænni útgáfu
vottorðsins.
I. HLUTI – LÝSING Á SENDINGU
Reitur

Lýsing

Land
Tilgreina skal heiti þriðja lands sem gefur vottorðið út.
I.1

Sendandi/útflytjandi
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða (1) einstaklings eða lögaðila sem sendir sendinguna. Þessi
einstaklingur skal vera með staðfestu í þriðja landi nema vegna endurkomu sendinga sem eru upprunnar í
Sambandinu.

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs
Tilgreina skal einkvæman alstafakóða sem lögbært yfirvald í þriðja landinu úthlutar. Það er ekki skyldubundið að
útfylla þennan reit fyrir vottorð sem eru lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC). Skal
endurtekið í reit II.a

I.2a

IMSOC-tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit (IMSOC) úthlutar. Skal
endurtekið í reit II.b
Ekki skal fylla þennan reit út ef vottorðið er ekki lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit
(IMSOC).

I.3

Lögbært stjórnvald
Tilgreina skal heiti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu sem gefur vottorðið út.

I.4

Lögbært staðaryfirvald
Tilgreina skal, ef við á, heiti staðaryfirvalds í þriðja landinu sem gefur vottorðið út.

I.5

Viðtakandi/innflytjandi
Tilgreina skal heiti og heimilisfang einstaklings eða lögaðila sem sendingin á að fara til í því aðildarríki eða þriðja
landi sem er viðtökuland, ef um umflutning er að ræða.
Þessi reitur er valkvæður fyrir sendingar í umflutningi gegnum Sambandið.
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Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða þess einstaklings eða lögaðila í aðildarríkinu sem er
ábyrgur fyrir sendingunni þegar henni er framvísað á landamæraeftirlitsstöð og sem gefur nauðsynlegar yfirlýsingar til
lögbærra yfirvalda sem innflytjandi eða fyrir hans hönd. Þessi rekstraraðili má vera sá sami og er tilgreindur í reit I.5.
Að því er varðar afurðir í umflutningi gegnum Sambandið: þessi reitur er skyldubundinn.
Að því er varðar tiltekin dýr: þessi reitur er skyldubundin ef þess er krafist samkvæmt viðeigandi löggjöf Sambandsins.
Að því er varðar dýr og afurðir til setningar á markað: þessi reitur er valkvæður.

I.7

Upprunaland
Að því er varðar afurðir: tilgreina skal heiti og ISO-landskóða landsins þar sem afurðirnar voru framleiddar, unnar eða
þeim pakkað (merktar með auðkennismerki).
Að því er varðar dýr: tilgreina skal dvalarland á því tímabili sem krafist er eins og sett er fram í viðeigandi löggjöf
Sambandsins. Að því er varðar skráða hesta, sem koma aftur inn í Sambandið eftir tímabundinn útflutning vegna
kappreiða eða keppni eða vegna boðs á tiltekna menningarviðburði í tilteknum þriðju löndum, skal tilgreina landið
sem þeir voru síðast sendir frá.
Ef um er að ræða viðskipti sem taka til fleiri en eins þriðja lands (þríhliða viðskipti) verður að fylla út aðskilin vottorð
fyrir hvert upprunaland.

I.8

Upprunasvæði
Að því er varðar tilflutning á dýrum eða afurðum sem verða fyrir áhrifum af svæðaskiptingarráðstöfunum í samræmi
við lög Sambandsins skal, ef við á, tilgreina kóða samþykktra landsvæða, svæða eða hólfa eins og tilgreint er í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

I.9

Viðtökuland
Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða viðtökuaðildarríkis dýranna eða afurðanna.
Ef afurðirnar eru í umflutningi skal tilgreina heiti og ISO-landskóða þriðja landsins sem er viðtökuland.

I.10

Viðtökusvæði
Sjá reit I.8

I.11

Sendingarstaður
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða starfsstöðva(r) sem dýrin eða afurðirnar koma frá. Ef þess
er krafist samkvæmt löggjöf Sambandsins skal tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer hennar.
Að því er varðar dýr: tilgreina skal starfsstöðina þar sem dýrin eru alla jafna í haldi.
Að því er varðar sæði, eggfrumur eða fósturvísa, sem eru ætlaðir til tæknifrjóvgunar, skal tilgreina, eins og við á,
sæðissöfnunarstöð, hóp sem annast söfnun eða framleiðslu á fósturvísum, kímefnavinnslustöð, kímefnageymslustöð
eða lokaða starfsstöð. Ef um er að ræða sæði úr sauðfé eða geitum má sendingarstaðurinn vera starfsstöðin þar sem
gjafadýrin eru í haldi.
Að því er varðar tilteknar lagarafurðir, sem um getur í 10. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/625 (2): sendingarstaðurinn má vera skip.
Að því er varðar aðrar afurðir: allar einingar fyrirtækis í matvælageiranum eða geira aukaafurða úr dýrum. Einungis
skal tilgreina starfsstöðina sem sendir afurðirnar. Ef um er að ræða viðskipti sem taka til fleiri en eins þriðja lands
(þríhliða viðskipti) er sendingarstaðurinn síðasta starfsstöðin í þriðja landinu í útflutningskeðjunni þaðan sem
lokasendingin er flutt til Sambandsins.
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Viðtökustaður
Tilgreina skal heiti og heimilisfang, land og ISO-landskóða staðar þar sem sendingin er afhent til lokaaffermingar.
Eftir atvikum skal einnig tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer starfsstöðvar á viðtökustað.
Að því er varðar geymslu á afurðum í umflutningi: tilgreina skal heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer vörugeymslunnar eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2124
(3). Þessi reitur er valkvæður ef um er að ræða umflutning afurða án geymslu.

I.13

Fermingarstaður
Að því er varðar dýr: tilgreina skal heiti og heimilisfang staðarins þar sem dýrin eru sett í flutningatækið og, ef þeim er
safnað saman áður, heiti og heimilisfang starfsstöðvar sem er samþykkt til samsöfnunar.
Að því er varðar afurðir: tilgreina skal heiti, heimilisfang og flokk (t.d. starfsstöð, höfn eða flugvöll) endanlegs staðar
þar sem afurðirnar verða settar í flutningatækið til flutnings til Evrópusambandsins. Ef um gám er að ræða skal
tilgreina hvar hann verður settur um borð í endanlegt flutningatæki til Evrópusambandsins. Ef um ferju er að ræða skal
tilgreina staðinn þar sem vörubifreiðin á að fara um borð.

I.14

Brottfarardagur og -tími
Að því er varðar dýr: dagsetning og tími þegar dýrin eiga að fara af stað í flutningatækinu sem flytur þau (loftfar, skip,
járnbrautarlest eða ökutæki).
Að því er varðar afurðir: brottfarardagsetning flutningatækisins (loftfar, skip, járnbrautarlest eða ökutæki).

I.15

Flutningatæki
Velja skal eitt af eftirfarandi flutningatækjum fyrir dýr eða afurðir sem fara frá sendingarlandinu og tilgreina
auðkenningu þess:
— Loftfar (tilgreina skal flugnúmer).
— Skip (tilgreina skal nafn skips og númer).
— Járnbrautarlest (tilgreina skal auðkenni lestar og númer vagns).
— Ökutæki (tilgreina skal skráningarmerki með númeri eftirvagns, ef við á).
Ef um ferju er að ræða skal merkja við „skip“ og auðkenna ökutæki(n) með skráningarnúmeri (með skráningarnúmeri
eftirvagns, ef við á) til viðbótar við nafn og númer ferjunnar sem ætlunin er að taka.

I.16

Landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður
Tilgreina skal heiti landamæraeftirlitsstöðvar, sem er komustöð inn í Sambandið, fyrir vottorð sem eru ekki lögð fram
í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC) eða velja heiti landamæraeftirlitsstöðvar, sem er
komustöð inn í Sambandið, og einkvæman alstafakóða hennar sem upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit
(IMSOC) úthlutar.

I.17

Fylgiskjöl
Tilgreina skal tegund skjals sem krafist er: t.d. CITES-leyfi, leyfi fyrir ágengri framandi tegund (IAS), yfirlýsingar eða
önnur skjöl, þ.m.t. viðskiptalegs eðlis.
Tilgreina skal einkvæman kóða fylgiskjala sem krafist er ásamt útgáfulandi.
Tilvísun í viðskiptaskjöl: tilgreina skal t.d. númer flugfarmskírteinis, númer farmbréfs eða viðskiptanúmer lestar eða
ökutækis.
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Flutningsskilyrði

Tilgreina skal flokk áskilins hitastigs meðan á flutningi afurða stendur (við umhverfishita, kældar, frystar).
Þessi reitur á ekki við um dýr.

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer

Eftir atvikum skal tilgreina gámanúmer og innsiglisnúmer (hugsanlega fleira en eitt).
Tilgreina verður gámanúmer ef vörurnar eru fluttar í lokuðum gámum.
Einungis verður að tilgreina opinbert innsiglisnúmer. Opinbert innsigli gildir ef innsigli er fest á gáminn,
vörubifreiðina eða járnbrautarvagninn undir eftirliti lögbærs yfirvalds sem gefur út vottorðið.

I.20

Vottað sem eða til

Velja skal tilganginn með tilflutningi á dýrum, fyrirhugaða notkun vara eða flokk eins og tilgreint er í viðeigandi
löggjöf Sambandsins:
Fóður: á einungis við um aukaafurðir úr dýrum sem ætlaðar eru í fóður fyrir húsdýr eins og um getur í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (4).
Gæludýrafóður: á einungis við um aukaafurðir úr dýrum sem eru ætlaðar til notkunar sem gæludýrafóður eða til
framleiðslu á gæludýrafóðri eins og um getur í reglugerð (EB) nr. 1069/2009.
Lífrænn áburður og jarðvegsbætar: á við um tilteknar aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir eins og um getur í
reglugerð (EB) nr. 1069/2009.
Tæknileg notkun: aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir sem eru óhæfar til manneldis eða í dýrafóður eins og um
getur í 36. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Lyfjafræðileg notkun: aukaafurðir úr dýrum sem eru óhæfar til manneldis eða í dýrafóður eins og um getur í 33. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1069/2009.
Vörusýnishorn: eins og það er skilgreint í 39. lið I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 142/2011 (5).
Sýning: á við um dýr sem eru ætluð á sýningar- og íþróttaviðburði, menningarviðburði eða svipaða viðburði eða sem
sýningargripir eins og það er skilgreint í 34. lið I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011.
Niðurlagningariðnaður: á við um afurðir til manneldis (t.d. túnfisk) sem er sérstaklega ætlaðar eingöngu fyrir
niðurlagningariðnaðinn.
Afurðir til manneldis: á einungis við um afurðir úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, sem krafist er
dýraheilbrigðisvottorðs, opinbers vottorðs eða dýraheilbrigðisvottorðs/opinbers vottorðs fyrir samkvæmt löggjöf
Sambandsins.
Frekari vinnsla: á við um afurðir sem þarf að vinna enn frekar áður en þær eru settar á markað, sem og um lifandi
lagardýr og lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, sem á að senda til fyrirtækis sem framleiðir matvæli úr
lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum eins og það er skilgreint í 52. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429.
Lifandi lagardýr til manneldis: lagardýr sem eru ætluð til beinnar neyslu, þ.e. lagardýr sem eru afhent lifandi til
lokaneytanda eða er neytt lifandi.
Lokuð starfsstöð: eins og hún er skilgreind í 48. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Sóttkvíunarstöð: eins og kveðið er á um í 14. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035
(6) að því er varðar landdýr og í 15. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691 ( 7) að því
er varðar lagareldisdýr.
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Farandfjölleikahús/dýrasýningar: eins og þau eru skilgreind, eftir því sem við á, í 34. og 35. mgr. 2. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2019/2035.
Til sleppingar út í náttúruna: á einungis við um lifandi dýr sem á að sleppa út í náttúruna á viðtökustaðnum.
Skráð dýr af hestaætt: eins og það er skilgreint í 30. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035.
Áfram í haldi: dýr sem eru ætluð til starfsstöðva sem eru með lifandi dýr í haldi eða til umsjónarmanna gæludýra,
nema sértækari tilgangur eða flokkur úr I.20 gildi um þau (t.d. sóttkvíun, lokaðar starfsstöðvar o.s.frv.). Þetta tekur
einnig til dýra sem eru ætluð til endurnýjunar veiðidýrastofna eða til sleppingar út í náttúruna ef ætlunin er að þau fari
í gegnum starfsstöð áður en þeim er sleppt.
Hreinsunarstöð: eins og hún er skilgreind í 2. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Afgreiðslustöð: eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Umlagningarsvæði: eins og það er skilgreint í 4. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Lagareldisstöð fyrir skrautlagardýr: eins og kveðið er á um í 17. eða 18. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691.
Slátrun: fyrir dýr sem á að senda í sláturhús, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu starfsstöðvar sem er samþykkt til
samsöfnunar.
Kímefni: eins og þau eru skilgreind í 28. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Annað: tilgangur sem er ekki skráður annars staðar í þessari flokkun, þ.m.t. lagardýr sem eru ætluð sem beita.

I.21

Til umflutnings

Merkja skal í þennan reit vegna umflutnings dýra eða afurða gegnum Evrópusambandið frá einu þriðja landi til annars
þriðja lands eða frá einum hluta þriðja lands til annars hluta sama þriðja lands.
Tilgreina skal heiti og ISO-landskóða þriðja landsins sem er viðtökuland.

I.22

Fyrir innri markaðinn

Merkja skal í þennan reit þegar ætlunin er að setja sendingar á markað í Sambandinu.

I.23

Fyrir endurkomu

Merkja skal í þennan reit ef um er að ræða skráð dýr af hestaætt sem eru ætluð til kappreiða eða keppni eða vegna
boðs á tiltekna menningarviðburði og fá heimild til að koma aftur inn í Evrópusambandið eftir tímabundinn útflutning.

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

Tilgreina skal heildarfjölda pakkninga í sendingunni, eftir því sem við á:
Að því er varðar dýr: tilgreina skal fjölda kassa, búra, gáma, býkúpa eða bása sem dýrin eru flutt í.
Að því er varðar sæði, eggfrumur og fósturvísa sem eru ætluð til tæknifrjóvgunar: tilgreina skal fjölda íláta.
Ef um sendingar í lausu er að ræða er þessi reitur valkvæður.

I.25

Heildarmagn

Að því er varðar landdýr eða kímefni: tilgreina skal, eins og við á, heildarfjölda dýra, útungunareggja eða stráa, gefið
upp sem einingar.
Að því er varðar lagardýr: tilgreina skal, eins og við á, heildarfjölda dýra, eggja eða seiða, gefið upp sem einingar.
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Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)
Samanlögð eigin þyngd er massi dýranna eða varanna sjálfra, án innri og ytri umbúða. Upplýsingastjórnunarkerfið
fyrir opinbert eftirlit reiknar þetta sjálfkrafa út á grundvelli upplýsinganna sem eru færðar inn í reit I.27. Uppgefin
eigin þyngd húðaðra matvæla skal vera án húðunar.
Tilgreina skal samanlagða heildarþyngd, þ.e. samanlagðan massa dýranna eða varanna ásamt öllum innri og ytri
umbúðum en að frátöldum flutningagámum og öðrum flutningsbúnaði.

I.27

Lýsing á sendingu
Tilgreina skal viðkomandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) og yfirskriftina sem Alþjóðatollastofnunin
skilgreindi eins og um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 ( 8). Þessari tollalýsingu skulu fylgja, ef nauðsyn
krefur, viðbótarupplýsingar sem þarf til að flokka dýrin eða afurðirnar með tilliti til heilbrigðis dýra og dýraafurða. Að
auki skal tilgreina allar sértækar kröfur sem tengjast dýrunum eða eðli/vinnslu afurðanna eins og skilgreint er í
viðeigandi löggjöf Sambandsins.
Að því er varðar dýr: tilgreina skal tegund, flokk, auðkenningaraðferð, auðkennisnúmer, aldur, kyn, magn eða eigin
þyngd og prófun. Að því er varðar býflugur og hunangsflugur skal tilgreina eitt af eftirfarandi: drottningar með að
hámarki 20 þernur, sambú með ungviði eða annað.
Að því er varðar sæði, eggfrumur eða fósturvísa, sem eru ætlaðir til tæknifrjóvgunar: tilgreina skal
— tegund (sæði, fósturvísar sem eiga uppruna sinn í lífi, eggfrumur sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísar sem eiga
uppruna sinn í glasi eða örmeðhöndlaðir fósturvísar),
— söfnunar- eða framleiðsludag,
— samþykkisnúmer söfnunar- eða framleiðslustöðvar (sæðissöfnunarstöð, hópur sem annast söfnun eða framleiðslu
á fósturvísum, kímefnavinnslustöð, kímefnageymslustöð eða lokuð starfsstöð),
— auðkennismerki á strái eða öðrum pakkningum,
— magn,
— tegund, undirtegund, (að því er varðar dýr frá lokuðum starfsstöðvum, ef þörf krefur) og auðkennisnúmer
gjafadýrsins eða -dýranna.
Að því er varðar afurðir: tilgreina skal dýrategund, tegund afurða, tegund meðhöndlunar, auðkennismerki og
samþykkisnúmer starfsstöðva, ef við á, ásamt ISO-landskóða (s.s. sláturhús, vinnslustöð, kæligeymsla), fjölda
pakkninga, tegund umbúða, lotunúmeri, eigin þyngd og (elstu) dagsetningu söfnunar/framleiðslu. Merkja skal við
„lokaneytandi“ ef afurðum er pakkað fyrir lokaneytendur.
Að því er varðar aukaafurðir úr dýrum eða afleiddar afurðir: tilgreina skal dýrategund, tegund afurða, tegund
meðhöndlunar, samþykkis- eða skráningarnúmer framleiðslufyrirtækis eða -stöðvar ásamt ISO-landskóða, fjölda
pakkninga, tegund umbúða, lotunúmeri, eigin þyngd.
Tegund: tilgreina skal vísindaheitið eða eins og skilgreint er í samræmi við löggjöf Sambandsins.
Tegund umbúða: tilgreina skal tegund umbúða samkvæmt skilgreiningu sem er gefin í tilmælum UN/CEFACT nr. 21
(9) (e. United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).

II. HLUTI – VOTTUN
Reitur

Lýsing

Land
Tilgreina skal heiti þriðja lands sem gefur vottorðið út.
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Fyrirmynd að vottorði
Þessi reitur vísar til sérstaks heitis hverrar fyrirmyndar að vottorði fyrir sig.
II

Upplýsingar um heilbrigði
Þessi reitur vísar til sérstakra krafna Sambandsins um heilbrigði og velferð sem varða dýrategundina eða eðli
afurðanna og eins og er skilgreint í jafngildissamningum við tiltekin þriðju lönd eða í annarri löggjöf Sambandsins,
s.s. um vottun.
Ef ekki liggur fyrir nein dýraheilbrigðis- eða lýðheilsuvottun eða önnur vottun fyrir sendinguna skal strika yfir allan
þennan hluta eða ógilda hann eða alls ekki hafa hann til staðar í samræmi við neðanmálsgreinarnar í II. hluta sértækra
vottorða Sambandsins.

II.2a

Tilvísunarnúmer vottorðs
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem er tilgreindur í reit I.2.

II.2b

IMSOC-tilvísun
Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem er tilgreindur í reit I.2a
Vottunarmaður
Þessi reitur vísar til undirskriftar vottunarmannsins eins og hann er skilgreindur í 26. lið 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625.
Tilgreina skal nafn með hástöfum, menntun og hæfi og titil undirritunaraðilans, eftir atvikum, og nafn og upprunalegan stimpil lögbærs yfirvalds sem undirritunaraðilinn er tengdur við og dagsetningu undirritunar.

(1) Alþjóðlegur staðlaður tveggja bókstafa kóði fyrir land í samræmi við alþjóðlega ISO-staðalinn 3166 alpha-2: http://www.iso.org/iso/
country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.
(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
(Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 18).
(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2124 frá 10. október 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og vörum í umflutningi, umfermingu og
áframhaldandi flutningi gegnum Sambandið og um breytingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008, (EB)
nr. 1251/2008, (EB) nr. 119/2009, (ESB) nr. 206/2010, (ESB) nr. 605/2010, (ESB) nr. 142/2011, (ESB) nr. 28/2012, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/759 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019,
bls. 73).
(4) 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) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1).
(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) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035 frá 28. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir starfsstöðvar með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í
haldi og útungunareggja (Stjtíð. ESB L 314, 5.12.2019, bls. 115).
(7) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691 frá 30. janúar 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um lagareldisstöðvar og flutningsaðila fyrir lagardýr (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 345).
(8) 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).
(9) Síðasta útgáfa: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html
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II. VIÐAUKI

Í II. viðauka er að finna eftirfarandi fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði og eftirfarandi opinberu vottorði:
1. kafli:

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna tilflutnings innan Sambandsins á afurðum úr dýraríkinu sem heimilt er
að tilflytja frá takmörkunarsvæði sem fellur undir neyðarráðstafanir eða ráðstafanir um sjúkdómavarnir eða eru úr
dýrum af tegundum sem falla undir þessar ráðstafanir (Fyrirmynd INTRA-EMERGENCY)

2. kafli:

Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna tilflutnings milli aðildarríkja á óflegnum, stórum villtum veiðidýrum sem eru
ætluð til manneldis (FYRIRMYND INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)
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1. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA TILFLUTNINGS INNAN SAMBANDSINS Á
AFURÐUM ÚR DÝRARÍKINU SEM HEIMILT ER AÐ TILFLYTJA FRÁ TAKMÖRKUNARSVÆÐI SEM
FELLUR UNDIR NEYÐARRÁÐSTAFANIR EÐA RÁÐSTAFANIR UM SJÚKDÓMAVARNIR EÐA ERU ÚR
DÝRUM AF TEGUNDUM SEM FALLA UNDIR ÞESSAR RÁÐSTAFANIR (FYRIRMYND INTRA-EMERGENCY)

EVRÓPUSAMBANDIÐ
I.1

Sendandi

I.2

IMSOC-tilvísun

Heiti

I.2a

Staðbundin tilvísun

Heimilisfang

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem annast samsöfnun óháð
starfsstöð

Land
I.5

INNAN ESB

ISO-landskóði

Viðtakandi

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heiti

Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Skráningarnúmer

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang
Land

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Flutningsaðili

 Skip

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

 Loftfar

ISO-landskóði

Skráningar-/
Leyfisnúmer

Heimilisfang
 Járnbrautir

 Ökutæki

Land
I.17

Auðkenning
Skjal

 Annað

ISO-landskóði

Fylgiskjöl
Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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 Við umhverfishita

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Vottað sem eða til
Til slátrunar

Skráð dýr af hestaætt

Frekari vinnsla

Lokuð
starfsstöð

Farandfjölleikahús/dýrasýning

Til sleppingar út í
náttúruna

Afgreiðslustöð
Lífrænn áburður og
jarðvegsbætar

Afurðir til manneldis

I.22

 Frystar

Innsiglisnr.

 Áfram í haldi

I.21

 Kældar
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Frævun

Kímefni

Sýning

Atburður eða starfsemi
nálægt landamærum

Umlagningarsvæði/
hreinsunarstöð

Lagareldisstöð fyrir
skrautlagardýr

Til tæknilegra nota

Lifandi lagardýr til
manneldis

Sóttkví eða svipuð starfsstöð

Annað

Til umflutnings gegnum þriðja land
Þriðja land

ISO-landskóði

Brottfararstaður

Kóði landamæraeftirlitsstöðvar

Komustaður

Kóði landamæraeftirlitsstöðvar

Til umflutnings gegnum aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki
Aðildarríki

I.23

Til útflutnings

ISO-landskóði

Þriðja land

ISO-landskóði

ISO-landskóði

Brottfararstaður

Kóði landamæraeftirlitsstöðvar

ISO-landskóði

I.24

Áætlaður ferðatími

I.25

Leiðarbók

I.26

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Heildarmagn

I.28

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)

I.29

Samanlagt rými fyrirhugað fyrir sendinguna

I.30

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

Undirtegund/flokkur Kyn

Já

Auðkenningarkerfi Auðkennisnúmer

Nei

Aldur

Magn
Tegund

Upprunasvæði

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin
þyngd

Sláturhús

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer stöðvar/
starfsstöðvar/miðstöðvar

Prófun
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II. Upplýsingar um heilbrigði
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Fyrirmynd að vottorði INTRA-EMERGENCY
II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að afurðirnar úr dýraríkinu sem lýst er í I. hluta uppfylla
skilyrðin sem sett eru fram í............................................................................................. [setjið inn heiti viðkomandi réttargerðar, sem framkvæmdastjórnin samþykkti, og dagsetningu birtingar hennar í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins þar sem kveðið er á um þessi skilyrði eða tilvísun í réttargerð eða fyrirmæli sem lögbært
yfirvald samþykkti og birti opinberlega þar sem kveðið er á um þessi skilyrði]
að því er varðar ráðstafanir um sjúkdómavarnir gegn
.............................................................................................. [setjið inn heiti viðkomandi sjúkdóms] í
.............................................................. [setjið inn upprunaaðildarríki].

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í
2. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)

Menntun, hæfi og titill

Heiti staðbundinnar stjórnunareiningar

Kóði staðbundinnar stjórnunareiningar

Dagsetning
Stimpill

Undirskrift
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2. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA TILFLUTNINGS MILLI AÐILDARRÍKJA Á ÓFLEGNUM, STÓRUM
VILLTUM VEIÐIDÝRUM SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS (FYRIRMYND INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)

EVRÓPUSAMBANDIÐ
I.1

Sendandi

I.2

IMSOC-tilvísun

Heiti

I.2a

Staðbundin tilvísun

Heimilisfang

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem annast samsöfnun óháð
starfsstöð

Land
I.5

INNAN ESB

ISO-landskóði

Viðtakandi

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heiti

Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Skráningarnúmer

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang
Land

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Flutningsaðili

 Skip

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

 Loftfar

ISO-landskóði

Skráningar-/
Leyfisnúmer

Heimilisfang
 Járnbrautir

 Ökutæki

Auðkenning

 Annað

Land
I.17

Skjal

ISO-landskóði

Fylgiskjöl
Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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 Við umhverfishita

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Vottað sem eða til

Skráð dýr af hestaætt
Til sleppingar út í
náttúruna
Frekari vinnsla

Til slátrunar

Lokuð starfsstöð

Farandfjölleikahús/dýrasýning

Sýning

Afgreiðslustöð
Lífrænn áburður og
jarðvegsbætar

Afurðir til manneldis

Frævun

Kímefni
Atburður eða starfsemi nálægt
landamærum

Umlagningarsvæði/
hreinsunarstöð
Til tæknilegra nota

Lifandi lagardýr til
manneldis

Lagareldisstöð fyrir
skrautlagardýr
Sóttkví eða svipuð starfsstöð

Annað

Til umflutnings gegnum þriðja land
Þriðja land

ISO-landskóði

Brottfararstaður

Kóði landamæraeftirlitsstöðvar
Kóði landamæraeftirlitsstöðvar

Komustaður
I.22

 Frystar

Innsiglisnr.

 Áfram í haldi

I.21

 Kældar
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Til umflutnings gegnum aðildarríki
Aðildarríki

I.23

Til útflutnings

ISO-landskóði

Þriðja land

ISO-landskóði

ISO-landskóði

Brottfararstaður

Kóði
landamærae
ftirlitsstöðvar

Aðildarríki
Aðildarríki

ISO-landskóði

I.24

Áætlaður ferðatími

I.25

Leiðarbók

I.26

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Heildarmagn

I.28

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)

I.29

Samanlagt rými fyrirhugað fyrir sendinguna

I.30

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

Undirtegund/flokkur Kyn

Já

Auðkenningarkerfi Auðkennisnúmer

Nei

Aldur

Magn
Tegund

Upprunasvæði

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin
þyngd

Sláturhús
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Fyrirmynd að vottorði INTRA-UNSKINNED LARGE
WILD GAME

II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, votta hér með að:
a)
b)

allir viðkomandi hlutar af skrokkum dýranna og yfirlýsingin uppfylltu kröfurnar sem mælt er fyrir um í 4. lið II.
kafla IV. þáttar III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004,
stóra villta veiðidýrið var ekki tekið á svæði sem fellur, af heilbrigðisástæðum, undir bann eða takmörkun
sem hefur áhrif á þær dýrategundir sem eiga í hlut í samræmi við löggjöf Sambandsins eða landslöggjöf.

II. hluti: Vottun

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 2. kafla
I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:
Reitur I.11:
Reitur I.12:
Reitur I.20:
Reitur I.30:

Tilgreina skal skráningarnúmer eða annað auðkennisnúmer. Setja skal „XXX“ ef það á ekki við.
Tilgreina skal nánari upplýsingar um starfsstöðina sem meðhöndlar veiðidýr.
Vottun til manneldis er með fyrirvara um jákvæða opinbera skoðun á starfsstöðinni sem
meðhöndlar veiðidýr.
Lýsing á sendingu:
„SN-númer“: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 0203 11 90, 0203 21 90, 0208 90 30, 0208 90 60 og 0208 90 98.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)

Menntun, hæfi og titill

Heiti staðbundinnar
stjórnunareiningar

Kóði staðbundinnar stjórnunareiningar

Dagsetning
Stimpill

Undirskrift
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III. VIÐAUKI

Í III. viðauka er að finna eftirfarandi fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum og opinberum vottorðum
vegna komu inn í Sambandið:
FYRIRMYND

Nýtt kjöt af hóf- og klaufdýrum

BOV

1. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af tömdum
nautgripum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

OVI

2. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af tömdu
sauðfé og geitum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

POR

3. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af tömdum
svínum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

EQU

4. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af tömdum
hófdýrum (Equus caballus, Equus asinus og kynblendingum þeirra), sem er ætlað til manneldis, að
undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

RUF

5. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af dýrum af
ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum
af hjartarætt sem voru í haldi sem alin veiðidýr, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum
sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

RUW

6. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af villtum
dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), villtum dýrum af
úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat,
hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

SUF

7. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af dýrum
sem voru í haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae, sem er
ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í
Sambandið

SUW

8. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af villtum
dýrum af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae, sem er ætlað til manneldis, að
undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

EQW

9. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af hófdýrum
sem eru villt veiðidýr og tilheyra undirættkvíslinni Hippotigris (sebradýr), sem er ætlað til
manneldis, að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið
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RUM-MSM

10. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu vélúrbeinaðs kjöts af
tömdum jórturdýrum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið

SUI-MSM

11. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu vélúrbeinaðs kjöts af
tömdum svínum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið

NZ-TRANSIT-SG

12. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna komu nýs kjöts, sem er ætlað til manneldis,
inn í Sambandið sem er upprunnið á Nýja-Sjálandi og umflutt gegnum Singapúr með affermingu,
hugsanlegri geymslu og endurfermingu fyrir komu inn í Sambandið

Kjöt af alifuglum, strútfuglum og öðrum veiðifuglum, egg og eggjaafurðir

POU

13. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af
alifuglum, öðrum en strútfuglum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og
vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið

POU-MI/MSM

14. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu hakkaðs kjöts og
vélúrbeinaðs kjöts af alifuglum, öðrum en strútfuglum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið

RAT

15. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af
strútfuglum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í
Sambandið

RAT-MI/MSM

16. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu hakkaðs kjöts og
vélúrbeinaðs kjöts af strútfuglum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið

GBM

17. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af
veiðifuglum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í
Sambandið

GBM-MI/MSM

18. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu hakkaðs kjöts og
vélúrbeinaðs kjöts af veiðifuglum, sem er ætlað til manneldis, inn í Sambandið

E

19. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu eggja, sem eru ætluð
til manneldis, inn í Sambandið

EP

20. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu eggjaafurða, sem eru
ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Nýtt kjöt af villtum dýrum af héraætt, af tilteknum villtum landspendýrum og af alikanínum, að undanskildu
vélúrbeinuðu kjöti

WL

21. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af villtum dýrum af héraætt
(kanínur og hérar), sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti, vélúrbeinuðu kjöti og
sláturmat nema úr óflegnum dýrum af héraætt sem ekki er búið að taka innyflin úr, inn í Sambandið

WM

22. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af villtum landspendýrum, öðrum
en hóf- og klaufdýrum og dýrum af héraætt, sem er ætlað til manneldis, að undanskildum sláturmat,
hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið
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23. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu nýs kjöts af
alikanínum, sem er ætlað til manneldis, að undanskildu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í
Sambandið

Unnar kjötvörur
MP-PREP

24. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu unninna kjötvara,
sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Kjötafurðir, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en
garnir
MPNT

25. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu kjötafurða, sem eru
ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og
meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir, sem ekki er gerð krafa um að fái
sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu

MPST

26. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu kjötafurða, sem eru
ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og
meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir, sem gerð er krafa um að fái sérstaka
meðhöndlun til að draga úr áhættu

Garnir
CAS

27. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu garna, sem eru
ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Lifandi fiskur, lifandi krabbadýr og afurðir úr þessum dýrum sem eru ætluð til manneldis
FISH-CRUST-HC

28. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu lifandi fiska, lifandi
krabbadýra og afurða úr þessum dýrum sem eru ætluð til manneldis

EU-FISH

29. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu lagarafurða, sem eru ætlaðar til manneldis,
sem eru veiddar af skipum sem sigla undir fána aðildarríkis og fluttar til í þriðju löndum, með eða
án geymslu, inn í Sambandið

FISH/MOL-CAP

30. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu lagarafurða eða lagarafurða úr samlokum,
sem eru ætlaðar til manneldis, sem koma inn í Sambandið beint frá kæliskipi, frystiskipi eða
verksmiðjuskipi sem siglir undir fána þriðja lands eins og kveðið er á um í 3. mgr. 11. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625

Lifandi samlokur, skrápdýr, möttuldýr, sæsniglar og afurðir úr þessum dýrum
MOL-HC

31. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu lifandi samloka,
skrápdýra, möttuldýra, sæsnigla og afurða úr þessum dýrum, sem eru ætluð til manneldis, inn í
Sambandið

MOL-AT

32. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu unninna samloka sem tilheyra tegundinni
Acanthocardia Tuberculatum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Nr. 10/218

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.2.2022

Hrámjólk, mjólkurafurðir, broddur og afurðir, að stofni til úr broddi

MILK-RM

33. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu hrámjólkur, sem er
ætluð til manneldis, inn í Sambandið

MILK-RMP/NT

34. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu mjólkurafurða, sem
eru ætlaðar til manneldis, úr hrámjólk eða sem ekki er gerð krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til
að draga úr áhættu, inn í Sambandið

DAIRY-PRODUCTS-PT 35. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu mjólkurafurða sem
gerð er krafa um að séu gerilsneyddar, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

DAIRY-PRODUCTS-ST 36. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu mjólkurafurða, sem
eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið sem gerð er krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til að
draga úr áhættu, aðra en gerilsneyðingu.

COLOSTRUM

37. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu brodds, sem er
ætlaður til manneldis, inn í Sambandið

COLOSTRUM-BP

38. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu afurða, að stofni til
úr broddi, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Kældar, frystar eða tilreiddar froskalappir

FRG

39. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu kældra, frystra eða tilreiddra froskalappa,
sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Sniglar

SNS

40. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu snigla, sem eru ætlaðir til manneldis, inn í
Sambandið

Gelatín

GEL

41. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu gelatíns, sem er ætlað til manneldis, inn í
Sambandið

Kollagen

COL

42. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu kollagens, sem er ætlað til manneldis, inn í
Sambandið

Hráefni til framleiðslu á gelatíni og kollageni

RCG

43. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu hráefna til
framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
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Meðhöndluð hráefni til framleiðslu á gelatíni og kollageni
TCG

44. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu meðhöndlaðra
hráefna til framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið

Hunang og aðrar býræktarafurðir sem eru ætluð til manneldis
HON

45. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu hunangs og annarra býræktarafurða, sem eru
ætluð til manneldis, inn í Sambandið

Mikið unnið kondróitínsúlfat, hýalúrónsýra, aðrar vatnsrofnar brjóskafurðir, kítósan, glúkósamín, ostahleypir, fiskilím
og amínósýrur
HRP

46. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu mikið unnins kondróitínsúlfats,
hýalúrónsýru, annarra vatnsrofinna brjóskafurða, kítósans, glúkósamíns, ostahleypis, fiskilíms og
amínósýra, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið

Skriðdýrakjöt
REP

47. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu skriðdýrakjöts, sem er ætlað til manneldis,
inn í Sambandið

Skordýr
INS

48. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu skordýra, sem eru ætluð til manneldis, inn í
Sambandið

Aðrar afurðir úr dýraríkinu
PAO

49. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu annarra afurða úr tömdum hóf- og
klaufdýrum, alifuglum, kanínum eða lagarafurðum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið
og sem falla ekki undir 8. til 26. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/2235

Samsettar afurðir
COMP

50. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði/opinberu vottorði vegna komu samsettra afurða sem
halda ekki stöðugleika við geymslu og samsettra afurða sem halda stöðugleika við geymslu, sem
innihalda eitthvað magn af kjötafurðum að undanskildu gelatíni, kollageni og mikið unnum
afurðum og eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið

Spírur, sem eru ætlaðar til manneldis, og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til manneldis
SPR

51. kafli: Fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu spíra, sem eru ætlaðar til manneldis, og
fræja, sem eru ætluð til framleiðslu á spírum til manneldis, inn í Sambandið

Umflutningur á samsettum afurðum gegnum Sambandið til þriðja lands, annaðhvort strax eða eftir geymslu í
Sambandinu
TRANSIT-COMP

52. kafli: Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna umflutnings á samsettum afurðum sem halda
ekki stöðugleika við geymslu og samsettum afurðum sem halda stöðugleika við geymslu, sem
innihalda eitthvað magn af kjötafurðum og eru ætlaðar til manneldis, gegnum Sambandið til þriðja
lands, annaðhvort strax eða eftir geymslu í Sambandinu
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1. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF TÖMDUM
NAUTGRIPUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND BOV)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.22
ISO-landskóði
I.25

Fyrir innri markaðinn

I.23
Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627D sem málið varða og votta hér með að nýja
kjötið(2) af tömdum nautgripum (þ.m.t. Bison- og Bubalus-tegundum og kynblendingum þeirra) sem lýst er í
I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1.

[kjötið] [hakkaða kjötið](1) kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um
hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og
mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær
yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við I. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

(1) II.1.3. [hakkaða kjötið er framleitt í samræmi við V. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og fryst
þannig að kjarnahiti þess er ekki hærri en –18 °C,]
II.1.4.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 8. til 19. gr., 24. gr., 29. gr., 30. gr., 33. til 35. gr., 37. gr. og 38. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3., 4., 5., 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2019/624,

II.1.5.

(1) annaðhvort [skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi við
48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]
(1) eða [pakkningarnar með [kjötinu] [hakkaða kjötinu] (1) hafa verið merktar með auðkennismerki í
samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.6.

A

B

C

D

E

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005E,

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.1.7.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir
viðkomandi upprunaland,

II.1.8.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um
hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005H og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006I,

II.1.9.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur, annars
vegar í I. þætti og hins vegar V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.10.

að því er varðar kúariðu:

(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBJ, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og
(1) annaðhvort

[dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, fæddust, voru 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,]

(1) eða

[dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, koma frá landi eða svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði
þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

(1) annaðhvort [i. kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni
eins og skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001,]
(1) eða

F

G

H

I

J

K

[i. skrokkar, hálfir skrokkar eða hálfir skrokkar, sem eru stykkjaðir í allt að
þrjá hluta, og fjórðungar innihalda ekki sérstakt áhættuefni, eins og það er
skilgreint í a-lið 1. liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, annað
en hryggjarsúlu, þ.m.t. mænuhnoða, og skrokkar eða stykki af skrokkum
dýra sem eru eldri en 30 mánaða og innihalda hryggjarsúlu eru
auðkenndir með rauðri rönd sem sést greinilega á merkimiðanum sem um
getur í 13. eða 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1760/2000K (3),]

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu
nautgripa og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97 (Stjtíð. EB
L 204, 11.8.2000, bls. 1).
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ii.

(1) eða

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, var ekki slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með sömu
aðferð eða þeim slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

[dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óskilgreind og:

(1) annaðhvort

[i.

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni eins
og skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]

(1) eða

[i.

skrokkar, hálfir skrokkar eða hálfir skrokkar, sem eru stykkjaðir í allt að þrjá hluta,
og fjórðungar innihalda ekki sérstakt áhættuefni, eins og það er skilgreint í a-lið
1. liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, annað en hryggjarsúlu, þ.m.t.
mænuhnoða, og skrokkar eða stykki af skrokkum dýra sem eru eldri en
30 mánaða og innihalda hryggjarsúlu eru auðkenndir með rauðri rönd sem sést
greinilega á merkimiðanum sem um getur í 13. eða 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1760/2000 (3),]

ii.

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með
sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,]

iii.

dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og
beinamjöli eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrL,

iv.

kjötið eða hakkaða kjötið var framleitt og meðhöndlað á þann hátt að tryggt er að
það hvorki inniheldur né er mengað af eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir
meðan á úrbeiningu stóð,]]

(1) eða

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

a) dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu
aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið og

L

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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(1) annaðhvort [b) kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni eins
og skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]
(1) eða

(1) eða

[b)

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og
a)

(4)

M

skrokkar, hálfir skrokkar eða hálfir skrokkar, sem eru stykkjaðir í allt að þrjá
hluta, og fjórðungar innihalda ekki sérstakt áhættuefni, eins og það er
skilgreint í a-lið 1. liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, annað en
hryggjarsúlu, þ.m.t. mænuhnoða, og skrokkar eða stykki af skrokkum dýra
sem eru eldri en 30 mánaða og innihalda hryggjarsúlu eru auðkenndir með
rauðri rönd sem sést greinilega á merkimiðanum sem um getur í 13. eða
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1760/2000 (3),]]

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð
með sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur
eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr,

(1) annaðhvort [b)

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni
eins og skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]

(1) eða

[b)

skrokkar, hálfir skrokkar eða hálfir skrokkar, sem eru stykkjaðir í allt að þrjá
hluta, og fjórðungar innihalda ekki sérstakt áhættuefni, eins og það er
skilgreint í a-lið 1. liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, annað en
hryggjarsúlu, þ.m.t. mænuhnoða, og skrokkar eða stykki af skrokkum dýra
sem eru eldri en 30 mánaða og innihalda hryggjarsúlu eru auðkenndir með
rauðri rönd sem sést greinilega á merkimiðanum sem um getur í 13. eða
15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1760/2000 (3),]

c)

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki unnið úr eitla- og
taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]

[II.1.11.

það uppfyllir kröfurnar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005M .]

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts
og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 17).
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II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:

II.2.1.

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ........................ (5) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt af nautgripum inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá
yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 og:

a)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði fyrir
slátrunardag dýranna sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn
þessum sjúkdómi og

(1) annaðhvort

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi.]

(1)(6) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan ___ / ___ / ____ (dd/mm/áááá).]

(1)(7) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem nautgripir í haldi
eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu eða á
yfirráðasvæðinu.]

(1)(8) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem nautgripir í haldi
eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu eða á
yfirráðasvæðinu; þetta eftirlit tekur til eftirlits með skilvirkni bólusetningaráætlunarinnar með
reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem gefur til kynna viðunandi mörk mótefna hjá dýrunum
og sýnir fram á að gin- og klaufaveikiveiran sé ekki í umferð á svæðinu.]

(1)(9) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi og
lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins hefur eftirlit með því að sjúkdómurinn sé
ekki til staðar með reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem sýnir fram á að gin- og klaufaveikiveiran sé ekki í umferð.]

II.2.2. er fengið af dýrum sem:

(1) annaðhvort

[hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið II.2.1, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá
mánuði fram að slátrun,]

(1) eða

[komið var með ___________ / ____ / ____ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið
(5)
II.2.1. frá svæði með kóðann
sem, á þeim degi, hafði heimild til að flytja nýtt kjöt
af nautgripum inn í Sambandið og þar sem þau hafa verið frá fæðingu eða a.m.k. í þrjá
mánuði fyrir slátrun.]
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(1) eða

[komið var með ____________ / ____ / ___ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið
II.2.1. frá aðildarríki með ISO-kóðann
.]

II.2.3. er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:

N

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti
þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692N,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem
um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði
dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar sendingin fór til sláturhússins,

d)

þar sem ekkert dýr, sem þar er í haldi, hefur verið bólusett gegn [gin- og klaufaveiki og](10)
sýkingu af völdum nautapestarveiru,

(1) annaðhvort

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag,]

(1)(7) eða

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 25 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 60 dögum fyrir slátrunardag,]

(1)(9) eða

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 12 mánuðum fyrir slátrunardag,]

(1)(7) annaðhvort

[f)

þar sem dýrin voru í a.m.k. 40 daga áður en þau voru send beint í sláturhús,]

(1) (7) (11) eða

[f)

þar sem dýrin voru í a.m.k. 40 daga áður en þau fóru í gegnum eina söfnunarstöð, sem lögbært
yfirvald samþykkti í samræmi við b-lið 2. mgr. 20. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692,
án þess að komast í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi áður en þau voru send beint í
sláturhús,]

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(1) (12)

[g)

þar sem: i. ekki hefur verið komið með nein dýr á næstliðnum 3 mánuðum frá svæðum sem
hafa ekki heimild til að flytja nýtt kjöt af nautgripum inn í Sambandið; ii. dýrin eru auðkennd og
skráð í landsbundið auðkenningar- og upprunavottunarkerfi fyrir nautgripi,

h)

sem eru skráðar sem samþykktar starfsstöðvar í kjölfar hagstæðrar niðurstöðu úr skoðun, sem
lögbært yfirvald í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu innti af hendi, sem endurspeglaðist í
opinberri skýrslu í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit og sem lögbært yfirvald
skoðaði reglulega til að tryggja að viðeigandi kröfur, sem kveðið er á um í framseldri reglugerð
(ESB) 2020/692, séu uppfylltar.]

II.2.4. er fengið af dýrum sem:

(1)(12)

a)

voru send frá upprunastarfsstöð til sláturhúss í flutningatæki: i. sem er smíðað þannig að dýrin
geta hvorki sloppið út né fallið af því; ii. þar sem sjónræn skoðun á rýminu þar sem dýrin eru í
haldi er möguleg; iii. þar sem komið er í veg fyrir eða lágmarkað að dýraskítur, undirburður eða
fóður geti fallið af; iv. sem var hreinsað og sótthreinsað með sótthreinsiefni, sem lögbært
yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins heimilaði, rétt fyrir flutning dýranna án þess að
þau kæmust í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki skilyrðin sem um getur í liðum II.2.1.,
II.2.2. og II.2.3.,

b)

fóru ekki, í flutningnum til sláturhússins, um þriðja land eða yfirráðasvæði eða svæði þess sem
er ekki skráð með leyfi til innflutnings á nýju kjöti af nautgripum inn í Sambandið og þau komust
ekki í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi,

c)

var slátrað [[
/
/

d)

komust ekki í neina snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi við slátrun.

[e)

var haldið, fyrir slátrun í sláturhúsinu, algerlega aðskildum frá dýrum sem kjötið af átti ekki að
fara til Sambandsins.]

/
/
(dd/mm/áááá)(1)[á tímabilinu frá
(dd/mm/áááá)](1)](13),

/

/

(dd/mm/áááá) til

II.2.5. er fengið í sláturhúsi þar sem ekki hefur verið tilkynnt um neinn af sjúkdómunum sem um getur í lið
II.2.1. eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis það sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag dýranna.

II.2.6. var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af nautgripum inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og þangað til:

(1) annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]
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(1) eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins],

[II.2.7. er úrbeinað nýtt kjöt, annað en sláturmatur, fengið af skrokkum:

(1) (7)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig
yfir +2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð; og iii. pH-gildi kjötsins var
lægra en 6.0 þegar það var prófað rafrænt í miðjum lengsta hryggvöðvanum eftir meyrnun og
fyrir úrbeiningu.]

(1) (14)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig
yfir +2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð.]] (1)

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru
meðhöndluð á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k.
jafngildar kröfur.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts og hakkaðs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004) af tömdum nautgripum (eins og þeir eru skilgreindir í 5. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2020/692) inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að
flytja þá afurð inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.
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Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 eða 15.02.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.
„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreina skal „úrbeinað“, „með beini“, og/eða „þroskað“, ef við á.
Ef stykkin eru fryst skal tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Upplýsingum um fjölda nautgripaskrokka eða fjölda stykkja af skrokkum, sem gerð er krafa um að hryggjarsúlan
sé fjarlægð úr, skal bætt við í samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalið (CHED) sem um getur í 56. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625.

(4)

Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.

(5)

Kóði svæðisins í samræmi við 2. dálk töflunnar í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í 8. dálki töflunnar í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(7)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

(8)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „stýrð bólusetningaráætlun“ til viðbótar við færsluna
„meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(9)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „engin bólusetningaráætlun í framkvæmd“ til viðbótar
við færsluna „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
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(10)

Strikið út ef um er að ræða svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“
í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 ef bólusetningaráætlun gegn gin- og klaufaveiki með sermigerðum A, O eða C er í
framkvæmd.

(11)

Einungis fyrir svæði með færslu sem tengist dýraheilbrigðisábyrgðum fyrir „söfnunarstöð“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(12)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „viðbótarrekjanleiki“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(13)

Dagsetning(ar) slátrunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum
sem var slátrað eftir þann dag sem svæðið/svæðin, sem um getur í lið II.2.1., fékk/fengu leyfi til að flytja nýtt kjöt
af nautgripum inn í Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna
dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum eða á tímabili þegar leyfi
þessa svæðis/þessara svæða til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(14)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Ekki skal leyfa að meyrnaða, úrbeinaða kjötið sé flutt inn í Sambandið fyrr en 21 degi eftir slátrunardag dýranna.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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2. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF
TÖMDU SAUÐFÉ OG GEITUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU VÉLÚRBEINUÐU
KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND OVI)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita
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Kældar

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.22
ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627D sem málið varða og votta hér með að nýja
kjötið(2) af tömdu sauðfé og geitum (Ovis aries og Capra hircus) sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við
þær kröfur, einkum að:

II. hluti: Vottun

II.1.1.

[kjötið] [hakkaða kjötið](1) kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um
hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og
mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær
yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

(1) II.1.2. kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í I. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,
(1) II.1.3. [hakkaða kjötið er framleitt í samræmi við V. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og fryst
þannig að kjarnahiti þess er ekki hærri en –18 °C,]
II.1.4.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 8. til 14. gr., 16. gr., 17. gr., 20. gr., 21. gr., 24. til 29. gr., 33. til 35. gr.,
37. gr. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3., 4., 5., 7. og 8. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2019/624,

II.1.5.

(1) annaðhvort [skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi við
48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]
(1) eða [pakkningarnar með [kjötinu] [hakkaða kjötinu] (1) hafa verið merktar með auðkennismerki í
samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.6.

A

B

C

D

E

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005E,

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.1.7.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir
viðkomandi upprunaland,

II.1.8.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um
hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005H og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006I,

II.1.9.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur, annars
vegar í I. þætti og hins vegar V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.10.

að því er varðar kúariðu:

(1) annaðhvort

F

G

H

I

J

K
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[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBJ, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og

(1) annaðhvort

[dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, fæddust, voru 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,]

(1) eða

[dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, koma frá landi eða svæði
sem er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði
þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og
i.

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni
eins og skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001,]

ii.

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, var ekki slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með
sömu aðferð eða þeim slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu
nautgripa og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97 (Stjtíð. EB
L 204, 11.8.2000, bls. 1).
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1

( ) eða

(1) eða

(1) eða

[dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óskilgreind og:

i.

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni eins
og skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með
sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,

iii.

dýrin, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og
beinamjöli eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrK,

iv.

kjötið eða hakkaða kjötið var framleitt og meðhöndlað á þann hátt að tryggt er að
það hvorki inniheldur né er mengað af eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir
meðan á úrbeiningu stóð,]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

a)

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu
aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið og

b)

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í a-lið 1.liðar V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, eða
er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og

a)

dýrunum, sem kjötið eða hakkaða kjötið er fengið úr, hefur ekki verið:
i.

K
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slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð með
sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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ii.

b)

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

kjötið eða hakkaða kjötið inniheldur ekki og er ekki unnið úr:
i.

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

ii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð,]

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:

II.2.1.

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ........................ (3) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt af sauðfé og geitum inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og:

a)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði fyrir
slátrunardag dýranna sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn
þessum sjúkdómi og

(1) annaðhvort

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi.]

(1)(4) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan ___ / ___ / ____ (dd/mm/áááá).]

(1)(5) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem nautgripir í haldi
eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu eða á
yfirráðasvæðinu.]

(1)(6) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem nautgripir í haldi
eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu eða á
yfirráðasvæðinu; þetta eftirlit tekur til eftirlits með skilvirkni bólusetningaráætlunarinnar með
reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem gefur til kynna viðunandi mörk mótefna hjá dýrunum
og sýnir fram á að gin- og klaufaveikiveiran sé ekki í umferð á svæðinu.]

(1)(7) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi og
lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins hefur eftirlit með því að sjúkdómurinn sé
ekki til staðar með reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem sýnir fram á að gin- og
klaufaveikiveiran sé ekki í umferð.]
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II.2.2. er fengið af dýrum sem:

(1) annaðhvort

[hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið II.2.1, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá
mánuði fram að slátrun,]

(1) eða

[komið var með ___________ / ____ / ____ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið
(3)
II.2.1. frá svæði með kóðann
sem, á þeim degi, hafði heimild til að flytja nýtt kjöt
af sauðfé og geitum inn í Sambandið og þar sem þau hafa verið frá fæðingu eða a.m.k. í
þrjá mánuði fyrir slátrun.]

(1) eða

[komið var með ____________ / ____ / ___ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið
II.2.1. frá aðildarríki með ISO-kóðann
.]

II.2.3. er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:

L

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti
þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692L,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem
um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði
dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar sendingin fór til sláturhússins,

d)

þar sem ekkert dýr, sem þar er í haldi, hefur verið bólusett gegn [gin- og klaufaveiki og](8)
sýkingu af völdum nautapestarveiru,

(1) annaðhvort

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag,]

(1)(5) eða

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 25 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 60 dögum fyrir slátrunardag,]

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(1)(7) eða

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 12 mánuðum fyrir slátrunardag,]

(1)(5) annaðhvort

[f)

þar sem dýrin voru í a.m.k. 40 daga áður en þau voru send beint í sláturhús,]

(1) (5) (9) eða

[f)

þar sem dýrin voru í a.m.k. 40 daga áður en þau fóru í gegnum eina söfnunarstöð, sem lögbært
yfirvald samþykkti í samræmi við b-lið 2. mgr. 20. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692,
án þess að komast í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi áður en þau voru send beint í
sláturhús,]

II.2.4. er fengið af dýrum sem:

a)

voru send frá upprunastarfsstöð til samþykkts sláturhúss í flutningatæki: i. sem er smíðað
þannig að dýrin geta hvorki sloppið út né fallið af því; ii. þar sem sjónræn skoðun á rýminu þar
sem dýrin eru í haldi er möguleg; iii. þar sem komið er í veg fyrir eða lágmarkað að dýraskítur,
undirburður eða fóður geti fallið af; iv. sem var hreinsað og sótthreinsað með sótthreinsiefni,
sem lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins heimilaði, rétt fyrir flutning dýranna
án þess að þau kæmust í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki skilyrðin sem um getur í
liðum II.2.1., II.2.2. og II.2.3.,

b)

fóru ekki, í flutningnum til sláturhússins, um þriðja land eða yfirráðasvæði eða svæði þess sem
er ekki skráð með leyfi til innflutnings á nýju kjöti af sauðfé og geitum inn í Sambandið og þau
komust ekki í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi,

c)

var slátrað [[
/
/

d)

komust ekki í neina snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi við slátrun.

/
/
(dd/mm/áááá)(1)[á tímabilinu frá
(dd/mm/áááá)](1)](10),

/

/

(dd/mm/áááá) til

II.2.5. er fengið í sláturhúsi þar sem ekki hefur verið tilkynnt um neinn af sjúkdómunum sem um getur í lið
II.2.1. eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis það sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag dýranna.

II.2.6. var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af sauðfé og geitum inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og þangað til:

(1) annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(1) eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins],
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[II.2.7. er úrbeinað nýtt kjöt, annað en sláturmatur, fengið af skrokkum:

(1) (5)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig
yfir +2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð; og iii. pH-gildi kjötsins var
lægra en 6.0 þegar það var prófað rafrænt í miðjum lengsta hryggvöðvanum eftir meyrnun og
fyrir úrbeiningu.]

(1) (11)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig
yfir +2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð.]] (1)

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru meðhöndluð
á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar kröfur.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts og hakkaðs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004) af tömdu sauðfé og geitum (eins og þau eru skilgreind í 6. og 7. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2020/692) inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að
flytja þá afurð inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.04, 02.06, 05.04 eða 15.02.
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Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.
„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreina skal „úrbeinað“, „með beini“, og/eða „þroskað“, ef við á.
Ef stykkin eru fryst skal tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

II. hluti

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(5)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

(6)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „stýrð bólusetningaráætlun“ til viðbótar við færsluna
„meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(7)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „engin bólusetningaráætlun í framkvæmd“ til viðbótar
við færsluna „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(8)

Strikið út ef um er að ræða svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“
í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 ef bólusetningaráætlun gegn gin- og klaufaveiki með sermigerðum A, O eða C er í
framkvæmd.
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(9)

Einungis fyrir svæði með færslu sem tengist dýraheilbrigðisábyrgðum fyrir „söfnunarstöð“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(10)

Dagsetning(ar) slátrunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum
sem var slátrað eftir þann dag sem svæðið/svæðin, sem um getur í lið II.2.1., fengu leyfi til að flytja nýtt kjöt af
sauðfé og geitum inn í Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna
dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum eða á tímabili þegar leyfi
þessa svæðis/þessara svæði til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(11)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
Ekki skal leyfa að meyrnaða, úrbeinaða kjötið sé flutt inn í Sambandið fyrr en 21 degi eftir slátrunardag dýranna.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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3. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF TÖMDUM
SVÍNUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND POR)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings

I.22

Þriðja land

ISO-landskóði I.23

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.25

Heildarmagn

Fyrir innri markaðinn
Fyrir endurkomu
I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/627C sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(2) af tömdum svínum (Sus scrofa) sem lýst er í
I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1.

[kjötið] [hakkaða kjötið](1) kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um
hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og
mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær
yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í I. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

II.1.3.

kjötið uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 D og
einkum:
(1) annaðhvort

[það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

(1) eða

[það hefur verið frystimeðhöndlað í samræmi við II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375.

(1)(1) eða

[það er af tömdum svínum sem koma annaðhvort frá búi sem er opinberlega
viðurkennt sem bú sem beitir hýsingu við stýrð skilyrði, í samræmi við 8. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1375, eða sem hafa ekki verið vanin undan og
eru yngri en 5 vikna.]

(1) II.1.4. [hakkaða kjötið er framleitt í samræmi við V. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og fryst
þannig að kjarnahiti þess er ekki hærri en –18 °C,]

A

B

C

D

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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II.1.5.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 8. til 17. gr., 23. gr., 24. gr., 30., gr., 31. gr., 33. til 35. gr., 37. gr. og
38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3., 4., 5., 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2019/624,

II.1.6.

(1) annaðhvort [skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi
við 48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]
(1) eða [pakkningarnar með [kjötinu] [hakkaða kjötinu] (1) hafa verið merktar með auðkennismerki
í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.7.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005E,

II.1.8.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir
viðkomandi upprunaland,

II.1.9.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um
hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005H og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006I,

II.1.10.

[kjötið] [hakkaða kjötið] (1) hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur, annars
vegar í I. þætti og hins vegar V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

(3)

[ll.1.11. það uppfyllir kröfurnar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005J,]

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:

E

F

G

H

I

J

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts
og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 17).
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II.2.1.

(4)

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ........................ sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt af svínum inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir
þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 og:

a)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru og afríkusvínapest í
12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki
bólusett gegn þessum sjúkdómum og

(1) annaðhvort

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna
sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi]

(1)(5) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan

(1) annaðhvort

[c)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um svínapest í 12 mánuði fyrir slátrunardag dýranna sem nýja
kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi.]

(1)(5) eða

[c)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um svínapest síðan
/
/
(dd/mm/áááá) og á
12 mánaða tímabili fyrir slátrunardag dýranna sem nýja kjötið er fengið af var ekki bólusett
gegn þessum sjúkdómi]

/

/

(dd/mm/áááá).]

II.2.2. er fengið af dýrum sem:

(1) annaðhvort

[hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið II.2.1, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá
mánuði fram að slátrun,]

(1) eða

[komið var með ___________ / ____ / ____ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið
(4)
II.2.1. frá svæði með kóðann
sem, á þeim degi, hafði heimild til að flytja nýtt kjöt
af svínum inn í Sambandið og þar sem þau hafa verið frá fæðingu eða a.m.k. í þrjá mánuði
fyrir slátrun.]

(1) eða

[komið var með ____________ / ____ / ___ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið
II.2.1. frá aðildarríki með ISO-kóðann
.]

II.2.3. er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:
a)

L

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti
þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692K,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem
um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði
dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar sendingin fór til sláturhússins,

d)

þar sem engin dýr í haldi hafa verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki, sýkingu af völdum
nautapestarveiru, afríkusvínapest og svínapest,

e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki, sýkingu af völdum nautapestarveiru,
afríkusvínapest og svínapest eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir
atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag,

II.2.4. er fengið af dýrum sem:

a)

hefur frá fæðingu verið haldið aðskildum frá villtum hóf- og klaufdýrum,

b)

voru send frá upprunastarfsstöð til samþykkts sláturhúss í flutningatæki: i. sem er smíðað
þannig að dýrin geta hvorki sloppið út né fallið af því; ii. þar sem sjónræn skoðun á rýminu þar
sem dýrin eru í haldi er möguleg; iii. þar sem komið er í veg fyrir eða lágmarkað að dýraskítur,
undirburður eða fóður geti fallið af; iv. sem var hreinsað og sótthreinsað með sótthreinsiefni,
sem lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins heimilaði, rétt fyrir flutning dýranna
án þess að þau kæmust í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki skilyrðin sem um getur í
liðum II.2.1., II.2.2. og II.2.3.,

c)

fóru ekki, í flutningnum til sláturhússins, um þriðja land eða yfirráðasvæði eða svæði þess sem
er ekki skráð með leyfi til innflutnings á nýju kjöti af svínum inn í Sambandið og þau komust ekki
í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi,

d)

var slátrað [[
/
/

e)

komust ekki í neina snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi við slátrun.

/
/
(dd/mm/áááá)(1)[á tímabilinu frá
(dd/mm/áááá)](1)](6),

/

/

(dd/mm/áááá) til

II.2.5. er fengið í sláturhúsi þar sem ekki hefur verið tilkynnt um neinn af sjúkdómunum sem um getur í lið
II.2.1. eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis það sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag dýranna.

II.2.6. var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af svínum inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og þangað til:
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(1) annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(1) eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins],

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru meðhöndluð
á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar kröfur.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts og hakkaðs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004) af dýrum í haldi af tömdum tegundum svína (eins og þau eru skilgreind í 8. mgr. 2. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/692) inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að
flytja þá afurð inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 eða 15.01.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
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„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.
„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreina skal „úrbeinað“, „með beini“, og/eða „þroskað“, ef við á.
Ef stykkin eru fryst skal tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

II. hluti

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.

(4)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(5)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Dagsetning(ar) slátrunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum
sem var slátrað eftir þann dag sem svæðið/svæðin, sem um getur í lið II.2.1., fengu leyfi til að flytja nýtt kjöt af
svínum inn í Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna
dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum eða á tímabili þegar leyfi
þessa svæðis/þessara svæði til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(7)

Einungis er hægt að beita undanþágu fyrir tamin svín, sem koma frá búi sem er opinberlega viðurkennt sem bú
sem beitir hýsingu við stýrð skilyrði, í löndum sem eru tilgreind í VII. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
2015/1375.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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4. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF TÖMDUM
HÓFDÝRUM (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS OG KYNBLENDINGUM ÞEIRRA), SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS,
AÐ UNDANSKILDU HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND EQU)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Frekari vinnsla

Til umflutnings

I.22

Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.25

I.23

Heildarmagn

Fyrir innri markaðinn
Fyrir endurkomu
I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 10/253

Fyrirmynd að vottorði EQU
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 C sem málið
varða og votta hér með að nýja kjötið af tömdum hófdýrum (Equus caballus, Equus asinus og kynblendingum
þeirra) sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1.

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í I. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

II.1.3.

kjötið uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 D,
einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum niðurstöðum,

II.1.4.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 8. til 17. gr., 22. gr., 24. gr., 31. til 35. gr., 37. gr. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3., 4., 5., 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

(1)

II.1.5. (1) annaðhvort [skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir í samræmi við 48. gr. og II. viðauka
við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]
(1) eða [pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

A

B

C

D

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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II.1.6.

kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2073/2005E,

II.1.7.

kjötið var fengið af tömdum hófdýrum sem voru í haldi í þriðja landi í a.m.k. sex mánuði fram að
slátrun eða frá fæðingu, ef þau voru innan við sex mánaða gömul við slátrun, eða frá innflutningi
sem dýr af hestaætt, sem gefa af sér afurðir til manneldis, frá aðildarríki Evrópusambandsins ef
þau voru flutt inn innan við sex mánuðum fyrir slátrun:
a) þar sem, að því er varðar tamin hófdýr, gjöf:
i.

efna með skjaldkirtilsheftandi verkun, stilbena, stilbenafleiða, salta þeirra og estera,
estradíóls 17β og esterlíkra afleiða þess er bönnuð,

ii.

annarra efna með estrógen-, karlhormóna- eða gestagenvirkni og betaörva er einungis
leyfð til:

 læknismeðferðar eins og skilgreint er í b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 96/22/EBF,
þegar henni er beitt í samræmi við 2. mgr. 4. gr. sömu tilskipunar, eða
 dýraræktarmeðferðar eins og skilgreint er í c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB, þegar
henni er beitt í samræmi við 5. gr. sömu tilskipunar, og
b) þar sem var fyrir hendi, a.m.k. næstliðna sex mánuði fyrir slátrun dýranna, áætlun um vöktun
flokka efnaleifa og efna, sem um getur í I. viðauka við tilskipun ráðsins 96/23/EB G, sem nær
yfir dýr af hestaætt sem voru fædd í og flutt inn í þriðja landið og var samþykkt í samræmi við
fjórðu undirgrein 1. mgr. 29. gr. tilskipunar 96/23/EB og viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBH fyrir viðkomandi upprunaland.
II.1.8.

E

F

G

H

I

J

kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 I og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006J.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/22/EB frá 29. apríl 1996 um að banna í búfjárrækt notkun tiltekinna efna, sem hafa hormónavirkni eða
skjaldheftandi virkni, og notkun betaörva og um niðurfellingu á tilskipunum 81/602/EBE, 88/146/EBE og 88/299/EBE (Stjtíð. EB
L 125, 23.5.1996, bls. 3).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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II.1.9.

kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í I. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.

II.2. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru meðhöndluð
á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar kröfur.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að
ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt. Þetta vottorð er ætlað fyrir nýtt
kjöt, að undanteknu hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, af tömdum hófdýrum (Equus caballus, Equus asinus og
kynblendingum þeirra).

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

I. hluti

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.05, 02.06 eða 05.04.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.
„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreina skal „úrbeinað“, „með beini“, og/eða „þroskað“, ef við á.
Ef stykkin eru fryst skal tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).
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II. hluti

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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5. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF DÝRUM AF
ÆTTINNI BOVIDAE (ÖÐRUM EN TÖMDUM NAUTGRIPUM, SAUÐFÉ OG GEITUM), DÝRUM AF ÚLFALDAÆTT OG
DÝRUM AF HJARTARÆTT SEM VORU Í HALDI SEM ALIN VEIÐIDÝR, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ
UNDANSKILDUM SLÁTURMAT, HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND RUF)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.22
ISO-landskóði
I.25

I.23

Heildarmagn

Fyrir innri markaðinn
Fyrir endurkomu
I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627D sem málið varða og votta hér með að nýja
kjötið(2) af dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og
dýrum af hjartarætt, sem voru í haldi sem alin veiðidýr, sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við þær
kröfur, einkum að:
II.1.1.

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

II.1.3.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 8. til 14. gr., 16. gr., 27. gr., 29. gr., 33. gr., 34. gr., 37. gr. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3. til 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

II.1.4.

(1) annaðhvort

[skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi
við 48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]

(1) eða

[pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við
I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.5.

A

B

C

D

E

kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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(1)(3)

II.1.6.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB F, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir
viðkomandi upprunaland,

II.1.7.

kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 H,

[ll.1.8. að því er varðar riðuveiki í hjartardýrum (CWD):

Þessi afurð inniheldur eða er fengin eingöngu úr kjöti, að undanskildum sláturmat og mænu, af
öldum hjartardýrum sem hafa verið rannsökuð með tilliti til riðuveiki í hjartardýrum með
vefjameinafræðilegum aðferðum, mótefnalitun vefja, eða annarri greiningaraðferð sem lögbær
yfirvöld viðurkenna, með neikvæðum niðurstöðum og kemur ekki af dýrum úr hjörð þar sem tilvist
riðuveiki í hjartardýrum hefur verið staðfest eða opinberlega leikur grunur á tilvist hennar.]

(1)

ll.1.9.

kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í VII. kafla I. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

[ll.1.10.

kjötið er fengið af dýrum
a)

F

G

H

sem var slátrað á upprunabúinu að fengnu leyfi opinbers dýralæknis, sem ber ábyrgð á
búinu, sem hefur lagt fram skriflega yfirlýsingu um að:
–

samkvæmt hans áliti hefði flutningur dýranna í sláturhús skapað óviðunandi áhættu
fyrir velferð dýranna eða umsjónarmenn þeirra

–

búið hafi verið skoðað og fengið leyfi lögbærra yfirvalda til slátrunar veiðidýra

–

dýrin hafi staðist heilbrigðisskoðun á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og
sýna m.a. engin einkenni um sjúkdómana sem um getur í lið ll.2.1.,

–

dýrunum var slátrað á tímabilinu frá (dd/mm/áááá) til

(dd/mm/áááá), (4)

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
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b)

–

rétt var staðið að blóðtæmingu dýranna og

–

innyflin voru fjarlægð úr sláturdýrunum innan þriggja klukkustunda frá slátrun og

skrokkar þeirra voru fluttir í samþykkt sláturhús við hollustusamleg skilyrði og, ef meira en
ein klukkustund leið frá slátrun, mældist hitastigið í farartækinu sem var notað til
flutningsins á bilinu frá 0 °C til +4 °C þegar það kom á áfangastað.]

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:
II.2.1.

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ........................ (5) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt af dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé
og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af hjartarætt, sem voru í haldi sem alin veiðidýr, inn í
Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og:
a)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði fyrir dagsetningu
[slátrunar](1) [aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett
gegn þessum sjúkdómi og

(1) annaðhvort

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu [slátrunar](1)
[aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum
sjúkdómi.]

(1)(6) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan

(1)(7) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu [slátrunar] (1)
[aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem
nautgripir í haldi eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu
eða á yfirráðasvæðinu.]

(1)(8) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu [slátrunar] (1)
[aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem
nautgripir í haldi eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja landinu
eða á yfirráðasvæðinu; þetta eftirlit tekur til eftirlits með skilvirkni bólusetningaráætlunarinnar með
reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem gefur til kynna viðunandi mörk mótefna hjá dýrunum og sýnir
fram á að gin- og klaufaveikiveiran sé ekki í umferð á svæðinu.]

(1)(9) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu [slátrunar](1)
[aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum
sjúkdómi og lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins hefur eftirlit með því að
sjúkdómurinn sé ekki til staðar með reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem sýnir fram á að gin- og
klaufaveikiveiran sé ekki í umferð.]

/

/

(dd/mm/áááá).]
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II.2.2. er fengið af dýrum sem:

(1) annaðhvort

[hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið ll.2.1, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá mánuði fram að
[slátrun](1) [aflífun](1).]

(1) eða

[komið var með ____________ / ____/ ____ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið II.2.1. frá
(4)
svæði með kóðann
sem, á þeim degi, hafði heimild til að flytja nýtt kjöt af dýrum af ættinni
Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af hjartarætt,
sem voru í haldi sem alin veiðidýr, inn í Sambandið og þar sem þau hafa verið frá fæðingu eða a.m.k. í
þrjá mánuði fyrir slátrun.]

(1) eða

[komið var með ____________ / ____ / ___ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið II.2.1. frá
aðildarríki með ISO-kóðann
.]

II.2.3. er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:

I

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti þess
og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692I,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um
getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar sendingin fór [til sláturhússins] (1) [til aflífunar](1),

d)

þar sem ekkert dýr, sem þar er í haldi, hefur verið bólusett gegn [gin- og klaufaveiki og](10) sýkingu
af völdum nautapestarveiru,

(1) annaðhvort

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir dagsetningu [slátrunar] (1) [aflífunar](1),]

(1)(7) eða

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 50 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 90 dögum fyrir dagsetningu [slátrunar] (1) [aflífunar](1),]

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(1)(9) eða

[e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 12 mánuðum fyrir dagsetningu [slátrunar] (1) [aflífunar](1),]

(1)(7) eða

[f)

þar sem dýrin voru samfleytt í a.m.k. 40 daga fyrir [sendingu beint í sláturhús] (1) [aflífun](1).]

II.2.4. er fengið af dýrum sem:

(1) annaðhvort

(1) eða

(1) (9)

a)

voru send frá upprunastarfsstöð til samþykkts sláturhúss:

-

í flutningatæki: i. sem er smíðað þannig að dýrin geta hvorki sloppið út né fallið af því; ii. þar sem
sjónræn skoðun á rýminu þar sem dýrin eru í haldi er möguleg; iii. þar sem komið er í veg fyrir
eða lágmarkað að dýraskítur, undirburður eða fóður geti fallið af; iv. sem var hreinsað og
sótthreinsað með sótthreinsiefni, sem lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins
heimilaði, rétt fyrir flutning dýranna án þess að þau kæmust í snertingu við önnur dýr sem
uppfylltu ekki skilyrðin sem um getur í liðum ll.2.1., ll.2.2. og ll.2.3.,

[a)

eftir aflífun á staðnum voru skrokkarnir sendir beint frá aflífunarstaðnum til sláturhúss:

-

sem er staðsett á svæði sem um getur í lið ll.2.1.,

-

í flutningatæki og gámum: i. sem voru hreinsuð og sótthreinsuð með sótthreinsiefni, sem lögbært
yfirvald þriðja landsins eða upprunayfirráðasvæðisins heimilaði, fyrir fermingu skrokkanna; ii.
smíðuð þannig að heilbrigðisástandi skrokkanna var ekki stofnað í hættu í flutningi,

-

án þess að fara í gegnum svæði sem er ekki skráð vegna komu nýs kjöts af dýrum af ættinni
Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af
hjartarætt, sem voru í haldi sem alin veiðidýr, inn í Sambandið og án þess að komast í snertingu
við dýr eða skrokka dýra í lakara heilbrigðisástandi,]

b)

voru [aflífuð](1) var [slátrað](1) [[
/
/
(dd/mm/áááá)(1) [á tímabilinu frá
(dd/mm/áááá) til
/
/
(dd/mm/áááá)](1)](4),

c)

komust ekki í neina snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi við [slátrun] (1) [aflífun](1).

[d)

við slátrun](1) [í sláturhúsinu](1) var haldið algerlega aðskildum frá dýrum sem kjötið af átti ekki að
fara til Sambandsins fyrir [aflífun](1) [slátrun] (1).

/

/
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II.2.5. er fengið í sláturhúsi þar sem ekki hefur verið tilkynnt um neinn af sjúkdómunum sem um getur í lið II.2.1.
eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis það sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands,
á næstliðnum 30 dögum fyrir dagsetningu [slátrunar](1) [aflífunar](1) dýranna.

II.2.6. var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs kjöts af
dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af
hjartarætt, sem voru í haldi sem alin veiðidýr, inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og
þangað til:

(1) annaðhvort

(1) eða

[því var pakkað til frekari geymslu,]

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins].

[ll.2.7. er úrbeinað nýtt kjöt, annað en sláturmatur, fengið af skrokkum:

(1) (7)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig yfir
+2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð; og iii. pH-gildi kjötsins var lægra en
6.0 þegar það var prófað rafrænt í miðjum lengsta hryggvöðvanum eftir meyrnun og fyrir úrbeiningu.]

(1) (7)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig yfir
+2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð.]] (1)

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru meðhöndluð
á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar kröfur.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004), að
undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, af dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum,
sauðfé og geitum eins og þau eru skilgreind í 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692), dýrum af úlfaldaætt og
dýrum af hjartarætt (eins og þau eru skilgreind í 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692), sem voru í haldi sem
alin veiðidýr, inn í Sambandið, sem er slátrað í sláturhúsi eða á upprunastarfsstöð, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki
lokaviðtökustaður nýja kjötsins.
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Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að sláturmatur, hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið
sökum þess að ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

„Sendingarstaður“: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar),
flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöðina, sem er komustöð inn í Sambandið, um það.

Reitur l.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.06, 02.08.90 eða 05.04.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.

„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreina skal „úrbeinað“, „með beini“, og/eða „þroskað“, ef við á.
Ef stykkin eru fryst skal tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.
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(3)

Gildir þegar kjötið er fengið frá landi sem getið er í 1. lið F-kafla IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.

(4)

Dagsetning(ar) slátrunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum sem
var slátrað eftir þann dag sem svæðið/svæðin, sem um getur í lið ll.2.1., fékk/fengu leyfi til að flytja nýtt kjöt af dýrum
af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af hjartarætt,
sem voru í haldi sem alin veiðidýr, inn í Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið
greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum eða á tímabili
þegar leyfi þessa svæðis/þessara svæði til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr
gildi.

(5)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(7)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(8)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „stýrð bólusetningaráætlun“ til viðbótar við færsluna
„meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(9)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „engin bólusetningaráætlun í framkvæmd“ til viðbótar við
færsluna „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti
í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(10)

Strikið út ef um er að ræða svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar
(ESB) 2016/429 ef bólusetningaráætlun gegn gin- og klaufaveiki með sermigerðum A, O eða C er í framkvæmd.

(11)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429. Ekki
skal leyfa að meyrnaða, úrbeinaða kjötið sé flutt inn í Sambandið fyrr en 21 degi eftir slátrunardag dýranna.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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6. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF VILLTUM
DÝRUM AF ÆTTINNI BOVIDAE (ÖÐRUM EN TÖMDUM NAUTGRIPUM, SAUÐFÉ OG GEITUM), VILLTUM DÝRUM AF
ÚLFALDAÆTT OG VILLTUM DÝRUM AF HJARTARÆTT, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDUM
SLÁTURMAT, HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND RUW)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

l.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð sem
er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

 Loftfar

 Skip

 Járnbrautir

 Ökutæki

Auðkenning

QR-KÓÐI

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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 Við umhverfishita

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Vottað sem eða til

 Kældar

17.2.2022

 Frystar

Innsiglisnr.

 Afurðir til manneldis
I.21

 Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

I.22

 Fyrir innri markaðinn

I.23

 Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Sláturhús

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

□ Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar
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Fyrirmynd að vottorði RUW
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624
og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627D sem málið varða og votta hér með að
nýja kjötið(2) af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), villtum
dýrum af úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur,
einkum að:

II.1.1. kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í I. og II. kafla IV. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004 og einkum:

i.

það var geymt og meðhöndlað aðskilið frá öðrum matvælum og ekki fryst fyrir fláningu,

og

ii.

það fékk lokaskoðun eftir fláningu, eins og um getur í lið II.1.3,

II.1.3. kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 8. gr., 10. gr., 12. til 15. gr., 28. gr., 29. gr., 33. gr., 34. gr. og 37. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

A

B

C

D

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag
við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að
því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
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(1)

II.1.4.

(1)(3)

(1)

annaðhvort

[skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi
við 48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]

(1)

eða

[pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við
I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.5.

kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

II.1.6.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir viðkomandi
upprunaland,

[II.1.7.

að því er varðar riðuveiki í hjartardýrum (CWD):

Þessi afurð inniheldur eða er fengin eingöngu úr kjöti, að undanskildum sláturmat og mænu, af villtum
hjartardýrum sem hafa verið rannsökuð með tilliti til riðuveiki í hjartardýrum með vefjameinafræðilegum aðferðum, mótefnalitun vefja, eða annarri greiningaraðferð sem lögbær yfirvöld
viðurkenna, með neikvæðum niðurstöðum og kemur ekki af dýrum frá landsvæði þar sem tilvist
riðuveiki í hjartardýrum hefur verið staðfest á undanförnum þremur árum eða opinberlega leikur
grunur á tilvist hennar.]

II.1.8.

kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í I. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:

II.2.1.

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ....................... (4) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en
nautgripum, sauðfé og geitum), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt, inn í
Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og:

a)

E

F

G

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði fyrir
dagsetningu aflífunar á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki
bólusett gegn þessum sjúkdómi og

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir
matvæli (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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(1) annaðhvort

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu aflífunar
á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum
sjúkdómi.]

(1 )(5) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan __/__/__ (dd/mm/áááá).]

(1 )(6) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu aflífunar
á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem
nautgripir í haldi eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja
landinu eða á yfirráðasvæðinu.]

(1 )(7) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu aflífunar
á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og bólusetningaráætlun er í framkvæmd þar sem
nautgripir í haldi eru bólusettir gegn gin- og klaufaveiki undir eftirliti lögbærs yfirvalds í þriðja
landinu eða á yfirráðasvæðinu; þetta eftirlit tekur til eftirlits með skilvirkni bólusetningaráætlunarinnar með reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem gefur til kynna viðunandi
mörk mótefna hjá dýrunum og sýnir fram á að gin- og klaufaveikiveiran sé ekki í umferð á
svæðinu.]

(1 )(8) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu aflífunar
á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum
sjúkdómi og lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins hefur eftirlit með því að
sjúkdómurinn sé ekki til staðar með reglubundnu sermifræðilegu eftirliti sem sýnir fram á að
gin- og klaufaveikiveiran sé ekki í umferð.]

II.2.2.

er fengið af dýrum sem voru aflífuð:

a)

b)

c)

[__/__/___ (dd/mm/áááá)](1) [á tímabilinu frá __/__/___ (dd/mm/áááá) til __/__/___
(dd/mm/áááá)](1)](9),

í meira en 20 km vegalengd frá mörkum svæðis sem við aflífun var ekki skráð vegna
innflutnings á nýju kjöti af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en nautgripum, sauðfé og
geitum), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt inn í Sambandið,

á svæði með 20 km radíus þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu
af völdum nautapestarveiru á næstliðnu 60 daga tímabili.

II.2.3.

er fengið í starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr þar sem ekki hefur verið tilkynnt um, innan 10 km
radíuss, gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru á 30 daga tímabili áður en þau
voru felld.

II.2.4.

var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en nautgripum, sauðfé og geitum), villtum dýrum af
úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt inn í Sambandið í öllum aðgerðum við stykkjun og þangað til:
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(1) annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(1) eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins],

[II.2.5. er úrbeinað nýtt kjöt, annað en sláturmatur, fengið af skrokkum:

(1) (6)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig
yfir +2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð; og iii. pH-gildi kjötsins var
lægra en 6.0 þegar það var prófað rafrænt í miðjum lengsta hryggvöðvanum eftir meyrnun og
fyrir úrbeiningu.]

(1) (10)

[i. sem aðgengilegustu eitlar hafa verið fjarlægðir úr; ii. sem hafa fengið að meyrna við hitastig
yfir +2 °C í a.m.k. 24 klukkustundir áður en beinin voru fjarlægð.]] 1)

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004), að
undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en nautgripum,
sauðfé og geitum eins og þau eru skilgreind í 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/692H), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt (eins og þau eru skilgreind í 2. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/692), inn í Sambandið, sem eru felld úti í náttúrunni, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki
lokaviðtökustaðurinn. Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að sláturmatur, hakkað kjöt og vélúrbeinað
kjöt er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt
kjöt.

Eftir innflutning verður að flytja óflegna skrokka án tafar á vinnslustöðina sem er viðtökustaður þeirra.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.8:

H

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr
dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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Reitur I.11:

„Sendingarstaður“: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar),
flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöðina, sem er komustöð inn í Sambandið, um það.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 eða 05.04.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.

„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreinið „meyrnað“ eða „óflegið“ ef við á. Ef stykkin eru fryst skal
tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

„Sláturhús“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á
ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Gildir þegar kjötið er fengið frá landi sem getið er í 2. lið F-kafla IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.

(4)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(5)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
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(6)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(7)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „stýrð bólusetningaráætlun“ til viðbótar við færsluna
„meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(8)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „engin bólusetningaráætlun í framkvæmd“ til viðbótar við
færsluna „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti
í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(9)

Dagsetning(ar) aflífunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum sem
voru felld eftir þann dag sem leyft var að flytja nýtt kjöt af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en nautgripum,
sauðfé og geitum), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt inn í Sambandið, sem eru felld úti í
náttúrunni á svæðinu/svæðunum sem um getur í lið II.2.1. eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem
Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum
eða á tímabili þegar leyfi þessa svæðis/þessara svæði til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt
tímabundið úr gildi.

(10)

Fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429. Ekki
skal leyfa að meyrnaða, úrbeinaða kjötið sé flutt inn í Sambandið fyrr en 21 degi eftir slátrunardag dýranna.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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7. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF DÝRUM SEM
VORU Í HALDI SEM ALIN VEIÐIDÝR AF VILLTUM TEGUNDUM SVÍNA OG DÝRA AF ÆTTINNI TAYASSUIDAE, SEM ER
ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDUM SLÁTURMAT, HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND SUF)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

I. hluti: Lýsing á sendingu

QR-KÓÐI

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð sem er
komustaður

I.17

Fylgiskjöl

 Loftfar

 Skip

 Járnbrautir

 Ökutæki

Auðkenning

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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 Við umhverfishita

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

17.2.2022

 Kældar

 Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
 Afurðir til manneldis

I.21

 Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

I.25

I.22

 Fyrir innri markaðinn

I.23

 Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/
heildarþyngd (kg)

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Sláturhús

Meðhöndlun
Tegund

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

 Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar
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LAND
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(2) af dýrum sem voru í haldi sem alin
veiðidýr af villtum tegundum svína eða dýra af ættinni Tayassuidae sem lýst er í I. hluta var framleitt í
samræmi við þær kröfur, einkum að:

II.1.1.

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

II.1.3.

kjötið uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 D,
einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,

II.1.4.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 8. til 14. gr., 16. gr., 27. gr., 30. gr. 31. gr., 33. gr., 34. gr., 37. gr. og 38. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3. til 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

II.1.5.

(1) annaðhvort skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi við
48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]

(1)eða [pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

A

B

C

D

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag
við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að
því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert
eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).

Nr. 10/278

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði SUF
II.1.6.

kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

II.1.7.

þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar 96/29/EB F, eru uppfylltar,

II.1.8.

kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006H.

II.1.9.

kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í I. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:

II.2.1.

E

F

G

H

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ........................ (3) sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt af dýrum sem voru í haldi sem alin veiðidýr af
villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae inn í Sambandið og er tilgreint/eru
tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og:

a)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði fyrir
dagsetningu [slátrunar](1) [aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama
tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi,

(1) (4)

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um afríkusvínapest í 12 mánuði fyrir dagsetningu
[slátrunar](1) [aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki
bólusett gegn þessum sjúkdómi.]

(1) annaðhvort

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu
[slátrunar](1) [aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki
bólusett gegn þessum sjúkdómi.]

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir
matvæli (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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(1 )(5) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan ___/___/____ (dd/mm/áááá).]

(1) annaðhvort

[c)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um svínapest í 12 mánuði fyrir dagsetningu [slátrunar] (1)
[aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn
þessum sjúkdómi.]

(1 )(5) eða

[c)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um svínapest síðan ___/___/____ (dd/mm/áááá) og á
12 mánaða tímabili fyrir dagsetningu [slátrunar](1) [aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er
fengið af var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi].

II.2.2.

II.2.3.

I

Nr. 10/279

er fengið af dýrum sem:

(1) annaðhvort

[hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið II.2.1, frá fæðingu eða í a.m.k. þrjá
mánuði fram að [slátrun](1) [aflífun](1).]

(1) eða

[komið var með ___/___/____ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið II.2.1. frá
svæði með kóðann ___/___ (3) sem, á þeim degi, hafði heimild til að flytja nýtt kjöt af
dýrum sem voru í haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni
Tayassuidae inn í Sambandið og þar sem þau hafa verið frá fæðingu eða a.m.k. í þrjá
mánuði fyrir [slátrun](1) [aflífun](1).]

(1) eða

[komið var með ___/___/____ (dd/mm/áááá) inn á svæðið sem um getur í lið II.2.1. frá
aðildarríki með ISO-kóðann _____.]

er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti
þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692I,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar
sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir
sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði
dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar sendingin fór [til sláturhússins] (1) [til
aflífunar](1),

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr
dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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II.2.4.

(1) annaðhvort

d)

þar sem engin dýr í haldi hafa verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki, sýkingu af völdum
nautapestarveiru, afríkusvínapest og svínapest,

e)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki, sýkingu af völdum nautapestarveiru,
afríkusvínapest og svínapest eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir
atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir dagsetningu
[slátrunar](1) [aflífunar](1).

er fengið af dýrum sem:

a)

hefur frá fæðingu verið haldið aðskildum frá villtum hóf- og klaufdýrum,

b)

komust ekki í neina snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi við [slátrun] (1) [aflífun](1).

[c) voru send frá upprunastarfsstöð til samþykkts sláturhúss:

- í flutningatæki: i. sem er smíðað þannig að dýrin geta hvorki sloppið út né fallið af því; ii. þar sem
sjónræn skoðun á rýminu þar sem dýrin eru í haldi er möguleg; iii. þar sem komið er í veg fyrir eða
lágmarkað að dýraskítur, undirburður eða fóður geti fallið af; iv. sem var hreinsað og sótthreinsað
með sótthreinsiefni, sem lögbært yfirvald þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins heimilaði, rétt fyrir
flutning dýranna án þess að þau kæmust í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki skilyrðin sem
um getur í liðum II.2.1., II.2.2. og II.2.3.,

- án þess að fara í gegnum svæði sem er ekki skráð vegna komu nýs kjöts af dýrum sem voru í
haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae inn í Sambandið
og án þess að komast í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi,]

(1) eða

[c) eftir aflífun á staðnum voru skrokkarnir sendir beint frá aflífunarstaðnum til sláturhúss:

- sem er staðsett á svæði sem um getur í lið II.2.1.,

- í flutningatæki og gámum: i. sem voru hreinsuð og sótthreinsuð með sótthreinsiefni, sem lögbært
yfirvald þriðja landsins eða upprunayfirráðasvæðisins heimilaði, fyrir fermingu skrokkanna; ii.
smíðuð þannig að heilbrigðisástandi skrokkanna var ekki stofnað í hættu í flutningi,

- án þess að fara í gegnum svæði sem er ekki skráð vegna komu nýs kjöts af dýrum sem voru í
haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae inn í Sambandið
og án þess að komast í snertingu við dýr eða skrokka dýra í lakara heilbrigðisástandi,]
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(1)

(1)

d) var [slátrað] voru [aflífuð] [[___/___/____ (dd/mm/áááá)l
(dd/mm/áááá) til ___/___/____ (dd/mm/áááá)l(1)](6).

(1)

á tímabilinu frá ___/___/____

II.2.5.

er fengið í sláturhúsi þar sem ekki hefur verið tilkynnt um neinn af sjúkdómunum sem um
getur í lið II.2.1. eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis það sem, eftir atvikum, nær til
yfirráðasvæðis nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag dýranna.

II.2.6.

var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu
nýs kjöts af dýrum sem voru í haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af
ættinni Tayassuidae inn í Sambandið í öllum aðgerðum við [slátrun,](1) stykkjun og þangað til:

(1) annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(1) eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til
Sambandsins],

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru
meðhöndluð á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k.
jafngildar kröfur.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004), að
undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, af dýrum sem voru í haldi sem alin veiðidýr af villtum
tegundum svína (eins og þau eru skilgreind í 8. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692) og dýra af ættinni
Tayassuidae inn í Sambandið, sem er slátrað í sláturhúsi eða á upprunastarfsstöð, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki
lokaviðtökustaðurinn.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að sláturmatur, hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið
sökum þess að ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
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I. hluti:
- Reitur I.8: Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

- Reitur I.11: Sendingarstaður: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

- Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar)
eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa landamæraeftirlitsstöðina, sem er komustöð
inn í Sambandið, um það.

- Reitur I.27: Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.03, 02.08.90 eða 05.04.

- Reitur I.19: Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

- Reitur I.27: Tegund vöru: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða „stykki“.

- Reitur I.27: Tegund meðhöndlunar: Tilgreinið „úrbeinað“ eða „með beini“ ef við á. Ef stykkin eru fryst skal tilgreina
dagsetningu frystingar (mm/áá).

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Á ekki við um dýr af ættinni Tayassuidae.

(5)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 10/283

Fyrirmynd að vottorði SUF
(6)

Dagsetning(ar) slátrunar eða aflífunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af
dýrum sem var slátrað eða voru aflífuð eftir þann dag sem svæðið/svæðin, sem um getur í lið II.2.1., fékk/fengu leyfi
til að flytja nýtt kjöt af dýrum sem voru í haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni
Tayassuidae inn í Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna
dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum eða á tímabili þegar leyfi
þessa svæðis/þessara svæði til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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8. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF VILLTUM
DÝRUM AF VILLTUM TEGUNDUM SVÍNA OG DÝRA AF ÆTTINNI TAYASSUIDAE, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ
UNDANSKILDUM SLÁTURMAT, HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND SUW)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð sem
er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

 Loftfar

 Skip

 Járnbrautir

 Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/
samþykkisnr.
ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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 Við umhverfishita

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

 Kældar

Nr. 10/285

 Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
 Afurðir til manneldis

I.21

 Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

 Lokaneytandi

I.25

I.22

 Fyrir innri markaðinn

I.23

 Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer stöðvar/
starfsstöðvar/miðstöðvar

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1 Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(2) af villtum dýrum af villtum tegundum svína
eða dýra af ættinni Tayassuidae sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:

II.1.1.

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi IV. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og einkum:

i. það var geymt og meðhöndlað aðskilið frá öðrum matvælum og ekki fryst fyrir fláningu,

og

ii. það fékk lokaskoðun eftir fláningu, eins og um getur í lið II.1.4,

A

B

C

D

II.1.3.

kjötið uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 D,
einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum niðurstöðum,

II.1.4.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 10. gr., 12. til 15. gr., 28. gr., 30. gr., 31. gr., 33. gr., 34. gr. og 37. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag
við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að
því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert
eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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(1) II.1.5.

(1)annaðhvort [skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi við
48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]
(1)eða [pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.6.

kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 2073/2005E,

II.1.7.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir
viðkomandi upprunaland,

II.1.8.

kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006I,

II.1.9.

kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í I. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið sem lýst er í I. hluta:
II.2.1.

(1) annaðhvort

E

F

G

H

I

er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ....................... (3) sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, var tilgreint/voru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, til að flytja nýtt kjöt af
villtum dýrum af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae inn í Sambandið og:
a)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði fyrir
dagsetningu aflífunar á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki
bólusett gegn þessum sjúkdómi og

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki í 12 mánuði fyrir dagsetningu
aflífunar á dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn
þessum sjúkdómi.]

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir
matvæli (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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(1 )(4) eða

[b)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki síðan ___/___/____ (dd/mm/áááá).]

(1 )(4) annaðhvort

[c)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um svínapest í 12 mánuði fyrir dagsetningu aflífunar á
dýrunum sem nýja kjötið er fengið af og á sama tímabili var ekki bólusett gegn þessum
sjúkdómi,]

(1 )(4) eða

[c)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um svínapest síðan ___/___/____ (dd/mm/áááá) og á
12 mánaða tímabili fyrir dagsetningu [slátrunar](1) [aflífunar](1) á dýrunum sem nýja kjötið er
fengið af var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómi].

(1) (5)

[d)

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um afríkusvínapest í 12 mánuði fyrir dagsetningu aflífunar á
dýrunum sem nýja kjötið er fengið af.]

er fengið af dýrum sem voru aflífuð:

II.2.2.

a)

[___/___/____ (dd/mm/áááá)](1) [á tímabilinu frá ___/___/____ (dd/mm/áááá) til ___/___/____ .
(dd/mm/áááá)](1)](6),

b)

í meira en 20 km vegalengd frá mörkum svæðis sem við aflífun var ekki skráð vegna innflutnings á
nýju kjöti af villtum hóf- og klaufdýrum inn í Sambandið,

c)

á svæði með 20 km radíus þar sem ekki hefur verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af
völdum nautapestarveiru á næstliðnu 60 daga tímabili fyrir aflífun dýranna.

II.2.3. er fengið í starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr þar sem ekki hefur verið tilkynnt um, innan 10 km
radíuss, gin- og klaufaveiki, sýkingu af völdum nautapestarveiru og svínapest (1)(10)[og afríkusvínapest]] á 30 daga tímabili áður en þau voru felld.

II.2.4. var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af villtum dýrum af villtum tegundum svína og af ættinni Tayassuidae inn í Sambandið í öllum
aðgerðum við stykkjun og þangað til:

(1) annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(1) eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins],

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
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Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts af villtum dýrum af villtum tegundum svína (eins og skilgreint er í 8. mgr. 2. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692) og dýra af ættinni Tayassuidae, sem eru felld úti í
náttúrunni, inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaðurinn. Til að forðast rugling er þess
sérstaklega getið í heitinu að sláturmatur, hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að
flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.
Eftir innflutning verður að flytja óflegna skrokka án tafar á vinnslustöðina sem er viðtökustaður þeirra.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Reitur I.11:

Sendingarstaður: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar),
flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöðina, sem er komustöð inn í Sambandið, um það.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.03, 02.08.90 eða 05.04.

Reitur I.27:

Tegund vöru: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða „stykki“.

Reitur I.27:

Tegund meðhöndlunar: Tilgreinið „meyrnað“ eða „óflegið“ ef við á. Ef stykkin eru fryst skal
tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

Reitur I.27:

„Sláturhús“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.
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(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Einungis fyrir svæði með upphafsdagsetningu í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(5)

Á ekki við um dýr af ættinni Tayassuidae.

(6)

Dagsetning(ar) aflífunar. Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum sem
voru aflífuð eftir þann dag sem svæðið/svæðin, sem um getur í lið II.2.1., fékk/fengu leyfi til að flytja nýtt kjöt af
villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae, sem eru felld úti í náttúrunni, inn í Sambandið eða á
tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á
þessu kjöti frá þessu svæði/þessum svæðum eða á tímabili þegar leyfi þessa svæðis/þessara svæði til að flytja
þetta kjöt inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/291

9. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF HÓFDÝRUM SEM ERU VILLT VEIÐIDÝR OG
TILHEYRA UNDIRÆTTKVÍSLINNI HIPPOTIGRIS (SEBRADÝR), SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDUM
SLÁTURMAT, HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND EQW)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

IMSOC-tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

I. hluti: Lýsing á sendingu

QR-KÓÐI

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð sem er
komustaður

I.17

Fylgiskjöl

 Loftfar

 Skip

 Járnbrautir

 Ökutæki

Auðkenning

Tegund
Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

Kóði
ISO-landskóði
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 Við umhverfishita

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Vottað sem eða til

 Kældar

17.2.2022

 Frystar

Innsiglisnr.

 Afurðir til manneldis

 Frekari vinnsla
I.22

I.21

 Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Sláturhús

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

 Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1 Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 C sem málið
varða og votta hér með að nýja kjötið af hófdýrum sem eru villt veiðidýr og tilheyra undirættkvíslinni Hippotigris
(sebradýr), sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:

II.1.1.

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

kjötið er fengið í samræmi við I. og II. kafla IV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.3.

kjötið uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 D,
einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,

II.1.4.

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 10. gr., 12. til 15. gr., 28. gr., 31. til 34. gr., og 37. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)
2019/627 og 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

(1) II.1.5

annaðhvort

[skrokkurinn eða skrokkhlutarnir hafa verið merktir með heilbrigðismerki í samræmi við 48. gr.
og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]

(1) eða

A

B

c

D

[pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag
við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að
því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert
eftirlit með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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II.1.6.

kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

II.1.7.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB F, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir
viðkomandi upprunaland,

II.1.8.

kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í I. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts af hófdýrum sem eru villt veiðidýr og tilheyra undirættkvíslinni Hippotigris
(sebradýr), að undanskildum sláturmat, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti, inn í Sambandið.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að sláturmatur, hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið
sökum þess að þessar afurðir mega ekki koma inn í Sambandið með þessu vottorði sem er fyrir nýtt kjöt.

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

Eftir komu inn í Sambandið verður að flytja óflegna skrokka án tafar á vinnslustöðina sem er viðtökustaður þeirra.

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla
I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.11:

E

F

G

„Sendingarstaður“: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir
matvæli (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar),
flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöðina, sem er komustöð inn í Sambandið, um það.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi ST-númer: 02.08.90 eða 05.04.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund vöru“: Tilgreina skal „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, eða
„stykki“.

„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreinið „meyrnað“ eða „óflegið“ ef við á. Ef stykkin eru fryst skal
tilgreina dagsetningu frystingar (mm/áá).

„Sláturhús“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á
ekki við.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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10. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU VÉLÚRBEINAÐS KJÖTS AF
TÖMDUM JÓRTURDÝRUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND RUM-MSM)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Frekari vinnsla

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður vélúrbeinaða kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627D sem málið varða og votta hér með að vélúrbeinaða kjötið af tömdum
jórturdýrum sem lýst er í I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:

A

B

C

D

E

II.1.1.

vélúrbeinaða kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti
og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga
stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

vélúrbeinaða kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í V. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004 og fryst þannig að kjarnahiti þess er ekki hærri en –18 °C,

II.1.3.

vélúrbeinaða kjötið er úr kjöti sem hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir
slátrun sem er framkvæmd í samræmi við 8. til 14. gr., 16. gr., 17. gr., 20. gr., 21. gr., 24. til 29. gr., 33. til
35. gr., 37. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3., 4., 5., 7. og 8. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2019/624,

II.1.4.

pakkningarnar með vélúrbeinaða kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.5.

vélúrbeinaða kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005E,

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.1.6. þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem
lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB F, eru uppfylltar og viðkomandi dýr og
afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir viðkomandi upprunaland,

II.1.7. vélúrbeinaða kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 I,

II.1.8. vélúrbeinaða kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í V. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.9. að því er varðar kúariðu:

a)

upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EBJ, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg,

b)

vélúrbeinaða kjötið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum 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 og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um
kúariðu.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að vélúrbeinaða kjötið sem lýst er í I. hluta:

II.2.1. var tilreitt úr og inniheldur einungis nýtt kjöt(2) sem er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ......... (3)
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja inn í Sambandið nýtt kjöt af dýrategundunum,
sem lýst er í lið II.2.2., sem nýja kjötið er fengið af, og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429 án færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í 5. dálki þeirrar töflu.

F

G

H

I

J

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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).
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II.2.2. inniheldur nýtt kjöt, sem er í samræmi við allar dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs kjöts inn í Sambandið
sem mælt er fyrir um í viðkomandi fyrirmynd að vottorði (4) og er því hæft til komu inn í Sambandið sem slíkt,
af dýrum í haldi af eftirfarandi tegundum: [nautgripum] (1)(5), [sauðfé og/eða geitum](1)(5), [dýrum af úlfaldaætt
og/eða dýrum af hjartarætt og/eða dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en nautgripum, sauðfé og geitum)](1)(5).

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru
meðhöndluð á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar
kröfur.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu vélúrbeinaðs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004) úr nýju kjöti af tömdum nautgripum, sauðfé og/eða geitum, dýrum af úlfaldaætt og/eða dýrum af hjartarætt
og/eða dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en nautgripum, sauðfé og geitum) inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er
ekki lokaviðtökustaðurinn fyrir slíkar unnar kjötvörur.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

II. hluti:

K

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í 41. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 K.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(4)

Fyrirmyndir að vottorðum sem kveðið er á um í viðaukunum við þessa reglugerð: BOV fyrir nýtt kjöt og hakkað kjöt af
nautgripum; vottorð OVI fyrir nýtt kjöt og hakkað kjöt af sauðfé og geitum; vottorð RUF fyrir nýtt kjöt af dýrum af
ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og dýrum af hjartarætt sem
voru í haldi sem alin veiðidýr.

(5)

Einungis frá svæðum sem eru skráð án sérstakra skilyrða varðandi meyrnun, pH-gildi og úrbeiningu í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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11. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU VÉLÚRBEINAÐS KJÖTS AF
TÖMDUM SVÍNUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND SUI-MSM)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Frekari vinnsla

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Tegund

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Undirtegund/flokkur

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður vélúrbeinaða kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að vélúrbeinaða kjötið af tömdum svínum sem lýst er í
I. hluta var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1.

vélúrbeinaða kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um
hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og
mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær
yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

vélúrbeinaða kjötið er fengið í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í V. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004 og fryst þannig að kjarnahiti þess er ekki hærri en –18 °C,

II.1.3

vélúrbeinaða kjötið er úr kjöti sem uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375D og einkum:

II.1.4.

A

B

C

D

(1) annaðhvort

[það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

(1) eða

[það hefur verið frystimeðhöndlað í samræmi við II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375

(1) eða

[það er af tömdum svínum sem koma annaðhvort frá búi sem er opinberlega
viðurkennt sem bú sem beitir hýsingu við stýrð skilyrði, í samræmi við 8. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/1375, eða sem hafa ekki verið vanin undan og
eru yngri en 5 vikna.]

vélúrbeinaða kjötið er úr kjöti sem hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og
eftir slátrun sem er framkvæmd í samræmi við 8. til 17. gr., 23. gr., 24. gr., 30., gr., 31. gr., 33. til
35. gr., 37. gr. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3., 4., 5., 7. og 8. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert
eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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II.1.5.

pakkningarnar með vélúrbeinaða kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

II.1.6.

vélúrbeinaða kjötið uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005E,

II.1.7.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir viðkomandi
upprunaland,

II.1.8.

vélúrbeinaða kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um
hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 396/2005G og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006I,

II.1.9.

vélúrbeinaða kjötið hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í V. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.2. Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að vélúrbeinaða kjötið sem lýst er í I. hluta:

E

F

G

H

I

II.2.1.

var tilreitt úr og inniheldur einungis nýtt kjöt(2) sem er fengið á svæði/svæðum með kóðann/kóðana:
...................... (3) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja inn í Sambandið nýtt
kjöt af dýrategundunum, sem lýst er í lið II.2.2., sem nýja kjötið er fengið af, og er tilgreint/eru tilgreind
í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 án færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi
og úrbeining“ í 5. dálki þeirrar töflu.

II.2.2.

inniheldur nýtt kjöt af tömdum tegundum svína, dýrum í haldi af villtum tegundum svína og dýra af
ættinni Tayassuidae, sem voru í haldi sem alin veiðidýr, sem er í samræmi við allar dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs kjöts inn í Sambandið sem mælt er fyrir um í viðkomandi fyrirmynd að
vottorði(4) og er því hæft til komu inn í Sambandið sem slíkt.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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II.3. Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru
meðhöndluð á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar
kröfur.
Athugasemdir
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu vélúrbeinaðs kjöts (eins og það er skilgreint í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004)
úr nýju kjöti af dýrum í haldi af tömdum og villtum tegundum svína inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki
lokaviðtökustaðurinn fyrir slíkt kjöt.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í 41. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692J.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Fyrirmyndir að vottorðum sem kveðið er á um í viðaukunum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235: vottorð
POR fyrir nýtt kjöt og hakkað kjöt af dýrum í haldi af tömdum tegundum svína; vottorð SUF fyrir nýtt kjöt af dýrum í
haldi af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae, sem voru í haldi sem alin veiðidýr.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)

J

Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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12. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ SEM ER UPPRUNNIÐ Á NÝJA-SJÁLANDI OG UMFLUTT GEGNUM SINGAPÚR MEÐ AFFERMINGU,
HUGSANLEGRI GEYMSLU OG ENDURFERMINGU FYRIR KOMU INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND NZ-TRANSIT-SG)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

Tegund

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Undirtegund/flokkur

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Dýraheilbrigðisvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið(2) sem lýst er í I. hluta:

II.2

II.1.1.

er upprunnið á Nýja-Sjálandi og hefur leyfi til komu inn í Sambandið sem kjöt sem er umflutt gegnum
Singapúr í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og

II.1.2.

er ætlað til Sambandsins og því fylgir heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir, sem er tekið saman í
samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í I. viðauka við framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1901A, gefið út af lögbæru yfirvaldi Nýja-Sjálands með tilvísunarnúmeri
vottorðs og

II.1.3.

í umflutningi var það affermt, geymt, endurfermt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í I. og V. þætti
III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og

II.1.4.

var, á öllum stigum umflutnings, haft aðskilið frá afurðum úr dýraríkinu sem eru ekki hæfar til komu inn
í Sambandið og

II.1.5.

er hæft til komu inn í Sambandið.

Umflutningsvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að sending af nýju kjöti sem lýst er í I. hluta:

A

II.2.1.

kom á tollsvæði Singapúrflugvallar í öskjum með a.m.k. einu innsigli, sem ekki er hægt að eiga við,
festu á ystu umbúðir hverrar öskju þannig að ekki er hægt að opna öskjurnar án þess að a.m.k. eitt
innsigli eyðileggist eða skemmist og

II.2.2.

gekkst, tafarlaust eftir affermingu loftfars, undir sannprófun skjala og auðkenna og, ef við á, eftirlit með
ástandi(3) af hálfu lögbærs yfirvalds í Singapúr og

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1901 frá 20. október 2015 um vottunarreglur og fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði vegna innflutnings til Sambandsins á sendingum með lifandi dýrum og dýraafurðum frá Nýja-Sjálandi og um
niðurfellingu á ákvörðun 2003/56/EB (Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2015, bls. 32).
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II.2.3.

var geymd í samþykktri starfsstöð á tollsvæði í Singapúr(4) og

II.2.4.

var endurfermd í kæligám í samþykktri starfsstöð á tollsvæði í Singapúr, undir eftirliti lögbærs yfirvalds
í Singapúr, og

kæligámurinn var:
II.2.5.

innsiglaður af hálfu tollyfirvalda í Singapúr, frá flutningi frá samþykktri starfsstöð til hafnar við sjó í
Singapúr, og

II.2.6.

innsiglaður af hálfu lögbærs yfirvalds í Singapúr, frá flutningi frá samþykktri starfsstöð þar til hann kom
á fyrstu landamæraeftirlitsstöð Sambandsins.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir sendingar af eftirfarandi vörum, sem eru upprunnar á Nýja-Sjálandi og sem Nýja-Sjáland
hefur leyfi til að flytja inn til Sambandsins, með meðfylgjandi, viðeigandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og
dýraafurðir, sem lögbært yfirvald á Nýja-Sjálandi gefur út, sem eiga að fara til Sambandsins og eru affermdar,
endurfermdar og umfluttar, með eða án geymslu, um Singapúr:

Nýtt kjöt, þ.m.t. hakkað kjöt, af eftirfarandi dýrategundum (eins og þær eru skilgreindar í 2. gr. framseldrar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692B):

B

(1)

nautgripum,

(2)

sauðfé og geitum,

(3)

tömdum tegundum svína,

(4)

dýrum af hestaætt,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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Fyrirmynd að vottorði NZ-TRANSIT-SG
Nýtt kjöt, að undanskildum sláturmat og hökkuðu kjöti, af eftirfarandi dýrategundum (eins og þær eru skilgreindar í 2. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692):
(1)

dýrum af ættinni Bovidae (að undanskildum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og
dýrum af hjartarætt sem voru í haldi sem alin veiðidýr,

(2)

villtum dýrum af ættinni Bovidae (að undanskildum nautgripum, sauðfé og geitum), villtum dýrum af
úlfaldaætt og villtum dýrum af hjartarætt,

(3)

dýrum sem voru í haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae,

(4)

villtum dýrum af villtum tegundum svína og villtum dýrum af ættinni Tayassuidae,

Þetta dýraheilbrigðisvottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í
4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.7:

Hér merkir upprunaland sendingarland: Singapúr.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

Tegund vöru: Tilgreinið „skrokkur-heill“, „skrokkur-hálfur“, „skrokkur-fjórðungur“, „stykki“, eða
„hakkað kjöt“. Samþykkisnúmer: Tilgreinið samþykktar starfsstöðvar á Nýja-Sjálandi.

II. hluti:

C

D

(1)

Fyrir sendingar af nýju kjöti, þar sem jafngildi hefur verið ákvarðað samkvæmt samningi milli Evrópubandalagsins og Nýja-Sjálands (ákvörðun ráðsins 97/132/EBC), er viðeigandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði
fyrir dýr og dýraafurðir sett fram í I. viðauka við framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/1901D.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

Ákvörðun ráðsins 97/132/EB frá 17. desember 1996 um gerð samnings milli Evrópubandalagsins og Nýja-Sjálands um
ráðstafanir á sviði hollustuhátta sem gilda um viðskipti með lifandi dýr og dýraafurðir (Stjtíð. EB L 57, 26.2.1997, bls. 4).
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1901 frá 20. október 2015 um vottunarreglur og fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði vegna innflutnings til Sambandsins á sendingum með lifandi dýrum og dýraafurðum frá Nýja-Sjálandi og um
niðurfellingu á ákvörðun 2003/56/EB (Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2015, bls. 32).

Nr. 10/312

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði NZ-TRANSIT-SG
(3)

Í undantekningartilvikum, sem geta skapað áhættu fyrir heilbrigði dýra og lýðheilsu eða þegar grunur leikur á
um misfellur, skal framkvæma viðbótareftirlit með ástandi.

(4)

Strikið yfir ef sendingin var endurfermd án geymslu.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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13. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF ALIFUGLUM,
ÖÐRUM EN STRÚTFUGLUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU HÖKKUÐU KJÖTI OG
VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND POU)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Undirtegund/flokkur

Kæligeymsla

Sláturhús

Auðkennismerki

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Lotunúmer
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Fyrirmynd að vottorði POU
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(1) af alifuglum, öðrum en strútfuglum, sem
lýst er í I. hluta er fengið í samræmi við þær kröfur og einkum að:

A

B

C

D

E

F

a)

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

b)

það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í II. og V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

c)

það hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 8. til 14. gr., 25. gr., 33. gr. og 35. til 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og
3. gr. og 5. til 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

d)

það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e)

það uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005D,

f)

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBE, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBF fyrir viðkomandi
upprunaland,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert
eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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II.2.

g)

það var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006H,

(2)

það uppfyllir kröfurnar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005I.]

[h)

Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið(1) af alifuglum, öðrum en strútfuglum, sem lýst
er í þessu vottorði:
III.2.1.

II.2.2.

(4)

G

H

I

J

er fengið á svæði með kóðann: .................................................. (3) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:

a)

er leyft og skráð með leyfi til innflutnings á nýju kjöti af alifuglum, öðrum en strútfuglum, inn í
Sambandið í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,

b)

er með í framkvæmd eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu í
samræmi við a-lið 141. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/692J,

c)

telst laust við alvarlega fuglainflúensu í samræmi við 38. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2020/692,

d)

telst laust við sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru í samræmi við 39. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/692,

er fengið á svæði, sem um getur í lið II.2.1., þar sem:

annaðhvort [a)

ekki er bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu,]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts
og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 17).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(4)(5)

(4)

eða

annaðhvort

(4)(6)

eða

II.2.3.

K

Nr. 10/317

[a)

bólusett er gegn alvarlegri fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun sem er í
samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692,]

[b)

bólusetning gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru með bóluefnum sem eru ekki í
samræmi við bæði almennu og sértæku viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 er bönnuð,]

[b)

bólusetning gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru með bóluefnum sem eru einungis í
samræmi við almennu viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692
er ekki bönnuð og nýja kjötið er fengið af alifuglum sem:
i.

hafa ekki, í 30 daga fram að slátrun, verið bólusettir með lifandi, veikluðum bóluefnum
sem eru tilreidd úr frumsáningarstofni Newcastle-veikiveirunnar sem sýnir meiri
smithæfni en hægsmitandi stofnar veirunnar,

ii.

voru settir í veirueinangrunarprófun(7) m.t.t. sýkingar af völdum Newcastle-veikiveiru,
sem framkvæmd var þegar slátrunin fór fram, á slembiúrtaki af stroksýnum úr
þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,

iii.

hafa ekki verið í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í i. og ii. lið næstliðna
30 daga fyrir slátrunardag,]

er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:
a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í upprunalandinu eða á -yfirráðasvæðinu og undir
eftirliti þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við
8. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692K,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar
sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til
yfirráðasvæðis nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag,]

d)

sem, þegar dýrunum var slátrað, féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af
ástæðum sem varða heilbrigði dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í
I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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II.2.4.

er fengið af dýrum sem:

(4)

annaðhvort [a)

(4)

eða

hafa verið á svæðinu, sem um getur í lið II.2.1, frá klaki og fram á slátrunardag,]

[a)
voru flutt inn á svæðið, sem um getur í lið II.2.1, sem dagsgamlir ungar, alifuglar til
undaneldis, alifuglar til framleiðslu eða alifuglar sem eru ætlaðir til slátrunar samkvæmt
dýraheilbrigðiskröfum sem eru a.m.k. jafnstrangar og viðeigandi kröfur í reglugerð
(ESB) 2016/429 og framseldri reglugerð (ESB) 2020/692, frá:
(4)

annaðhvort [svæði sem er skráð með leyfi til innflutnings á þessum vörum inn í Sambandið í skrá
yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,]

(4)

(4)

eða

annaðhvort [b)

(4)(5)

eða

[aðildarríki,]]

hafa ekki verið bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu,]

[b)

hafa verið bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun
sem er í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í XIII. viðauka við framselda
reglugerð (ESB) 2020/692,]

(4)

annaðhvort [c)

hafa ekki verið bólusett gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru næstliðna
30 daga fyrir slátrunardag,]

(4)

eða

[c)

hafa verið bólusett gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru næstliðna 30 daga
fyrir slátrunardag með bóluefnum sem eru í samræmi við bæði almennu og sértæku
viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692,]

d)

sýndu engin einkenni um smitandi sjúkdóma þegar slátrunin fór fram,

e)

voru send beint frá upprunastarfsstöð til sláturhúss,

f)

meðan á flutningi til sláturhúss stóð:

i.

fóru ekki gegnum svæði sem er ekki skráð vegna innflutnings á nýju kjöti af
alifuglum, öðrum en strútfuglum, inn í Sambandið,
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ii.
g)

voru send frá upprunastarfsstöð til samþykkts sláturhúss í flutningatæki:

i.

sem er smíðað þannig að dýrin geta hvorki sloppið út né fallið af því,

ii.

þar sem sjónræn skoðun á rýminu þar sem dýrin eru í haldi er möguleg,

iii.

þar sem komið er í veg fyrir eða lágmarkað að dýraskítur, undirburður, fóður
eða fjaðrir geti fallið af,

iv.

sem var hreinsað og sótthreinsað með sótthreinsiefni, sem lögbært yfirvald
þriðja landsins eða yfirráðasvæðisins, sem sendir, heimilaði og þurrkað eða
leyft að þorna rétt áður en hver farmur af dýrum, sem er ætlaður til innflutnings
inn í Sambandið, er settur í það,

(dd/mm/áááá)l(4)(8) [á tímabilinu frá

II.2.5.

er fengið af dýrum sem var slátrað [
/
/
(dd/mm/áááá) til
/
/
(dd/mm/áááá)(4)(8),

II.2.6.

er ekki fengið af dýrum sem var slátrað samkvæmt landsbundnum áætlunum um útrýmingu
sjúkdóma,

II.2.7.

er fengið í sláturhúsi:

II.2.8.

(4)

komust ekki í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi,

/

/

a)

sem, þegar slátrunin fór fram, sætti ekki takmörkunum vegna uppkomu alvarlegrar
fuglainflúensu eða sýkingar af völdum Newcastle-veikiveiru eða sætti opinberum takmörkunum samkvæmt landslöggjöf af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,

b)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands,
a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir slátrunardag,

var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af alifuglum, öðrum en strútfuglum, inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og
þangað til:

annaðhvort [því var pakkað til frekari geymslu,]
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(4)

eða

II.2.9.

(9)

[ll.2.10.

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins,]

er sent til Sambandsins:
a)

í flutningatæki sem er hannað, smíðað og viðhaldið í þannig ástandi að heilbrigðisástandi afurðanna er ekki stofnað í hættu í flutningi til Sambandsins,

b)

aðskilið frá dýrum og afurðum úr dýraríkinu sem uppfylla ekki viðeigandi dýraheilbrigðiskröfur vegna komu inn í Sambandið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð
(ESB) 2020/692,

er ætlað til aðildarríkis sem hefur hlotið þá stöðu að vera laust við sýkingu af völdum Newcastleveikiveiru án bólusetningar, í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/689L, og er fengið af alifuglum sem hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veikiveiru með
lifandi bóluefni á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag].

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru meðhöndluð
á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar kröfur.

Athugasemdir
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts af alifuglum, öðrum en strútfuglum, inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið
er ekki lokaviðtökustaðurinn fyrir þessa afurð.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að
ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

L

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu með tilliti til tiltekinna
skráðra og nýtilkominna sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 211).
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I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og
flugnúmer loftfara, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina
skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„SN-númer“. Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer)
Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.07, 02.08 eða 05.04.

II. hluti:
(1)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(2)

Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Svíþjóðar eða Finnlands.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Strikið út það sem á ekki við.

(5)

Þetta á einungis við um svæði þar sem bólusett er gegn alvarlegri fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun sem er í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá svæðum þar sem notkun bóluefna, sem eru
einungis í samræmi við almennu viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692, gegn
sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru er ekki bönnuð, í samræmi við ii. lið e-liðar 141. gr. reglugerðarinnar,
og eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
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(7)

Gera ætti prófanir á sýnum sem lögbær yfirvöld upprunalandsins eða -yfirráðasvæðisins taka eða sem eru
tekin undir eftirliti þeirra og prófun ætti að fara fram á opinberri rannsóknarstofu sem er tilnefnd í samræmi við
37. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.

(8)

Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum sem var slátrað eftir þann
dag sem svæðið, sem um getur í lið II.2.1., fékk leyfi til að flytja nýtt kjöt af alifuglum, öðrum en strútfuglum, inn
í Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu
ekki um innflutning á þessu kjöti frá þessu svæði eða á tímabili þegar leyfi þessa svæðis til að flytja þetta kjöt
inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(9)

Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir sendingar sem eru ætlaðar til aðildarríkis sem hefur hlotið þá stöðu
að vera laust við sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru án bólusetningar, í samræmi við framselda reglugerð
(ESB) 2020/689.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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14. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU HAKKAÐS KJÖTS OG
VÉLÚRBEINAÐS KJÖTS AF ALIFUGLUM, ÖÐRUM EN STRÚTFUGLUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND POU-MI/MSM)
EKKI TILTÆKT ENN SEM KOMIÐ ER
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15. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF STRÚTFUGLUM,
SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND RAT)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Undirtegund/flokkur

Kæligeymsla

Sláturhús

Auðkennismerki

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(1) af strútfuglum sem lýst er í I. hluta er
fengið í samræmi við þær kröfur, einkum að:

A

B

C

D

E

a)

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

b)

kjötið er framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

c)

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 8. til 14. gr., 27. gr., 33. gr. og 37. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og
3. gr. og 5. til 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

d)

kjötið er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e)

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB D, eru uppfylltar og viðkomandi dýr
og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir viðkomandi upprunaland,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag
við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að
því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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f)

II.2.

kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa
sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005.
Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið(1) af strútfuglum sem lýst er í þessu vottorði:

II.2.1.

II.2.2.

(3)

F

G

er fengið á svæði með kóðann: .............................................. (2) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:

a)

er leyft og skráð með leyfi til innflutnings á nýju kjöti af strútfuglum inn í Sambandið í skrá
yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,

b)

er með í framkvæmd eftirlitsáætlunar vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu í
samræmi við a-lið 141. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/692G,

c)

telst laust við alvarlega fuglainflúensu í samræmi við 38. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2020/692,

er fengið á svæði, sem um getur í lið II.2.1, sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:

annaðhvort

telst laust við sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru í samræmi við 39. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/692,]

(3)(4)

[telst ekki laust við sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru í samræmi við 39. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/692 og nýtt kjöt af strútfuglum:

eða

a)

hefur verið úrbeinað og húðflett,

b)

er af strútfuglum sem voru í haldi í a.m.k. 3 mánuði fyrir slátrunardag í starfsstöðvum:

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr
dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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i.

þar sem engin sýking af völdum Newcastle-veikiveiru eða alvarlegrar fuglainflúensu kom upp á næstliðnum 6 mánuðum fyrir slátrunardag,

ii.

þar sem engar uppkomur alvarlegrar fuglainflúensu eða sýkingar af völdum
Newcastle-veikiveiru hafa orðið a.m.k. næstliðna 3 mánuði fyrir slátrunardag innan
10 km radíuss frá þeim hluta ytri marka stöðvarinnar þar sem strútfuglarnir voru í
haldi, þ.m.t. eftir því sem við á yfirráðasvæði aðliggjandi aðildarríkis eða þriðja
lands,

(3)

annaðhvort

[c)

er af strútfuglum sem voru ekki bólusettir gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru og
voru í haldi á starfsstöðvum þar sem eftirlit með sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru fór
fram með sermifræðilegri rannsókn(5) samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri sýnatökuáætlun
sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. 6 mánuði fyrir slátrunardag,]

(3)

eða

[c)

er af strútfuglum sem:

II.2.3.

(3)

annaðhvort

(3)(6)

(3)

eða

annaðhvort

i.

voru bólusettir gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru og voru í haldi á
starfsstöðvum þar sem eftirlit með sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru fór fram
með stroksýnum úr barka(5) samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri sýnatökuáætlun
sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. 6 mánuði fyrir slátrunardag,]

ii.

á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrun:

(3)

annaðhvort

[voru ekki bólusettir gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru,]

(3)

eða

[voru bólusettir gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru með bóluefnum sem eru í samræmi við bæði almennu og sértæku viðmiðanirnar í
XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692,]]]

er fengið á svæði, sem um getur í lið II.2.1., þar sem:

[a)

ekki er bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu,]

[a)

bólusett er gegn alvarlegri fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun sem er í
samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692,]

[b)

bólusetning gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru með bóluefnum sem eru ekki í
samræmi við bæði almennu og sértæku viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda
reglugerð (ESB) 2020/692 er bönnuð,]

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Nr. 10/329

Fyrirmynd að vottorði RAT
(3)(7)

eða

II.2.4.

II.2.5.

[b)

bólusetning gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru með bóluefnum sem eru einungis
í samræmi við almennu viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 er ekki bönnuð og nýja kjötið er fengið af strútfuglum sem:
i.

hafa ekki, í 30 daga fram að slátrun, verið bólusettir með lifandi, veikluðum bóluefnum sem eru tilreidd úr frumsáningarstofni Newcastle-veikiveirunnar sem sýnir
meiri smithæfni en hægsmitandi stofnar veirunnar,

ii.

voru settir í veirueinangrunarprófun(5) m.t.t. sýkingar af völdum Newcastleveikiveiru, sem framkvæmd var þegar slátrunin fór fram, á slembiúrtaki af
stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust
paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,

iii.

hafa ekki verið í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í i. og ii. lið
næstliðna 30 daga fyrir slátrunardag,]

er fengið af dýrum sem koma frá starfsstöðvum:

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í upprunalandinu eða á -yfirráðasvæðinu og undir
eftirliti þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við
8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar
sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir
sjúkdómar,

c)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru eða innan svæðis með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til
yfirráðasvæðis nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag,]

d)

sem, þegar dýrunum var slátrað, féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af
ástæðum sem varða heilbrigði dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í
I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

er fengið af dýrum sem:

(3)

annaðhvort [a) hafa verið á svæðinu, sem um getur í lið II.2.1, frá klaki og fram á slátrunardag,]

(3)

eða

[a)

voru flutt inn á svæðið, sem um getur í lið II.2.1, sem dagsgamlir ungar, alifuglar til
undaneldis, alifuglar til framleiðslu eða alifuglar sem eru ætlaðir til slátrunar samkvæmt
dýraheilbrigðiskröfum sem eru a.m.k. jafnstrangar og viðeigandi kröfur í reglugerð (ESB)
2016/429 og framseldri reglugerð (ESB) 2020/692, frá:

Nr. 10/330

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði RAT
(3)

annaðhvort

(3)

(3)

annaðhvort

(3)(6)

eða

eða

[svæði sem er skráð með leyfi til innflutnings á þessum vörum inn í Sambandið í skrá
yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,]
[aðildarríki,]]

[b)

hafa ekki verið bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu,]

[b)

hafa verið bólusett gegn alvarlegri fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun
sem er í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í XIII. viðauka við framselda
reglugerð (ESB) 2020/692,]

hafa ekki verið bólusett gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru næstliðna
30 daga fyrir slátrunardag,]

(3)

annaðhvort

[c)

(3)

eða

[c)

hafa verið bólusett gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru næstliðna 30 daga fyrir
slátrunardag með bóluefnum sem eru í samræmi við bæði almennu og sértæku
viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692,]

d)

sýndu engin einkenni um smitandi sjúkdóma þegar slátrunin fór fram,

e)

voru send beint frá upprunastarfsstöð til sláturhúss,

f)

meðan á flutningi til sláturhúss stóð:

g)

i.

fóru ekki gegnum svæði sem er ekki skráð vegna innflutnings á nýju kjöti af
strútfuglum inn í Sambandið,

ii.

komust ekki í snertingu við dýr í lakara heilbrigðisástandi,

voru send frá upprunastarfsstöð til samþykkts sláturhúss í flutningatæki:

i.

sem er smíðað þannig að dýrin geta hvorki sloppið út né fallið af því,

ii.

þar sem sjónræn skoðun á rýminu þar sem dýrin eru í haldi er möguleg,

iii.

þar sem komið er í veg fyrir eða lágmarkað að dýraskítur, undirburður, fóður eða
fjaðrir geti fallið af,

iv.

sem var hreinsað og sótthreinsað með sótthreinsiefni, sem lögbært yfirvald þriðja
landsins eða yfirráðasvæðisins, sem sendir, heimilaði og þurrkað eða leyft að
þorna rétt áður en hver farmur af dýrum, sem er ætlaður til innflutnings inn í
Sambandið, er settur í það,
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II.2.6.

er fengið af dýrum sem var slátrað [__/__/___ (dd/mm/áááá)l(3)(8) [á tímabilinu frá __/__/___
(dd/mm/áááá) til __/__/___ (dd/mm/áááá)l(3)(8),

II.2.7.

er ekki fengið af dýrum sem var slátrað samkvæmt landsbundnum áætlunum um útrýmingu
sjúkdóma,

II.2.8.

er fengið í sláturhúsi:

II.2.9.

a)

sem, þegar slátrunin fór fram, sætti ekki takmörkunum vegna uppkomu alvarlegrar
fuglainflúensu eða sýkingar af völdum Newcastle-veikiveiru eða sætti opinberum
takmörkunum samkvæmt landslöggjöf af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,

b)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru innan 10 km radíuss umhverfis sláturhúsið sem, eftir atvikum, nær til
yfirráðasvæðis nágrannalands, a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir slátrunardag,

var haldið algjörlega aðskildu frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs
kjöts af strútfuglum inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og þangað til:

(3)

annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(3)

eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins,]

II.2.10.

(9)[ll.2.11.

H

Nr. 10/331

er sent til Sambandsins:

a)

í flutningatæki sem er hannað, smíðað og viðhaldið í þannig ástandi að heilbrigðisástandi
afurðanna er ekki stofnað í hættu í flutningi til Sambandsins,

b)

aðskilið frá dýrum og afurðum úr dýraríkinu sem uppfylla ekki viðeigandi dýraheilbrigðiskröfur vegna komu inn í Sambandið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð
(ESB) 2020/692,

er ætlað til aðildarríkis sem hefur hlotið þá stöðu að vera laust við sýkingu af völdum Newcastleveikiveiru án bólusetningar, í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/689H, og er fengið af strútfuglum sem hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veikiveiru
með lifandi bóluefni á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag].

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu
með tilliti til tiltekinna skráðra og nýtilkominna sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 211).
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II.3. Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru
meðhöndluð á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k.
jafngildar kröfur.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts af strútfuglum inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaðurinn fyrir þessa afurð.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að
ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og
flugnúmer loftfara, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina
skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„SN-númer“, nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.08.90.
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II. hluti:
(1)

„Nýtt kjöt“ eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(2)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(3)

Strikið út það sem á ekki við.

(4)

Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir sendingar frá svæðum sem teljast ekki vera laus við sýkingu af
völdum Newcastle-veikiveiru í samræmi við 39. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 og eru tilgreind í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429.

(5)

Gera ætti prófanir á sýnum sem lögbær yfirvöld upprunalandsins eða -yfirráðasvæðisins taka eða sem eru tekin
undir eftirliti þeirra og prófun ætti að fara fram á opinberri rannsóknarstofu sem er tilnefnd í samræmi við 37. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625.

(6)

Þetta á einungis við um svæði þar sem bólusett er gegn alvarlegri fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun sem er í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í XIII. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 og eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(7)

Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá svæðum þar sem notkun bóluefna, sem eru
einungis í samræmi við almennu viðmiðanirnar í XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692, gegn
sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru er ekki bönnuð, í samræmi við ii. lið e-liðar 141. gr. reglugerðarinnar, og
eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(8)

Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum sem var slátrað eftir þann
dag sem svæðið, sem um getur í lið II.2.1., fékk leyfi til að flytja nýtt kjöt af strútfuglum inn í Sambandið eða á
tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á
þessu kjöti frá þessu svæði eða á tímabili þegar leyfi þessa svæðis til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði
ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(9)

Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir sendingar sem eru ætlaðar til aðildarríkis sem hefur hlotið þá stöðu
að vera laust við sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru án bólusetningar, í samræmi við framselda reglugerð
(ESB) 2020/689.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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16. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU HAKKAÐS KJÖTS OG
VÉLÚRBEINAÐS KJÖTS AF STRÚTFUGLUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND RATMI/MSM)
EKKI TILTÆKT ENN SEM KOMIÐ ER
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17. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF VEIÐIFUGLUM,
SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND GBM)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

ISO-landskóði
I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Kæligeymsla

Sláturhús

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Auðkennismerki

Eigin þyngd

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II. hluti: Vottun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður nýja kjötsins]

II.1.1

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér
með að nýja kjötið(1) af veiðifuglum sem lýst er í þessu vottorði er fengið í samræmi við þær kröfur,
einkum að:

a)

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

b)

c)

d)

e)

A

B

C

D

E

kjötið er framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í I. og III. kafla í IV. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 12. til 14. gr., 28. gr., 33. gr. og 37. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og
7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB D, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB E fyrir viðkomandi
upprunaland.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag
við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að
því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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(3)

[II.1.2

II.2.

Ef um er að ræða villta veiðifugla sem ekki hafa verið reyttir né heldur tekið innan úr þeim:
a)

var kjötið kælt við 4 °C eða lægra hitastig í 10 daga hið mesta fyrir ætlaðan innflutning en hefur ekki
verið fryst eða djúpfryst,

b)

framkvæmdi opinber dýralæknir skoðun eftir slátrun á dæmigerðu úrtaki dýra af sama uppruna. Ef
skoðunin leiddi í ljós sjúkdóm, sem menn geta smitast af, eða einhver þau einkenni sem benda til
þess að kjötið skapi heilbrigðisáhættu framkvæmdi opinberi dýralæknirinn frekari skoðanir á allri
framleiðslulotunni áður en kjötið var lýst hæft til manneldis,

c)

kjötið hefur verið auðkennt með því að festa við það opinbert upprunamerki, en upplýsingar sem þar
koma fram eru skráðar í reit 1.27.

Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýja kjötið(1) af veiðifuglum sem lýst er í þessu vottorði:

II.2.1.

er fengið á svæði með kóðann: .............................................. (2)
vottorðs:

a)

b)

F

sem,

á

útgáfudegi

þessa

er leyft og skráð með leyfi til innflutnings á nýju kjöti af veiðifuglum inn í Sambandið í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,

er með í framkvæmd eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu í
samræmi við a-lið 145. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/692F,

II.2.2.

er fengið á svæði, sem um getur í lið II.2.1, þar sem ekki hafa verið settar neinar takmarkanir sem
varða heilbrigði dýra vegna uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu eða sýkingar af völdum
Newcastle-veikiveiru a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir slátrun veiðifuglanna,

II.2.3.

er fengið í starfsstöð:

a)

sem, þegar meðhöndlun fór fram, sætti ekki takmörkunum vegna uppkomu alvarlegrar
fuglainflúensu eða sýkingar af völdum Newcastle-veikiveiru eða sætti opinberum
takmörkunum af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,

b)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands,
a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir viðtöku skrokkanna,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr
dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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II.2.4.

er fengið af dýrum sem sýndu engin einkenni um smitandi sjúkdóma við aflífun,

II.2.5.

er ekki fengið af dýrum sem voru aflífuð samkvæmt landsbundnum áætlunum um útrýmingu
sjúkdóma,

II.2.6.

er fengið af dýrum sem voru aflífuð [___/___/____ (dd/mm/áááá)l(3)(4) [á tímabilinu frá
___/___/____ (dd/mm/áááá) til ___/___/____ (dd/mm/áááá)l(3)(4),

II.2.7.

er af skrokkum sem:

a)

voru sendir beint frá aflífunarstað til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr sem er
staðsett á svæði sem um getur í lið II.2.1,

b)

voru fluttir á starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr, sem um getur í a-lið, í flutningatæki og
gámum sem:

c)

II.2.8.

i.

voru hreinsuð og sótthreinsuð með sótthreinsiefni, sem lögbært yfirvald
upprunalandsins eða -yfirráðasvæðisins heimilaði, áður en skrokkarnir voru
settir í þau til sendingar til Sambandsins,

ii.

voru smíðuð þannig að heilbrigðisástandi skrokkanna var ekki stofnað í hættu í
flutningi,

í flutningi til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr, sem um getur í a-lið:

i.

fóru ekki gegnum þriðja land eða yfirráðasvæði eða svæði þess sem er ekki
skráð vegna innflutnings á nýju kjöti af veiðifuglum inn í Sambandið,

ii.

komust ekki í snertingu við dýr eða skrokka í lakara heilbrigðisástandi,

var haldið algjörlega aðskildum frá nýju kjöti sem uppfyllir ekki dýraheilbrigðiskröfur vegna komu
nýs kjöts af veiðifuglum inn í Sambandið í öllum aðgerðum við slátrun, stykkjun og þangað til:

(3)

annaðhvort

[því var pakkað til frekari geymslu,]

(3)

eða

[það var sett um borð í flutningatæki, sem ópakkað nýtt kjöt, til sendingar til Sambandsins,]

Nr. 10/340

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði GBM
II.2.9.

er sent til Sambandsins:
a)

í flutningatæki sem er hannað, smíðað og viðhaldið í þannig ástandi að heilbrigðisástandi
afurðanna er ekki stofnað í hættu í flutningi til Sambandsins,

b)

aðskilið frá dýrum og afurðum úr dýraríkinu sem uppfylla ekki viðeigandi dýraheilbrigðiskröfur vegna komu inn í Sambandið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð
(ESB) 2020/692.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu nýs kjöts af veiðifuglum inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki
lokaviðtökustaðurinn fyrir þessa afurð.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að
ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

SN-númer: nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.08.90.

Reitur I.27:

„Sláturhús“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.
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II. hluti:

(1)

„Nýtt kjöt“ eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(2)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(3)

Strikið út það sem á ekki við.

(4)

Einungis skal heimila að þetta kjöt komi inn í Sambandið ef kjötið er fengið af dýrum sem voru aflífuð eftir þann
dag sem svæðið, sem um getur í lið II.2.1., fékk leyfi til að flytja nýtt kjöt af veiðifuglum inn í Sambandið eða á
tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á
þessu kjöti frá þessu svæði eða á tímabili þegar leyfi þessa svæðis til að flytja þetta kjöt inn í Sambandið hafði
ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Nr. 10/342

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

18. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU HAKKAÐS KJÖTS
OG VÉLÚRBEINAÐS KJÖTS AF VEIÐIFUGLUM, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND GBM-MI/MSM)
EKKI TILTÆKT ENN SEM KOMIÐ ER

17.2.2022

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/343

19. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU EGGJA, SEM ERU
ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND E)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Undirtegund/flokkur

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Lotunúmer
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LAND

Fyrirmynd að vottorði E
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður eggjanna]
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003C og reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að eggin sem lýst er í I. hluta
voru fengin í samræmi við þær kröfur og einkum að:

II. hluti: Vottun

II.1.1

II.1.2

(3)

A

B

c

D

E

F

G

H

I

[II.1.3

þau koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),
þau hafi verið geymd, flutt og afgreidd í samræmi við viðeigandi skilyrði sem mælt er fyrir um í
X. þætti I. kafla III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
þau uppfylla kröfurnar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005D eða kröfurnar í
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012E um rýmkun á sérstökum
ábyrgðum varðandi salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til
eggja sem á að flytja til Danmerkur,]

II.1.4

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB F, eru uppfylltar og
eggin eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir viðkomandi upprunaland,

II.1.5

þau voru framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005H og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006I.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 frá 17. nóvember 2003 um varnir gegn salmonellu og öðrum
tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum (Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum
tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar (Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 17).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 frá 22. maí 2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum
varðandi salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til
Danmerkur (Stjtíð. ESB L 132, 23.5.2012, bls. 8).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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II.1.6

II.2.

þau uppfylla kröfurnar í 6. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003. Einkum:
i.

má ekki flytja inn egg úr hópum varphæna þar sem Salmonella spp. hefur greinst við
faraldsfræðilegar rannsóknir á matarbornum uppkomum eða ef engar sambærilegar
ábyrgðir hafa verið veittar, nema ef eggin eru merkt sem egg í B-flokki,

ii.

má ekki flytja inn egg úr hópum varphæna með óþekkt heilbrigðisástand og sem grunur
leikur á að séu sýktir eða úr hópum sem eru sýktir af Salmonella enteritidis og/eða
Salmonella typhimurium, en markmið hafa verið sett í löggjöf Sambandsins um að draga úr
algengi þeirra, og þar sem ekki er viðhöfð vöktun sem er sambærileg þeirri sem mælt er fyrir
um í kröfunum í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011J,
eða ef engar sambærilegar ábyrgðir hafa verið veittar, nema ef eggin eru merkt sem egg í
B-flokki.

Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggin sem lýst er í þessu vottorði:

II.2.1.

koma frá svæði með kóðann _ _ - _(1) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:

a)

b)

II. 2.2.

J

K

er leyft og skráð með leyfi til innflutnings á eggjum inn í Sambandið í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,

er með í framkvæmd eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu í
samræmi við 158. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692K,

eru fengin úr dýrum sem eru í haldi í starfsstöð:

a)

sem er skráð hjá lögbæru yfirvaldi í upprunalandinu eða á -yfirráðasvæðinu og undir eftirliti
þess og er með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692,

b)

sem fær reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar
sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir
sjúkdómar,

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar það markmið Sambandsins að draga úr algengi tiltekinna sermigerða
salmonellu í varphænum af tegundinni Gallus gallus og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2160/2003 og reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2010 (Stjtíð. ESB L 138, 26.5.2011, bls. 45).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr
dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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c)

sem, þegar eggjunum var safnað, féll ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af
ástæðum sem varða heilbrigði dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í
I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

d)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna og þangað til þetta vottorð var gefið út,

e)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastleveikiveiru innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands,
a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna,

II.2.3.

eru fengin úr dýrum sem sýndu engin einkenni um smitandi sjúkdóma við söfnun,

II.2.4.

var safnað ___/___/____ (dd/mm/áááá) eða á tímabilinu frá ___/___/____ (dd/mm/áááá) til
___/___/____ (dd/mm/áááá)(2),

II.2.5.

eru send til Sambandsins:

a)

í flutningatæki sem er hannað, smíðað og viðhaldið í þannig ástandi að heilbrigðisástandi
eggjanna er ekki stofnað í hættu í flutningi frá upprunastað þeirra til Sambandsins,

b)

aðskilið frá dýrum og afurðum úr dýraríkinu sem uppfylla ekki viðeigandi dýraheilbrigðiskröfur vegna komu inn í Sambandið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB)
2020/692.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu eggja alifugla inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaðurinn
fyrir þessar afurðir.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

Nr. 10/348

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði E
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og
flugnúmer loftfara, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina
skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„SN-númer“. Notið kóða 04.07 úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar.

II. hluti:

(1)

Kóði svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(2)

Einungis skal heimila að þessi egg komi inn í Sambandið ef þeim var safnað eftir þann dag sem svæðið, sem
um getur í lið II.2.1., fékk leyfi til að flytja egg inn í Sambandið eða þann dag á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á eggjum frá þessu svæði
eða á tímabili þegar leyfi þessa svæðis til að flytja slíkar afurðir inn í Sambandið hafði ekki verið fellt
tímabundið úr gildi.

(3)

Strikið út ef sendingin er ekki ætluð til innflutnings til Svíþjóðar, Finnlands eða Danmerkur.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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20. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU EGGJAAFURÐA, SEM ERU
ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND EP)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði

Nr. 10/350

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Tegund

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Undirtegund/flokkur

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Eigin þyngd
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður eggjaafurðanna]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið
varða og votta hér með að eggjaafurðirnar, sem lýst er í þessu vottorði, voru fengnar í samræmi við þær kröfur
og einkum að:

A

B

c

D

E

F

G

II.1.1.

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

þær voru framleiddar úr hráefnum sem uppfylltu kröfurnar í II. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.3.

þær voru framleiddar í samræmi við kröfur um hollustuhætti sem mælt er fyrir um í I. og III. lið II.
kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.4.

þær uppfylla greiningarforskriftir sem mælt er fyrir um í IV. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004 og viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

II.1.5.

þær eru merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka og V. lið II. kafla X. þáttar III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.6.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB D, eru uppfylltar og
eggin eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir viðkomandi upprunaland,

II.1.7.

þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 F og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006G.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir
matvæli (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum
og dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa
lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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II.2

Dýraheilbrigðisvottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggjaafurðirnar sem lýst er í þessu vottorði:

II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

(3)

H

koma frá yfirráðasvæði með kóðann_ _-_ (1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:

a)

er leyft og skráð með leyfi til innflutnings á eggjaafurðum inn í Sambandið í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429,

b)

er með í framkvæmd eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu í samræmi
við 160. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692H,

voru tilreiddar úr eggjum sem eru fengin úr dýrum sem eru í haldi í starfsstöðvum:

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í upprunalandinu eða á -yfirráðasvæðinu og undir eftirliti
þess og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem
um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem, þegar eggjunum var safnað, féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af
ástæðum sem varða heilbrigði dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í
I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

voru tilreiddar úr eggjum sem eru fengin úr dýrum sem eru í haldi í starfsstöðvum þar sem ekki hefur
komið upp alvarleg fuglainflúensa eða sýking af völdum Newcastle-veikiveiru næstliðna 30 daga fyrir
söfnun eggjanna og þangað til þetta vottorð var gefið út og:

annaðhvort [a)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum,
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr
dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(3)

eða [a)

eggjaafurðirnar fengu eftirfarandi meðhöndlun:
(3)

annaðhvort

[fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

(3)

annaðhvort

[við 55,6 °C í 870 sekúndur,]

(3)

eða

[eggjarauður, 10% saltaðar, voru meðhöndlaðar við 62,2 °C í 138 sekúndur,]

(3)

eða

[þurrkaðar eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

annaðhvort

[við 67 °C í 20 klukkustundir,]

(3)

(3)

eða

annaðhvort

eða

[við 54,4 °C í 50,4 klukkustundir,]

[meðhöndluð við 60 °C í 188 sekúndur,]

(3)

(3)

eða

[heil egg voru:

(3)

eða

[fullelduð,]]

[blöndur úr heilum eggjum voru:

(3)

annaðhvort [b)

[við 56,7 °C í 232 sekúndur,]]

(3)

(3)

(3)

eða

annaðhvort

[meðhöndluð við 60 °C í 188 sekúndur,]

(3)

eða

[meðhöndluð við 61,1 °C í 94 sekúndur,]

(3)

eða

[fulleldaðar,]]]

þar sem ekki hefur komið upp sýking af völdum Newcastle-veikiveiru innan 10 km radíuss sem,
eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, a.m.k. næstliðna 30 daga fyrir söfnun
eggjanna,]
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(3)

eða

[b)

eggjaafurðirnar fengu eftirfarandi meðhöndlun:
(3)

annaðhvort

[fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:
(3)

annaðhvort

[við 55 °C í 2 278 sekúndur,]
(3)

eða

[við 57 °C í 986 sekúndur,]

(3)

eða

[við 59 °C í 301 sekúndur,]]

{3)

eða

[eggjarauður, 10% saltaðar, voru meðhöndlaðar við 55 °C í 176 sekúndur,]

(3)

eða

[þurrkaðar eggjahvítur voru meðhöndlaðar við 57 ° C í 50,4 klst,]

(3)

eða

[heil egg voru:
(3)

annaðhvort

[meðhöndluð við 55 °C í 2 521 sekúndu,]

(3)

annaðhvort

[meðhöndluð við 57 °C í 1 596 sekúndur,]
(3)

eða

[meðhöndluð við 59 °C í 674 sekúndur,]

(3)

eða

[fulleldaðar,]]]

ii.2.4.

eru afurðir úr eggjum sem eru fengin úr dýrum sem sýndu engin einkenni um smitandi sjúkdóma við
söfnun eggjanna,

II.2.5.

voru framleiddar __/__/___ (dd/mm/áááá) eða á tímabilinu frá __/__/___ (dd/mm/áááá) til __/__/___
(dd/mm/áááá)(2),

II.2.6.

eru sendar til Sambandsins:
a)

í flutningatæki sem er hannað, smíðað og viðhaldið í þannig ástandi að heilbrigðisástandi
eggjaafurðanna er ekki stofnað í hættu í flutningi frá upprunastað þeirra til Sambandsins,

b)

aðskilið frá dýrum og afurðum úr dýraríkinu sem uppfylla ekki viðeigandi dýraheilbrigðiskröfur
vegna komu inn í Sambandið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2020/692.
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Athugasemdir
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu eggjaafurða inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaðurinn fyrir
þessar afurðir.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
SAT-númer: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 04,07, 04,08, 21,06, 35,02 eða 35,07.

II. hluti:
(1)

Kóði svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(2)

Einungis skal heimila að þessari eggjaafurðir komi inn í Sambandið ef þær eru framleiddar eftir þann dag
sem svæðið, sem um getur í lið II.2.1., fékk leyfi til að flytja egg inn í Sambandið eða þann dag á tímabili
þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á
eggjaafurðum frá þessu svæði eða leyfi þessa svæðis til að flytja slíkar afurðir inn í Sambandið hafði ekki
verið fellt tímabundið úr gildi.

(3)

Strikið út það sem á ekki við.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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21. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF VILLTUM DÝRUM AF HÉRAÆTT (KANÍNUR OG
HÉRAR), SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU HÖKKUÐU KJÖTI, VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI OG
SLÁTURMAT, NEMA ÚR ÓFLEGNUM DÝRUM SEM EKKI ER BÚIÐ AÐ TAKA INNYFLIN ÚR, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND WL)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til

Frekari vinnsla

Afurðir til
manneldis
I.22
I.21

Fyrir innri markaðinn

I.23

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 C sem málið
varða og votta hér með að nýja kjötið(2) af villtum dýrum af héraætt (kanínur og hérar) sem lýst er í I. hluta er
fengið í samræmi við þær kröfur og einkum að:
a)

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

b)

kjötið er fengið í samræmi við I. og III. kafla IV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

(1) annaðhvort [e)) kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun sem er
framkvæmd í samræmi við 12. til 14. gr., 28. gr., 33. gr. og 37. gr. framkvæmdarreglugerðar
(ESB) 2019/627 og 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,
(1) eða

A

B

C

[e) ef um er að ræða villt dýr af héraætt sem ekki er búið að flá og taka innan úr:
–

var kjötið kælt við +4 °C eða lægra hitastig í 15 daga hið mesta fyrir ætlaðan innflutning en
hefur ekki verið fryst eða djúpfryst,

–

opinber heilbrigðisskoðun fyrir dýraafurðir hefur farið fram á dæmigerðu úrtaki af skrokkum og
kjötið var fengið og skoðað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
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–

kjötið hefur verið auðkennt með því að festa við það opinbert upprunamerki, en upplýsingar sem
þar koma fram eru skráðar í reit 1.27,]

f)

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem
lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBD, eru uppfylltar og viðkomandi dýr og
afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 201/163/ESBE fyrir viðkomandi upprunaland,

g)

það hefur verið geymt og flutt í samræmi við kröfur í III. kafla IV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

h)

það er af dýrum af héraætt sem voru, eftir aflífun, flutt innan 12 klukkustunda í söfnunarstöð og/eða
samþykkta starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr, til kælingar.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að hakkað kjöt, vélúrbeinað kjöt og sláturmatur, nema úr
óflegnum dýrum sem ekki er búið að taka innyflin úr, er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að flytja þessar afurðir
inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

D

E

Reitur I.7:

Heiti upprunalands, sem verður að vera útflutningslandið.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.12:

Ef skoða þarf kjötið eftir slátrun og fláningu dýranna verður að færa inn heiti og heimilisfang
starfsstöðvarinnar sem meðhöndlar veiðidýr á viðtökustaðnum í aðildarríkinu.

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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Reitur I.15:

Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og
flugnúmer loftfara, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina skráningarnúmer þeirra í reit l.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu
„Tegund vöru“: Veljið eitt af eftirfarandi: „dýr af héraætt sem búið er flá og taka innan úr“,
„stykki“, „dýr af héraætt sem ekki er búið að flá og taka innan úr“.
„Sláturhús“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.

II. hluti

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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22. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF VILLTUM LANDSPENDÝRUM, ÖÐRUM EN HÓFOG KLAUFDÝRUM OG DÝRUM AF HÉRAÆTT, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDUM SLÁTURMAT,
HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND WM)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang
Land

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

QR-KÓÐI

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til

Frekari vinnsla

Afurðir til
manneldis
I.22
I.21

Fyrir innri markaðinn

I.23

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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Fyrirmynd að vottorði WM
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

II.1

(2)

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625,
framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(1) af
villtum landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum og dýrum af héraætt, sem lýst er í I. hluta er
fengið í samræmi við þær kröfur og einkum að:
a)

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og
er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga
stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld
framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

b)

kjötið er fengið í samræmi við IV. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

[c) kjötið uppfyllir kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/13755D,
einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum niðurstöðum],
kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 12. til 15. gr., 28. gr., 31. gr.(2), 31. gr., 33. gr., 34. gr. og 37. gr. framkvæmdarreglugerðar
(ESB) 2019/627 og 7. og 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,
e)

skrokkur eða skrokkhlutar stórra villtra spendýra hafa verið merktir með heilbrigðismerki í
samræmi við 48. gr. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627,]

(3) annaðhvort [f) skrokkur eða skrokkhlutar lítilla villtra spendýra hafa verið merktir með heilbrigðismerki í
samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]
(3) eða

A

B

C

D

[f) pakkningar með kjöti af litlum eða stórum villtum spendýrum hafa verið merktar með
auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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g)

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB E, eru uppfylltar og
viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB F fyrir
viðkomandi upprunaland,

h)

það hefur verið geymt og flutt í samræmi við viðeigandi kröfur í IV. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

i)

það er fengið af villtum landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum og dýrum af héraætt, sem
voru, eftir að hafa verið veidd, flutt innan 12 klukkustunda í söfnunarstöð og/eða samþykkta
starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr, til kælingar.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2.
viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að sláturmatur, hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt er undanskilið
sökum þess að ekki er hægt að flytja þessar afurðir inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

E

F

Reitur I.7:

Heiti upprunalands, sem verður að vera útflutningslandið.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og
flugnúmer loftfara, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina
skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Sláturhús“: starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.

II. hluti

(1)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(2)

Aðeins tegundir sem eru smitnæmar fyrir purkormasótt (e. trichinellosis).

(3)

Strikið út það sem á ekki við.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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23. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU NÝS KJÖTS AF ALIKANÍNUM,
SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, AÐ UNDANSKILDU HÖKKUÐU KJÖTI OG VÉLÚRBEINUÐU KJÖTI, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND RM)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang
Land

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

QR-KÓÐI

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

Frekari vinnsla

I.22
I.21

Fyrir innri markaðinn

I.23

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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Fyrirmynd að vottorði RM
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 C
sem málið varða og votta hér með að nýja kjötið(1) af alikanínum sem lýst er í I. hluta er fengið í samræmi við
þær kröfur og einkum að:

A

B

C

D

E

F

a)

kjötið kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

b)

kjötið er fengið, geymt og flutt í samræmi við II. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

kjötið hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun sem er framkvæmd í
samræmi við 8. til 14. gr., 26. gr., 37. og 38. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 og 3. gr. og 5. til
8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624,

d)

pakkningarnar með kjötinu hafa verið merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e)

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem
lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB D, eru uppfylltar og viðkomandi dýr og
afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir viðkomandi upprunaland,

f)

kjötið var framleitt við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa
sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005F.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
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II.2. Sanngreining:

Hópar kanína voru auðkenndir þannig að unnt sé að rekja upprunabújörð þeirra.

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið, sem lýst er í I. hluta, er af dýrum sem voru meðhöndluð
á sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k. jafngildar kröfur.

Athugasemdir

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2.
viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Til að forðast rugling er þess sérstaklega getið í heitinu að vélúrbeinað kjöt er undanskilið sökum þess að ekki er hægt að
flytja þá afurð inn með því að nota þetta vottorð sem er fyrir nýtt kjöt.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

Reitur I.7:

Heiti upprunalands, sem verður að vera útflutningslandið.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og
flugnúmer loftfara, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina
skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.
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II. hluti

(1)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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24. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU UNNINNA KJÖTVARA, SEM ERU
ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND MP-PREP)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Frekari vinnsla

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning söfnunar/ Framleiðslustöð
framleiðslu

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður unnu kjötvaranna]

Unnu kjötvörurnar (1) innihalda eftirfarandi efnisþætti kjöts og uppfylla viðmiðanirnar hér á eftir:

II. hluti: Vottun

Tegund (A)

Uppruni (B)

(A) Setjið inn kóða fyrir viðkomandi tegundir kjöts sem unnu kjötvörurnar samanstanda af þar sem BOV = tamdir
nautgripir (þ.m.t. Bison- og Bubalus-tegundir og kynblendingar þeirra); OVI = tamið sauðfé (Ovis aries) og geitur
(Capra hircus); EQU = tamin hófdýr (Equus caballus, Equus asinus og kynblendingar þeirra), POR = tamin svín; RM
= alikanínur, POU = alifuglar, RAT = strútfuglar, RUF: dýr af ættinni Bovidae (önnur en tamdir nautgripir, sauðfé og
geitur), dýr af úlfaldaætt og dýr af hjartarætt sem voru í haldi sem alin veiðidýr; RUW: villt dýr af ættinni Bovidae
(önnur en tamdir nautgripir, sauðfé og geitur), villt dýr af úlfaldaætt og villt dýr af hjartarætt; SUF: dýr sem voru í haldi
sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae; SUW; villt dýr af villtum tegundum svína
og dýra af ættinni Tayassuidae; EQW = hófdýr sem eru villt veiðidýr og tilheyra undirættkvíslinni Hippotigris
(sebradýr), WL = villt dýr af héraætt, GBM = veiðifuglar

(B) Setjið inn ISO-kóða upprunalandsins og, ef um er að ræða svæðaskiptingu í löggjöf Sambandsins varðandi
viðeigandi efnisþætti kjöts, svæðið.

Ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 A, reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 178/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004, reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 853/2004C og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta að
unnu kjötvörurnar sem lýst er í I. hluta voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:

A

B

C

II.1.1.

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

dýrin sem nýja kjötið(3) er af, sem var notað til að tilreiða unnu kjötvörurnar, stóðust skoðanir fyrir og eftir
slátrun,

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
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II.1.3.

þær voru framleiddar úr hráefni sem uppfyllti kröfurnar í I. til IV. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004, einkum að:

(2) [II.1.3.1. ef þær eru úr kjöti af tömdum svínum uppfyllir það kröfurnar í framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375D og einkum:
(2) annaðhvort [það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

(2) [II.1.3.2

D

E

F

G

(2) eða

[það hefur verið frystimeðhöndlað í samræmi við II. viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2015/1375,]

(2) eða

[ef um er að ræða kjöt af tömdum svínum sem eru eingöngu haldin til eldis og slátrunar
kemur það frá búi eða flokki búa sem lögbær yfirvöld hafa viðurkennt opinberlega að
séu laus við tríkínu í samræmi við IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
2015/1375,]]

ef þær eru úr kjöti af hófdýrum eða villisvínum uppfyllir það kröfurnar í framkvæmdarreglugerð (ESB)
2015/1375, einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

II.1.4.

þær voru framleiddar í samræmi við V. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og frystar
þannig að kjarnahiti þeirra er ekki hærri en -18 °C,

II.1.5.

þær voru merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

II.1.6.

merkimiðinn/merkimiðarnir á umbúðunum utan um unnu kjötvörurnar, sem lýst er í I. hluta, ber(a)
auðkennismerki þess efnis að unnu kjötvörurnar séu eingöngu úr nýju kjöti frá starfsstöðvum
(sláturhúsum og stykkjunarstöðvum) sem hafa verið samþykktar til útflutnings til Evrópusambandsins,

II.1.7.

þær uppfylla viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

II.1.8.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB F, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir viðkomandi
upprunaland,

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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II.1.9. þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005H og hámarksgildi
aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 I,

II.1.10. þær hafa verið geymdar og fluttar í samræmi við viðeigandi kröfur í V. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

(2) [II.1.11. ef þær innihalda efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, að því er varðar kúariðu:

(2) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EBJ, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og

(2) annaðhvort [dýrin, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, fæddust, voru 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,]

H

I

J

(2) eða

[dýrin, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, eru 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um
kúariðu og unnu kjötvörurnar innihalda ekki og koma ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem
fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,]

(2) eða

[dýrin, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í tengslum við
kúariðu er haldið í skefjum og:

i.

unnu kjötvörurnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og skilgreint
er í 1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

unnu kjötvörurnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, var ekki slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með sömu aðferð eða þeim
slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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).

Nr. 10/376

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði MP-PREP
(2) eða

(2) eða

K

17.2.2022

[dýrin, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óskilgreind og:

i.

unnu kjötvörurnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og skilgreint er í
1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

unnu kjötvörurnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim
verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og beinamjöli
eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar
um landdýrK,

v.

unnu kjötvörurnar voru framleiddar og meðhöndlaðar á þann hátt að tryggt er að þær
hvorki innihalda né eru mengaðar af eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á
úrbeiningu stóð,]]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar
sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

a)

dýrunum, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem
er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því
að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn
í kúpuholið,

b)

unnu kjötvörurnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:

i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum.]

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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(2) eða

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, eða er
flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og

a)

b)

(2) [II.1.12.

dýrunum, sem unnu kjötvörurnar eru fengnar úr, hefur ekki verið:

i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð með sömu aðferð
eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga
verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og skilgreint er í
heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

unnu kjötvörurnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:

i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]]

ef nýja kjötið, sem er notað við tilreiðslu unnu kjötvaranna, inniheldur efni úr tömdum hófdýrum:

annaðhvort (2) [það var fengið af tömdum hófdýrum sem voru í haldi í þriðja landi í a.m.k. sex mánuði fram að slátrun
eða frá fæðingu, ef þau voru innan við sex mánaða gömul við slátrun, eða frá innflutningi sem tamin
hófdýr, sem gefa af sér afurðir til manneldis, frá aðildarríki Evrópusambandsins ef þau voru flutt inn innan
við sex mánuðum fyrir slátrun:

a)

þar sem, að því er varðar tamin hófdýr, gjöf:

i.

efna með skjaldkirtilsheftandi verkun, stilbena, stilbenafleiða, salta þeirra og estera, estradíóls
17β og esterlíkra afleiða þess er bönnuð,
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ii.

b)

annarra efna með estrógen-, karlhormóna- eða gestagenvirkni og betaörva er einungis leyfð til:

–

læknismeðferðar eins og skilgreint er í b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 96/22/EBL,
þegar henni er beitt í samræmi við 2. mgr. 4. gr. sömu tilskipunar, eða

–

dýraræktarmeðferðar eins og skilgreint er í c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB, þegar
henni er beitt í samræmi við 5. gr. sömu tilskipunar, og

þar sem var fyrir hendi, a.m.k. næstliðna sex mánuði fyrir slátrun dýranna, áætlun um vöktun flokka
efnaleifa og efna, sem um getur í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, sem nær yfir tamin hófdýr sem
voru fædd í og flutt inn í þriðja landið og var samþykkt í samræmi við fjórðu undirgrein 1. mgr. 29. gr.
tilskipunar 96/23/EB.

og/eða(2) [var flutt inn frá aðildarríki Evrópusambandsins.]]

(2)(4) [II.1.13. ef það inniheldur efni úr öldum hjartardýrum:

afurðin inniheldur eða er fengin eingöngu úr kjöti, að undanskildum sláturmat og mænu, af öldum
hjartardýrum sem hafa verið rannsökuð með tilliti til riðuveiki með vefjameinafræðilegum aðferðum,
mótefnalitun vefja, eða annarri greiningaraðferð sem lögbært yfirvald viðurkennir, með neikvæðum
niðurstöðum og kemur ekki af dýrum úr hjörð þar sem tilvist riðuveiki hefur verið staðfest eða opinberlega
leikur grunur á tilvist hennar.]

(2)(5) [II.1.14. ef það inniheldur efni úr villtum hjartardýrum:

afurðin inniheldur eða er fengin eingöngu úr kjöti, að undanskildum sláturmat og mænu, af villtum
hjartardýrum sem hafa verið rannsökuð með tilliti til riðuveiki með vefjameinafræðilegum aðferðum,
mótefnalitun vefja, eða annarri greiningaraðferð sem lögbært yfirvald viðurkennir, með neikvæðum
niðurstöðum og kemur ekki af dýrum frá landsvæði þar sem tilvist riðuveiki hefur verið staðfest eða
opinberlega leikur grunur á tilvist hennar.]

II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef unnu kjötvörurnar eru eingöngu úr kjöti af hófdýrum eða dýrum af héraætt eða
villtum spendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]

L

Tilskipun ráðsins 96/22/EB frá 29. apríl 1996 um að banna í búfjárrækt notkun tiltekinna efna, sem hafa hormónavirkni eða
skjaldheftandi virkni, og notkun betaörva og um niðurfellingu á tilskipunum 81/602/EBE, 88/146/EBE og 88/299/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 3).
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Unnu kjötvörurnar sem lýst er í I. hluta:
II.2.1.

voru tilreiddar úr og innihalda einungis nýtt kjöt sem er fengið á svæði/svæðum með kóðann/
kóðana: .................................... (6) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja inn í
Sambandið nýtt kjöt af dýrategundunum, sem lýst er í lið II.2.2., sem nýja kjötið er fengið af, og er
tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

II.2.2.

innihalda nýtt kjöt, sem er í samræmi við allar dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs kjöts inn í Sambandið
sem mælt er fyrir um í viðkomandi fyrirmynd að vottorði(7) og er því hæft til komu inn í Sambandið sem
slíkt, af dýrum af eftirfarandi tegundum: [nautgripir] (2)(8), [sauðfé og/eða geitur](2) (8), [tamdar tegundir
svína](2), [dýr af úlfaldaætt og/eða hjartardýr og/eða dýr af ættinni Bovidae að undanskildum nautgripum,
sauðfé og geitum](2)(8), [villtar tegundir svína](2), [alifuglar aðrir en strútfuglar](3), [strútfuglar](2), [veiðifuglar](2).

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að unnu kjötvörurnar( 1), sem lýst er í I. hluta, eru af dýrum sem
voru meðhöndluð í sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k.
jafngildar kröfur.
Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr
Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum
við 2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu unninna kjötvara (eins og þær eru skilgreindar í lið 1.15 í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004) sem eru tilreiddar úr nýju kjöti af nautgripum, sauðfé og/eða geitum, tömdum tegundum svína, dýrum af
úlfaldaætt og/eða dýrum af hjartarætt og/eða dýrum af ættinni Bovidae, öðrum en nautgripum, sauðfé og geitum, villtum
tegundum svína, alifuglum öðrum en strútfuglum, strútfuglum og veiðifuglum inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er
ekki lokaviðtökustaðurinn fyrir slíkar unnar kjötvörur.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.7:

Heiti upprunalands, sem verður að vera útflutningslandið.

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar),
flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöð um það við komu inn í Sambandið.
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Reitur I.18:

Frysting svarar til þess að innra hitastig sé orðið -18 °C eða lægra.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar:
02.10, 16.01 eða 16.02.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund“: Velja skal úr tegundunum sem lýst er í A-lið II. hluta.

„Tegund meðhöndlunar“: Geymsluþol (dd/mm/áááá).

„Kæligeymsla“: Gefa skal upp heimilisfang/heimilisföng og samþykkisnúmer samþykktra
kæligeymslna, ef nauðsyn krefur.

II. hluti:

(1)

Unnar kjötvörur eins og mælt er fyrir um í lið 1.15 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(2)

Strikið út það sem á ekki við.

(3)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(4)

Gildir þegar kjötið er fengið frá landi sem getið er í 1. lið F-kafla IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.

(5)

Gildir þegar kjötið er fengið frá landi sem getið er í 2. lið F-kafla IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.

(6)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
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(7)

Fyrirmyndir að vottorðum sem kveðið er á um í viðaukunum við þessa reglugerð: BOV fyrir nýtt kjöt af nautgripum;
vottorð OVI fyrir nýtt kjöt af sauðfé og geitum; vottorð POR fyrir nýtt kjöt af svínum; vottorð RUF fyrir nýtt kjöt af dýrum
af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og hjartardýrum sem eru í
haldi sem alin veiðidýr; vottorð RUW fyrir nýtt kjöt af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum,
sauðfé og geitum), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum hjartardýrum; vottorð SUF fyrir nýtt kjöt af dýrum sem eru í
haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae; vottorð SUW fyrir nýtt kjöt af villtum
dýrum af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae; vottorð POU fyrir nýtt kjöt af alifuglum öðrum en
strútfuglum; vottorð RAT fyrir nýtt kjöt af strútfuglum; vottorð GBM fyrir nýtt kjöt af veiðifuglum.

(8)

Einungis frá svæðum sem eru skráð án sérstakra skilyrða varðandi meyrnun, pH-gildi og úrbeiningu í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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25. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU KJÖTAFURÐA, SEM ERU
ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ, Þ.M.T. BRÆDD DÝRAFITA OG HAMSAR, KJÖTKRAFTUR OG
MEÐHÖNDLAÐIR MAGAR, ÞVAGBLÖÐRUR OG ÞARMAR, AÐRIR EN GARNIR, SEM EKKI ER GERÐ KRAFA UM AÐ FÁI
SÉRSTAKA MEÐHÖNDLUN TIL AÐ DRAGA ÚR ÁHÆTTU (FYRIRMYND MPNT)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti
Heimilisfang

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

ISO-landskóði
I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður kjötafurðanna]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær endurskoðanir á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að kjötafurðirnar(2), þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur
og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir, sem lýst er í I. hluta voru framleiddar í samræmi
við þær kröfur, einkum að:

(1)

II.1.1.

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS)
í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, stóðust skoðun fyrir og eftir slátrun,

II.1.3.

þær voru framleiddar úr hráefni sem uppfyllti kröfurnar í I. til VI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

[II.1.4.1. ef þær eru úr kjöti af tömdum svínum uppfyllir það kröfurnar í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375D og einkum:

(1) annaðhvort [það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum niðurstöðum,]

(1) eða

A

B

C

D

[það hefur verið frystimeðhöndlað í samræmi við II. viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2015/1375,]

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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(1) eða

E

F

G

H

I

Nr. 10/385

[ef um er að ræða kjöt af tömdum svínum sem eru eingöngu haldin til eldis og slátrunar
kemur það frá búi eða flokki búa sem lögbær yfirvöld hafa viðurkennt opinberlega að séu
laus við tríkínu í samræmi við IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375,]]

(1)

[II.1.4.2. ef þær eru úr kjöti af hófdýrum eða villisvínum uppfyllir það kröfurnar í framkvæmdarreglugerð (ESB)
2015/1375, einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

(1)

[II.1.4.3. meðhöndluðu magarnir, þvagblöðrurnar og þarmarnir og kjötkrafturinn hafa verið framleidd í samræmi
við XIII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.]

(1)

[II.1.4.4. brædda dýrafitan og hamsarnir hafa verið framleidd í samræmi við XII. þátt III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.]

II.1.5.

þær voru merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.6.

merkimiðinn/merkimiðarnir á umbúðunum utan um kjötafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, ber(a)
auðkennismerki þess efnis að kjötafurðirnar séu eingöngu úr nýju kjöti frá starfsstöðvum (sláturhúsum
og stykkjunarstöðvum) sem hafa verið samþykktar til útflutnings til Evrópusambandsins,

II.1.7.

þær uppfylla viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

II.1.8.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBF, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB G fyrir viðkomandi
upprunaland,

II.1.9.

þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 H og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006I.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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II.1.10. flutningatæki og lestunarskilyrði kjötafurða í þessari sendingu uppfylla kröfurnar um hollustuhætti sem
mælt er fyrir um að því er varðar útflutning til Evrópusambandsins,

(1)

[II.1.11. ef þær innihalda efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, að því er varðar kúariðu:

(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBJ, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg og

(1) annaðhvort [dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, fæddust, voru 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,]

(1) eða

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, eru 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 a.m.k. eitt
innlent tilvik um kúariðu og kjötafurðirnar innihalda ekki og koma ekki úr
vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,]

(1) eða

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og:

(1) eða

J

i.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er
af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, var ekki slátrað eftir deyfingu
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með sömu
aðferð eða þeim slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og:

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).
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(1) eða

i.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er
af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð
með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er
stungið inn í kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og
beinamjöli eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrK,

v.

kjötafurðirnar voru framleiddar og meðhöndlaðar á þann hátt að tryggt er að
þær hvorki innihalda né eru mengaðar af eitla- og taugavefjum sem voru
óvarðir meðan á úrbeiningu stóð,]]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

a) dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með
sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,

(1) annaðhvort [b) kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:

(1) eða

K

[b)

i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og
geitum.]

kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma 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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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(1) eða

(1) eða

[b)

kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma úr
dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu og:

(1) annaðhvort

[i.

dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(1) eða

[i.

meðhöndlaðir þarmar úr nautgripum, sauðfé og geitum innihalda ekki og
eru ekki framleiddir úr sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið
V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og

a) dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið:

i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða
aflífuð með sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er
stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

(1) annaðhvort [b) kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:

i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]

(1) eða [b) kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma 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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]
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(1) eða [b) kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
úr dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu
og:

(1) [II.1.12.

(1) annaðhvort [i.

dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á
kjöt- og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(1) eða

meðhöndlaðir þarmar úr nautgripum, sauðfé og geitum innihalda
ekki og eru ekki framleiddir úr sérstöku áhættuefni eins og það er
skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]]]

[i.

ef nýja kjötið, sem er notað við tilreiðslu kjötafurðanna, inniheldur efni úr tömdum hófdýrum:

annaðhvort (1) [það var fengið af tömdum hófdýrum sem voru í haldi í þriðja landi í a.m.k. sex mánuði fram að
slátrun eða frá fæðingu, ef þau voru innan við sex mánaða gömul við slátrun, eða frá innflutningi
sem tamin hófdýr, sem gefa af sér afurðir til manneldis, frá aðildarríki Evrópusambandsins ef þau
voru flutt inn innan við sex mánuðum fyrir slátrun:

a)

þar sem, að því er varðar tamin hófdýr, gjöf:

i.

efna með skjaldkirtilsheftandi verkun, stilbena, stilbenafleiða, salta þeirra og estera,
estradíóls 17β og esterlíkra afleiða þess er bönnuð,

ii.

annarra efna með estrógen-, karlhormóna- eða gestagenvirkni og betaörva er einungis leyfð
til:

–

L

læknismeðferðar eins og skilgreint er í b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 96/22/EBL,
þegar henni er beitt í samræmi við 2. mgr. 4. gr. sömu tilskipunar, eða

Tilskipun ráðsins 96/22/EB frá 29. apríl 1996 um að banna í búfjárrækt notkun tiltekinna efna, sem hafa hormónavirkni eða
skjaldheftandi virkni, og notkun betaörva og um niðurfellingu á tilskipunum 81/602/EBE, 88/146/EBE og 88/299/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 3).
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–

b)

dýraræktarmeðferðar eins og skilgreint er í c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB, þegar
henni er beitt í samræmi við 5. gr. sömu tilskipunar, og

þar sem var fyrir hendi, a.m.k. næstliðna sex mánuði fyrir slátrun dýranna, áætlun um vöktun
flokka efnaleifa og efna, sem um getur í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, sem nær yfir tamin
hófdýr sem voru fædd í og flutt inn í þriðja landið og var samþykkt í samræmi við fjórðu undirgrein
1. mgr. 29. gr. tilskipunar 96/23/EB.

og/eða (1) [var flutt inn frá aðildarríki Evrópusambandsins.]]
II.2 Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef kjötafurðirnar eru eingöngu úr kjöti af hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum
villtum landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Kjötafurðir, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en
garnir, sem lýst er í I. hluta:
II.2.1.

M

voru unnar á og sendar frá svæði með kóðann: .................................... (3) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur leyfi:
–

til að flytja nýtt kjöt af dýrategundunum sem kjötafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, eru unnar úr inn í
Sambandið og er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og

–

til að flytja kjötafurðir inn í Sambandið sem hafa fengið ósértæka meðhöndlun „A“ og eru unnar úr nýju
kjöti af dýrategundunum sem kjötafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, eru unnar úr og er tilgreint í skrá yfir
þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429.
,

,

(4)

II.2.2.

voru unnar úr nýju kjöti af dýrategundum með kóðann/kóðana

.

II.2.3.

voru unnar úr nýju kjöti sem hefur fengið ósértæka meðhöndlun(5) og

II.2.4.

voru unnar úr nýju kjöti sem uppfyllti allar viðeigandi kröfur vegna komu nýs kjöts inn í Sambandið, sem
mælt er fyrir um í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692M, og er því hæft til komu
inn í Sambandið sem slíkt og er fengið af dýrum sem uppfylltu kröfur um dvalartíma í starfsstöð sem er
staðsett á:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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II.2.5.

(1) annaðhvort

[II.2.4.1. svæðinu sem um getur í lið II.2.1.]

(1) eða

[Il.2.4.1. svæði/svæðum með kóðann/kóðana
,
,
(3) sem, á útgáfudegi
þessa vottorðs, var tilgreint/voru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði, sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429,
að því er varðar að flytja nýtt kjöt af dýrategundunum, sem kjötafurðirnar voru unnar úr, inn í
Sambandið.] (6)

(1) eða

[II.2.4.1. í aðildarríki.]

voru meðhöndlaðar eftir vinnslu og fram að pökkun með þeim hætti að komið var í veg fyrir víxlmengun
sem gæti haft í för með sér áhættu fyrir heilbrigði dýra.

II.3. Vottorð vegna velferðar dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, eru fengnar af dýrum sem
voru meðhöndluð í sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða a.m.k.
jafngildar kröfur.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu kjötafurða inn í Sambandið sem koma frá svæðum sem hafa leyfi til innflutnings á nýju
kjöti af viðkomandi dýrategundum og þar af leiðandi er ekki gerð krafa um að þær fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr
áhættu, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður kjötafurðanna.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
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II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kjötafurðir eins og þær eru skilgreindar í lið 7.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

BOV= nautgripir; OVI= sauðfé og geitur; POR= svín; RUF= dýr af ættinni Bovidae (önnur en tamdir nautgripir, sauðfé
og geitur), dýr af úlfaldaætt og hjartardýr sem eru í haldi sem alin veiðidýr; POU= alifuglar aðrir en strútfuglar; RAT=
strútfuglar; GB= veiðifuglar.

(5)

Þetta er einungis hægt að votta þegar meðhöndlun „A“ er tiltekin í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði, sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, fyrir þær dýrategundir
sem nýja kjötið er af og þau svæði sem um getur í lið II.2.1.

(6)

Ekki fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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26. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU KJÖTAFURÐA, SEM ERU
ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ, Þ.M.T. BRÆDD DÝRAFITA OG HAMSAR, KJÖTKRAFTUR OG
MEÐHÖNDLAÐIR MAGAR, ÞVAGBLÖÐRUR OG ÞARMAR, AÐRIR EN GARNIR, SEM GERÐ ER KRAFA UM AÐ FÁI
SÉRSTAKA MEÐHÖNDLUN TIL AÐ DRAGA ÚR ÁHÆTTU (FYRIRMYND MPST)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti
Heimilisfang

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Sláturhús

Lokaneytandi

ISO-landskóði
I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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Fyrirmynd að vottorði MPST
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður kjötafurðanna]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um viðeigandi kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að kjötafurðirnar (2), þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar,
kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en garnir, sem lýst er í I. hluta voru framleidd í
samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með
í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2

dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, stóðust skoðun fyrir og eftir slátrun,

II.1.3

þær voru framleiddar úr hráefnum sem uppfylltu kröfurnar í I. til VI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

(1) [II.1.4.1. ef þær eru úr kjöti af tömdum svínum uppfyllir það kröfurnar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375D og einkum:

í

framkvæmdarreglugerð

(1)

annaðhvort [það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

(1)

eða

[það hefur verið frystimeðhöndlað í samræmi við II. viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2015/1375,]

(1)

eða

[ef um er að ræða kjöt af tömdum svínum sem eru eingöngu haldin til eldis og slátrunar
kemur það frá búi eða flokki búa sem lögbær yfirvöld hafa viðurkennt opinberlega að séu
laus við tríkínu í samræmi við IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375,]]

(1) [II.1.4.2 ef þær eru úr kjöti af hófdýrum eða villisvínum uppfyllir það kröfurnar í framkvæmdarreglugerð (ESB)
2015/1375, einkum að það hefur verið rannsakað m.t.t. tríkínu með meltingaraðferð með neikvæðum
niðurstöðum,]

A

B

C

D

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).
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(1) [II.1.4.3 meðhöndluðu magarnir, þvagblöðrurnar og þarmarnir og kjötkrafturinn hafa verið framleidd í samræmi
við XIII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.]
(1) [II.1.4.4 brædda dýrafitan og hamsarnir hafa verið framleidd í samræmi við XII. þátt III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.]
II.1.5

þau voru merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.6

merkimiðinn/merkimiðarnir á umbúðunum utan um kjötafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, ber(a)
auðkennismerki þess efnis að kjötafurðirnar séu eingöngu úr nýju kjöti frá starfsstöðvum (sláturhúsum
og stykkjunarstöðvum) sem hafa verið samþykktar til útflutnings til Evrópusambandsins,

II.1.7

þær uppfylla viðeigandi viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005E,

II.1.8.

þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB F, eru uppfylltar og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBG fyrir viðkomandi
upprunaland,

II.1.9.

þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 H og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006I.

flutningatæki og lestunarskilyrði kjötafurða í þessari sendingu uppfylla kröfurnar um hollustuhætti sem
II.1.10. mælt er fyrir um að því er varðar útflutning til Evrópusambandsins,
(1)

[II.1.11. ef þær innihalda efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, að því er varðar kúariðu:
(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBJ, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og
(1) annaðhvort [dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, fæddust, voru 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,]
(1) eða

E

F

G

H

I

J

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, eru 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
a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu og kjötafurðirnar innihalda ekki og koma
ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og
geitum,]

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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).
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(1) eða

(1) eða

(1) eða

K
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[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og:
i.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er
af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, var ekki slátrað eftir deyfingu
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu
aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,]

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og:
i.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er
af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð
með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er
stungið inn í kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og
beinamjöli eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrK,

v.

kjötafurðirnar voru framleiddar og meðhöndlaðar á þann hátt að tryggt er að
þær hvorki innihalda né eru mengaðar af eitla- og taugavefjum sem voru
óvarðir meðan á úrbeiningu stóð,]]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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a)

(1) annaðhvort [b)

(1) eða

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með
sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,
kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og
geitum.]

(1) eða

[b)

kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]

(1) eða

[b)

kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
úr dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu
og:

(1) annaðhvort [i.

dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(1) eða

meðhöndlaðir þarmar úr nautgripum, sauðfé og geitum innihalda ekki og
eru ekki framleiddir úr sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið
V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]]

[i.

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, eða
er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og
a)

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða
aflífuð með sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn
í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
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(1) annaðhvort [(b)

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]

(1) eða

[b)

kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]

(1) eða

[b)

kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
úr dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu
og:

(1) annaðhvort

[i.

dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjötog beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(1) eða

[i.

meðhöndlaðir þarmar úr nautgripum, sauðfé og geitum innihalda ekki
og eru ekki framleiddir úr sérstöku áhættuefni eins og það er
skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]]]

(1) [II.1.12. ef nýja kjötið, sem er notað við tilreiðslu kjötafurðanna, inniheldur efni úr tömdum hófdýrum:
annaðhvort (1)

[það var fengið af tömdum hófdýrum sem voru í haldi í þriðja landi í a.m.k. sex mánuði fram að
slátrun eða frá fæðingu, ef þau voru innan við sex mánaða gömul við slátrun, eða frá innflutningi
sem tamin hófdýr, sem gefa af sér afurðir til manneldis, frá aðildarríki Evrópusambandsins ef þau
voru flutt inn innan við sex mánuðum fyrir slátrun:
a)

þar sem, að því er varðar tamin hófdýr, gjöf:
i.

efna með skjaldkirtilsheftandi verkun, stilbena, stilbenafleiða, salta þeirra og estera,
estradíóls 17β og esterlíkra afleiða þess er bönnuð,

ii.

annarra efna með estrógen-, karlhormóna- eða gestagenvirkni og betaörva er einungis
leyfð til:
–

L

læknismeðferðar eins og skilgreint er í b-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins
96/22/EBL, þegar henni er beitt í samræmi við 2. mgr. 4. gr. sömu tilskipunar, eða

Tilskipun ráðsins 96/22/EB frá 29. apríl 1996 um að banna í búfjárrækt notkun tiltekinna efna, sem hafa hormónavirkni eða
skjaldheftandi virkni, og notkun betaörva og um niðurfellingu á tilskipunum 81/602/EBE, 88/146/EBE og 88/299/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 3).
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–

b)

dýraræktarmeðferðar eins og skilgreint er í c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/22/EB, þegar
henni er beitt í samræmi við 5. gr. sömu tilskipunar, og

þar sem var fyrir hendi, a.m.k. næstliðna sex mánuði fyrir slátrun dýranna, áætlun um vöktun flokka
efnaleifa og efna, sem um getur í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, sem nær yfir tamin hófdýr sem
voru fædd í og flutt inn í þriðja landið og var samþykkt í samræmi við fjórðu undirgrein 1. mgr. 29. gr.
tilskipunar 96/23/EB.

og/eða (1) [var flutt inn frá aðildarríki Evrópusambandsins.]]

II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef kjötafurðirnar eru eingöngu úr kjöti af hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum
villtum landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]

Kjötafurðir, þ.m.t. brædd dýrafita og hamsar, kjötkraftur og meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og þarmar, aðrir en
garnir, sem lýst er í I. hluta:

II.2.1.

(3)
voru unnar á og sendar frá svæði með kóðann:
, sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur leyfi
til að flytja kjötafurðir inn í Sambandið sem eru unnar úr nýju kjöti af dýrategundunum sem kjötafurðirnar,
sem lýst er í I. hluta, eru unnar úr og er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429

(1) annaðhvort

(4)
[II.2.2. voru unnar úr nýju kjöti af einungis einni dýrategund, með kóðann
, og nýja kjötið sem
(5)
var notað til vinnslu á kjötafurðinni fékk sértæka meðhöndlun
sem er sérstaklega tiltekin í skrá
yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 fyrir þær dýrategundir sem nýja kjötið er af og það svæði sem um getur í lið
II.2.1. og er fengið af dýrum sem voru í haldi í starfsstöð sem er staðsett á:

(1) annaðhvort

[II.2.2.1. svæðinu sem um getur í lið II.2.1 og:

—

M

starfsstöðin féll ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði
dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692M og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar dýrin voru send til
sláturhússins og

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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—

(1) eða

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um slíka sjúkdóma í starfsstöðinni eða innan svæðis með 10 km
radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, á næstliðnum
30 dögum áður en dýrin eru send til sláturhússins.]]

(3)
[II.2.2.1. svæði með kóðann
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var tilgreint í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429, að því er varðar að flytja nýtt kjöt af dýrategundunum, sem
kjötafurðirnar voru unnar úr, inn í Sambandið og:

(1) eða

–

starfsstöðin féll ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða
heilbrigði dýra, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við
framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar dýrin voru send til
sláturhússins og

–

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um slíka sjúkdóma í starfsstöðinni eða innan svæðis
með 10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, á næstliðnum 30 dögum áður en dýrin eru send í sláturhúsið. (6)]]

[II.2.2.1. aðildarríki.]]

(1) eða

(4)
[II.2.2. voru unnar úr nýju kjöti af alifuglum, með kóðann
, sem er upprunnið á svæði sem er
skráð vegna innflutnings á nýju kjöti af alifuglum inn í Sambandið þar sem komið hefur upp tilvik eða uppkoma
alvarlegrar fuglainflúensu eða sýkingar af völdum Newcastle-veikiveiru og nýja kjötið sem var notað til vinnslu á
kjötafurðinni fékk a.m.k. sértæka meðhöndlun „D“(5)],

(1) eða

,

[II.2.2. var unnin með því að blanda saman nýju kjöti af mismunandi dýrategundum, með kóðana
(4)
,
, og nýja kjötið:
(1) annaðhvort

[II.2.2.1. var blandað saman fyrir lokameðhöndlun og fékk, eftir blöndun, sértæka
(5)
meðhöndlun
, þar eð þessi meðhöndlun er strangasta meðhöndlunin, sem er
sérstaklega tiltekin í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, fyrir þær
mismunandi dýrategundir sem nýja kjötið er af og svæðið sem um getur í lið II.2.1.
og er fengið af dýrum sem voru í haldi í starfsstöð sem er staðsett á:
(2) annaðhvort

[II.2.2.1.1. svæðinu sem um getur í lið II.2.1]]

(2) annaðhvort

(2)
[II.2.2.1.1. svæði með kóðann
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
var tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar
(ESB) 2016/429, að því er varðar að flytja nýtt kjöt af dýrategundunum,
sem kjötafurðirnar voru unnar úr, inn í Sambandið. (6)]]
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(2) eða

(1) eða

[II.2.2.1.1. aðildarríki.]]

[II.2.2.1. var blandað saman eftir lokameðhöndlun og fékk, fyrir blöndun, sértæka meðhöndlun
(7)
,
,
, sem er sérstaklega tiltekin í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, fyrir
þær mismunandi dýrategundir sem nýja kjötið er af og svæðið sem um getur í lið II.1.1. og er fengið af
dýrum sem voru í haldi í starfsstöð sem er staðsett á:

(1) annaðhvort

(1) eða

[II.2.2.1.1. svæðinu sem um getur í lið II.2.1., og:

–

starfsstöðin féll ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða
heilbrigði dýra, þ.m.t. skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar sendingin fór til sláturhússins og

–

þar sem ekki hefur verið tilkynnt um slíka sjúkdóma í starfsstöðinni eða innan svæðis með
10 km radíus umhverfis hana sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, á
næstliðnum 30 dögum áður en sendingin fór til sláturhússins.]]

, (3)
[II.2.2.1.1. svæði með kóðann
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, að því er varðar að flytja nýtt kjöt af dýrategundunum, sem kjötafurðirnar voru unnar úr, inn í Sambandið.](6)]

(1) eða

[ll.2.2.1.1. aðildarríki.]]

(1) eða

[II.2.2.

II.2.3.

voru meðhöndlaðar eftir vinnslu og fram að pökkun með þeim hætti að komið var í veg fyrir víxlmengun
sem gæti haft í för með sér áhættu fyrir heilbrigði dýra.

voru unnar úr nýju kjöti af einni dýrategund eða með því að blanda saman nýju kjöti af
(4)
mismunandi dýrategundum, með kóðana
,
,
, sem er fengið af dýrum sem
voru í haldi í starfsstöð(vum) sem er(u) staðsett(ar) á svæði/svæðum með kóðann/kóðana
(3)
,
,
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var tilgreint/voru tilgreind í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429, að því er varðar að flytja inn í Sambandið kjötafurðir sem falla
undir beitingu einnar af sértæku meðhöndlununum, sem eru skilgreindar í XXVI. viðauka við
framselda reglugerð (ESB) 2020/692, fyrir nýtt kjöt af viðkomandi tegundum og hafa fengið
sértæka „meðhöndlun B“(5)]
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[II.2.4. eru af alifuglum sem voru ekki bólusettir með lifandi bóluefni gegn sýkingu af völdum Newcastle-veikiveiru
á næstliðnum 30 dögum fyrir slátrunardag.](8)
II.3. Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, eru fengnar af dýrum
sem voru meðhöndluð í sláturhúsi í samræmi við kröfur í löggjöf Sambandsins um vernd dýra við aflífun eða
a.m.k. jafngildar kröfur.
Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr
Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum
við 2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er
varðar Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu kjötafurða inn í Sambandið sem koma frá svæðum sem hafa ekki leyfi til innflutnings á
nýju kjöti af viðkomandi dýrategundum og þar af leiðandi er gerð krafa um að þær fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr
áhættu, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður kjötafurðanna.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kjötafurðir eins og þær eru skilgreindar í lið 7.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

BOV= nautgripir; OVI= sauðfé og geitur; POR= svín; RUF= dýr af ættinni Bovidae (önnur en tamdir nautgripir, sauðfé
og geitur), dýr af úlfaldaætt og hjartardýr sem eru í haldi sem alin veiðidýr; POU= alifuglar aðrir en strútfuglar; RAT=
strútfuglar; GB= veiðifuglar.

(5)

Meðhöndlun eins og hún er skilgreind í XXVI. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692.

(6)

Ekki fyrir svæði með færslu sem tengist sérstöku skilyrðunum „meyrnun, pH-gildi og úrbeining“ í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
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(7)

Tilgreinið samsetningu meðhöndlana eins og skilgreint er í (5) og tegundir eins og skilgreint er í (4) sem hér segir:
bókstafur meðhöndlunar - kóði/kóðar dýrategundar (X-YYY, X-YYY, X-YYY).

(8)

Á einungis við ef kjötafurðin er ætluð fyrir aðildarríki eða yfirráðasvæði þess með þá stöðu að vera laust við sýkingu af
völdum Newcastle-veikiveiru án bólusetningar.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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27. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU GARNA, SEM ERU ÆTLAÐAR
TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND CAS)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

ISO-landskóði
I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Auðkennismerki Tegund umbúða

Lokaneytandi

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður garnanna]
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 852/2004C og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 sem málið varða og votta hér með
að garnirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:

II. hluti: Vottun

II. 1.1. þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS)
í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),
II.1.2. dýrin, sem garnirnar eru fengnar úr, stóðust skoðun fyrir og eftir slátrun,
II.1.3. garnirnar voru framleiddar í samræmi við XIII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
II.1.4. þær voru merktar með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
II.1.5. þær ábyrgðir sem ná yfir garnir, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram í
samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBD, eru uppfylltar og garnirnar eru skráðar í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir landið sem garnirnar eru fluttar út frá,
II.1.6. flutningatæki og lestunarskilyrði garna í þessari sendingu uppfylla kröfurnar um hollustuhætti sem mælt er
fyrir um að því er varðar útflutning til Evrópusambandsins,
(1)

A

B

C

D

E

[II.1.7. ef þær eru úr nautgripum, sauðfé eða geitum, að því er varðar kúariðu:

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2007/453/EBF, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og(4)
(1)

[dýrin, sem garnirnar eru fengnar úr, fæddust, voru 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,]

(1)

[dýrin, sem garnirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í
tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og:
(1) i.

ef garnirnar eru úr nautgripum innihalda þær ekki og eru ekki úr sérstöku
áhættuefni eins og skilgreint er í iii. lið a-liðar í 1.lið V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001,

ii. dýrunum, sem garnirnar eru fengnar úr, var ekki slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð
eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]
(1)

[dýrin, sem garnirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óskilgreind og:
(1) i.

ii.

ef garnirnar eru úr nautgripum innihalda þær ekki og eru ekki úr sérstöku
áhættuefni eins og skilgreint er í iii. lið a-liðar í 1.lið V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001,
dýrunum, sem garnirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu
aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur
eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

iii. dýrin, sem garnirnar eru fengnar úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og beinamjöli
eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrG,]]
(1) eða

F

G

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

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).
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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(1) annaðhvort [a) dýrunum, sem garnirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu
aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur
eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,
(1) [b) og ef garnirnar eru úr nautgripum innihalda þær ekki og eru ekki úr sérstöku
áhættuefni eins og skilgreint er í iii. lið a-liðar í 1.lið V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001,]]
(1) eða

[a) garnirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma 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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]

(1) eða

[a) garnirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma úr
dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu,
(1) [b) og ef þær eru fengnar úr nautgripum:

(2) eða

(2) annaðhvort [i.

dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(2) eða [i.

garnirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í iii. lið a-liðar í 1.lið V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001.]]]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, eða er
flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og
(2) annaðhvort [a)

dýrunum, sem garnirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða
aflífuð með sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn
í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

(2) [b) og ef garnirnar eru úr nautgripum innihalda þær ekki og eru ekki úr sérstöku
áhættuefni eins og skilgreint er í iii. lið a-liðar í 1.lið V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 999/2001,]]
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(2) eða

[a) garnirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma 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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]

(2) eða

[a) garnirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma úr
dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu,

(2) [b) og ef þær eru fengnar úr nautgripum:
(2) annaðhvort

[i. dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á
kjöt- og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(2) eða

[i. garnirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í í iii. lið a-liðar í 1.lið V. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 999/2001.]]]]

II.2. Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að garnirnar(2) sem lýst er í I. hluta:
II.2.1.
voru unnar á og sendar frá svæði/svæðum með kóðann/kóðana:
(3), sem, á
útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja garnir inn í Sambandið úr dýrategundunum sem
garnirnar, sem lýst er í I. hluta, eru fengnar úr og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.
annaðhvort (1)

[II.2.2. voru unnar úr þvagblöðrum og/eða þörmum sem eru fengnir úr [nautgripir] (1), [sauðfé og/eða
geitur](1), [svín í haldi](1) og svæði(n) sem um getur í lið II.1. hefur/hafa leyfi til að flytja inn í Sambandið
nýtt kjöt af þessum dýrategundum og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

eða (1)

[II.2.2. voru unnar úr þvagblöðrum og/eða þörmum sem eru fengnir úr [nautgripir](1), [sauðfé og/eða
geitur](1), [svín í haldi](1) og meðan á vinnslu þeirra stóð voru þær:
annaðhvort (1)

[saltaðar með natríumklóríði (NaCl), sem er annaðhvort þurrt eða saltlögur (Aw-gildi
< 0,80), samfellt í 30 daga eða lengur við hitastig sem nemur 20 °C eða meira.]]

eða (1)

[saltaðar með fosfatbættu salti sem inniheldur 86,5% NaCl, 10,7% Na2HP04 og 2,8%
Na3PO4, sem er annaðhvort þurrt eða saltlögur (Aw-gildi < 0,80), samfellt í 30 daga
eða lengur við hitastig sem nemur 20 °C eða meira.]]
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eða (1)

[II.2.2.
voru unnar úr þvagblöðrum og/eða þörmum sem eru fengnir úr öðrum dýrum en nautgripum,
sauðfé, geitum og/eða svínum og meðan á vinnslu þeirra stóð voru þær:

annaðhvort (1)

[saltaðar með natríumklóríði (NaCI) í 30 daga.]]

eða (1)

[bleiktar.]]

eða (1)

[þurrkaðar eftir sköfun.]]

II.2.3.
voru meðhöndlaðar við vinnslu og fram að pökkun með þeim hætti að komið var í veg fyrir
víxlmengun sem gæti haft í för með sér áhættu fyrir heilbrigði dýra.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr
Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum
við 2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er
varðar Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu garna inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaðurinn.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar),
flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal veita aðgreindar
upplýsingar.

II. hluti

H

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Eins og skilgreint er í 45. mgr. 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692H.

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Haldið a.m.k. einum af tillögðum möguleikum.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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28. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU LIFANDI FISKS, LIFANDI
KRABBADÝRA OG AFURÐA ÚR ÞESSUM DÝRUM, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ
(FYRIRMYND FISH-CRUST-HC)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

Niðurlagningariðnaður

Frekari vinnsla

Lifandi lagardýr til
manneldis
I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Sláturhús
Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Dagsetning söfnunar/ Framleiðslustöð
framleiðslu

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd
Lotunúmer
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LAND
II.

Fyrirmynd að vottorði FISH-CRUST-HC
Upplýsingar um heilbrigði
(1)

II.1.

Nr. 10/415

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að
lagarafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:

A

B

C

a)

þær eru fengnar á svæði/svæðum eða í landi/löndum ............. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi
til að flytja lagarafurðir inn í Sambandið og framkvæmdastjórnin hefur skráð það/þau í samræmi við 2. mgr.
127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,

b)

þær koma frá stöð(vum) sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun
sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESBsamþykkt(ar) stöð(var),

c)

þær voru veiddar og meðhöndlaðar um borð í skipum, þeim landað, þær meðhöndlaðar og eftir því sem við á,
tilreiddar, unnar, frystar og afþíddar samkvæmt reglum um hollustuhætti í samræmi við kröfurnar sem mælt er
fyrir um í I. til IV. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d)

þær voru ekki geymdar í lestum, tönkum eða gámum sem eru notaðir í öðrum tilgangi en til að framleiða og/eða
geyma lagarafurðir,

e)

þær uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004 og viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

f)

þeim var pakkað, þær geymdar og fluttar í samræmi við VI. til VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

g)

þær voru merktar í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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LAND
II.

(2)

Fyrirmynd að vottorði FISH-CRUST-HC
Upplýsingar um heilbrigði

[ll.2.

F

G

H

II.b IMSOC-tilvísun

þær uppfylla ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, ef þær eru úr lagareldi, sem kveðið er á um í
áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB D, og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir viðkomandi upprunaland,

i)

þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi aðskotaefna sem
mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006F,

j)

þær hafa staðist opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um í 67. til 71. gr. framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627G.

Dýraheilbrigðisvottun fyrir lifandi fisk og lifandi krabbadýr af (3) skráðum tegundum, sem eru ætlaðar til
manneldis, og afurðir af þessum lagardýrum sem eru ætluð til frekari vinnslu í Sambandinu fyrir neyslu, að
undanskildum lifandi fiski og lifandi krabbadýrum og afurðum úr þeim sem er landað úr fiskiskipum

(4)

E

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

h)

II.2.1.

D

17.2.2022

[II.2.2.

Samkvæmt opinberum upplýsingum: (4) [lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4) [lagardýraafurðir, aðrar
en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta, eru fengnar úr dýrum sem] uppfylla eftirfarandi dýraheilbrigðiskröfur:

II.2.1.1.

Þau eru upprunnin frá (4)[stöð] (4)[búsvæði] sem fellur ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra eða vegna þess að upp kemur afbrigðileg
dánartíðni af óskilgreindum orsökum, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar, sem um getur í I.
viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 H, og nýtilkomnir
sjúkdómar,

II.2.1.2.

(4)

[Ekki er ætlunin að aflífa lagardýrin] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, eru fengnar úr
dýrum sem ekki er ætlunin að aflífa] samkvæmt landsbundnum áætlunum um útrýmingu sjúkdóma,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar, sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692, og nýtilkomnir sjúkdómar.

(4)

[Lagareldisdýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4) [Afurðir úr lagareldisdýrum, aðrar en lifandi lagareldisdýr
sem um getur í reit I.27 í I. hluta eru fengnar úr dýrum sem] uppfylla eftirfarandi kröfur:

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

II.2.2.1. Þau koma frá lagareldisstöð sem er (4)[skráð] (4)[samþykkt] af hálfu og undir eftirliti lögbærs yfirvalds
þriðja landsins eða upprunayfirráðasvæðisins og sem er með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að
geyma í a.m.k. 3 ár uppfærðar skrár sem innihalda upplýsingar sem varða:

i.

tegundir, flokka og fjölda lagareldisdýra í stöðinni,

ii.

tilflutninga á lagardýrum inn í stöðina og lagareldisdýrum út úr henni,

iii.

dánartíðni í stöðinni,

II.2.2.2. Þau koma frá lagareldisstöð sem fær reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi
að greina og fá upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir
sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir
sjúkdómar, og tíðni heimsóknanna er í réttu hlutfalli við áhættuna sem stafar af stöðinni.]

II.2.3. Almennar dýraheilbrigðiskröfur

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4) [Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I.
hluta] eru úr dýrum sem uppfylla eftirfarandi dýraheilbrigðiskröfur:

(4)(6)

[lI.2.3.1. Þau falla undir kröfurnar í lið II.2.4 og þau eru upprunnin frá/í (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði]
(4)
[hólf] með (5) kóðann:
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var tilgreint í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429, til að flytja inn í Sambandið (3)[lagardýr] (3)[lagardýraafurðir aðrar en
lifandi lagardýr],]

(4)(6)

[lI.2.3.2. Þau eru lagardýr sem fóru í klíníska skoðun hjá opinberum dýralækni innan 72 klukkustunda fyrir
fermingu. Við skoðunina sýndu dýrin engin merki um smitandi sjúkdóma og samkvæmt viðeigandi
skrám stöðvarinnar benti ekkert til að sjúkdómar séu vandamál,]

II.2.3.3.

Þau eru lagardýr sem eru send beint frá upprunastöðinni til Sambandsins,

II.2.3.4.

Þau hafa ekki komist í snertingu við lagardýr í lakara heilbrigðisástandi.
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Upplýsingar um heilbrigði

annaðhvort (4)(6)

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

[II.2.4. Sérstakar heilbrigðiskröfur

II.2.4.1

Kröfur vegna (3) tegunda sem eru skráðar fyrir blóðmyndandi drep, sýkingu af völdum
rauðhalaveiru og sýkingu af völdum gulhöfðaveikiveiru

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I.
hluta, eru fengnar úr dýrum sem] eru upprunnin frá (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem er lýst laust við
(4)
[blóðmyndandi drep] (4)[sýking af völdum rauðhalaveiru] (4)[sýking af völdum gulhöfðaveikiveiru] í samræmi við
skilyrði sem eru a.m.k. jafnströng og þau sem mælt er fyrir um í 66. gr. eða í 1. mgr. og a-lið 2. mgr. 73. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689I og ef um er að ræða lagardýr: allar (3) skráðar
tegundir fyrir viðkomandi sjúkdóm(a):

i.

eru fluttar inn frá öðru landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem hefur verið lýst laust við sama
sjúkdóm/sömu sjúkdóma,

ii.

eru ekki bólusettar gegn (4) [þessum sjúkdómi] (4) [þessum sjúkdómum].]

(4)(7)

[ll.2.4.2. Kröfur vegna (3) tegunda sem eru skráðar fyrir veirublæði (VHS-veiki), iðradrep (IHN-veiki),
sýkingu af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu eða sýkingu af völdum
hvítblettaveikiveiru

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I.
hluta, eru fengnar úr dýrum sem] eru upprunnin frá (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem er lýst laust við
(4)
[veirublæði] (4)[iðradrep] (4)[sýking af völdum blóðþorraveiru af arfgerð með HPR-úrfellingu] (4)[sýking af völdum
hvítblettaveikiveiru] í samræmi við 4. kafla II. hluta framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/689 og ef um er að ræða
lagardýr: allar (3) skráðar tegundir fyrir viðkomandi sjúkdóm(a):

I

i.

eru fluttar inn frá öðru landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem hefur verið lýst laust við sama
sjúkdóm/sömu sjúkdóma,

ii.

eru ekki bólusettar gegn (4) [þessum sjúkdómi] (4) [þessum sjúkdómum].]

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu með tilliti til tiltekinna
skráðra og nýtilkominna sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 211).
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(9)

[ll.2.4.3. Kröfur vegna
tegunda sem eru næmar fyrir sýkingu af völdum vorveiru í vatnakarpa (SVC),
nýrnaveiki (BKD), sýkingu af völdum brisdrepsveiru (IPN), sýkingu af völdum roðflyðrusníkils (GS),
sýkingu af völdum alfaveiru í laxfiski (SAV) og (3) tegunda sem eru næmar fyrir skjónakarpaherpesveiki (KHV)
(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit
I.27 í I. hluta] eru fengnar úr dýrum sem eru upprunnin frá (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem
uppfyllir heilbrigðisábyrgðir að því er varðar (4)[vorveira í vatnakarpa], (4)[nýrnaveiki], (4)[brisdrep], (4)[sýking af
völdum roðflyðrusníkils], (4)[alfaveira í laxfiski], (4)[skjónakarpaherpesveiki], sem eru nauðsynlegar til að fara að
landsráðstöfunum sem gilda í viðtökuaðildarríkinu eins og sett er fram í framkvæmdargerðum sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 3. mgr. 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.]]

(4)(6)

eða

[ll.2.4. Sérstakar heilbrigðiskröfur

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit
I.27 í I. hluta, eru fengnar úr dýrum sem] eru ætluð til fyrirtækis sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir
sjúkdómsvörnum innan Sambandsins sem er samþykkt í samræmi við 11. gr. framseldrar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691J þar sem á að vinna þau til manneldis.]
II.2.5.

II.2.6.

Samkvæmt minni bestu vitund og eins og rekstraraðilinn lýsir yfir eru (4) [lagardýr sem um getur í reit I.27 í I.
hluta] (4) [lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta, fengnar úr dýrum sem eru]
upprunnin frá (4)[stöð] (4)[búsvæði] þar sem:
i.

ekki er um að ræða afbrigðilega dánartíðni af óskilgreindum orsökum
og

ii.

þau hafa ekki komist í snertingu við lagardýr af
sem um getur í lið II.2.1.

(3)

skráðum tegundum sem uppfylltu ekki kröfurnar

Kröfur í flutningi

Ráðstafanir hafa verið gerðar til að flytja lagardýrin, sem um getur í reit I.27 í I. hluta, í samræmi við kröfurnar sem settar
eru fram í 167. og 168. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 og einkum að:
II.2.6.1.

þegar dýrin eru flutt í vatni er ekki skipt um vatnið, sem þau eru flutt í, í þriðja landi eða á
yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem er ekki skráð vegna innflutnings á þessari tilteknu tegund og
flokki lagardýra inn í Sambandið,

II.2.6.2.

dýrin eru ekki flutt við skilyrði sem stofna heilbrigðisástandi þeirra í hættu, einkum:
i.

J

þegar dýrin eru flutt í vatni breytir það ekki heilbrigðisástandi þeirra,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691 frá 30. janúar 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um lagareldisstöðvar og flutningsaðila fyrir lagardýr (Stjtíð. ESB L 174,
3.6.2020, bls. 345).
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ii.

flutningatæki og gámar eru smíðuð þannig að heilbrigðisástandi lagardýranna er ekki
stofnað í hættu í flutningi,

iii.

(4)

[gámurinn] (4)[brunnbáturinn] er (4)[áður ónotaður] (4)[hreinsaður og sótthreinsaður í
samræmi við aðferðarlýsingu og með vörum sem lögbært yfirvald í/á uppruna- (4)[þriðja
landi] (4)[yfirráðasvæði] samþykkir fyrir fermingu til sendingar inn í Sambandið],

II.2.6.3. frá fermingu á upprunastöð til komu inn í Sambandið eru dýrin í sendingunni ekki flutt í sama vatni
eða (4)[gámi] (4)[brunnbát] og lagardýr í lakara heilbrigðisástandi eða sem eru ekki ætluð til
innflutnings inn í Sambandið,
II.2.6.4. ef það er nauðsynlegt að skipta um vatn í/á (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem er skráð
vegna innflutnings á þessari tilteknu tegund og flokki lagardýra inn í Sambandið er það einungis gert
(4)
[ef um er að ræða flutning á landi: á vatnsskiptastöðum sem lögbært yfirvald (4) [þriðja land]
(4)
[yfirráðasvæði], þar sem skiptin á vatninu fara fram, hefur samþykkt] (4)[ef um er að ræða flutning í
brunnbáti: í a.m.k. 10 km fjarlægð frá öllum lagareldisstöðvum sem eru staðsettar á leiðinni frá
upprunastaðnum til viðtökustaðarins í Sambandinu],
II.2.7. Kröfur um merkingar
II.2.7.1.

(4)

(4)

Ráðstafanir hafa verið gerðar til að auðkenna og merkja (4)[flutningatæki] (4)[gámar] í samræmi við 169. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 og einkum er sendingin auðkennd með (4)[læsilegum og sýnilegum
merkimiða utan á gámnum] (4)[færslu í farmskrá skipsins þegar flutt er með brunnbáti] sem tengir sendinguna
með skýrum hætti við þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð.

[ll.2.7.2. Ef um er að ræða lagardýr inniheldur læsilegi og sýnilegi merkimiðinn, sem um getur í lið II.2.7.1., a.m.k.
eftirfarandi upplýsingar:
a)

fjölda gáma í sendingunni,

b)

heiti dýrategunda í hverjum gámi,

c)

fjölda dýra í hverjum gámi af hverri dýrategund sem er til staðar,

d)

yfirlýsingu þar sem fram kemur: (4)[„lifandi fiskur, ætlaður til manneldis í Evrópusambandinu“]
krabbadýr, ætluð til manneldis í Evrópusambandinu“].]

(4)

[„lifandi

[ll.2.7.3. Ef um er að ræða lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, inniheldur læsilegi og sýnilegi merkimiðinn, sem um
getur í lið II.2.7.1., aðra af eftirfarandi yfirlýsingum:
„fiskur, ætlaður til frekari vinnslu í Evrópusambandinu fyrir neyslu“,
a)
b)

„krabbadýr, ætluð til frekari vinnslu í Evrópusambandinu fyrir neyslu“.]
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Gildistími dýraheilbrigðisvottorðs/opinbers vottorðs

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð gildir í 10 daga frá útgáfudegi. Ef um er að ræða flutning lagareldisdýra eftir
vatnaleið/sjóleiðis má lengja þetta 10 daga tímabil um þann tíma sem ferðin tekur.]

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og
Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun,
innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.

„Lagardýr“: dýr eins og þau eru skilgreind í 3. lið 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429. „Lagareldisdýr“:
lagardýr sem falla undir lagareldi eins og skilgreint er í 7. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Öll lagardýr og lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, sem liður II.2.4. í þessu vottorði á við um verða að vera upprunnin í/á
landi/yfirráðasvæði/svæði/hólfi sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Liður II.2.4. í vottorðinu gildir ekki um eftirfarandi krabbadýr og fisk sem mega þar af leiðandi vera upprunnin frá
landi/yfirráðasvæði eða hluta þess sem framkvæmdastjórnin skráir í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625:

a)

b)

krabbadýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er
fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau væru ófær um að lifa af ef þau væru sett aftur í vatnsumhverfið,

krabbadýr sem eru ætluð til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þau séu sett í smásöluumbúðir í samræmi við
kröfur um slíkar umbúðir eins og sett er fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

krabbadýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er
fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau eru ætluð til frekari vinnslu, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað,

d)

fiska sem hefur verið slátrað og þeir slægðir fyrir brottsendingu.

Þetta vottorð á við um afurðir úr dýraríkinu sem og um lifandi lagardýr, sem eru ætluð til beinnar neyslu, og um lifandi lagardýr
sem á að senda til eftirfarandi lagareldisstöðva: i. fyrirtækis sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum eins
og það er skilgreint í 52. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 eða ii. afgreiðslustöðvar eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 2. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691 þar sem þau eru síðan unnin eða tilreidd til manneldis.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á
um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
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I. hluti:
Reitur I.20:

Merkið við „niðurlagningariðnaður“ fyrir heilan fisk sem var upphaflega frystur í saltpækli við –9 °C
eða við hærra hitastig en –18 °C og er ætlaður til niðurlagningar í samræmi við kröfurnar í 7. lið II.
liðar I. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Merkið við „afurðir til manneldis“
eða „frekari vinnsla“ í öðrum tilvikum.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s.: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305,
0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eða 2106.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund vöru“: Tilgreinið hvort um lagareldi eða villt dýr er að ræða.

„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreinið hvort þau eru lifandi, kæld, fryst
eða unnin.

„Framleiðslustöð“: þ.m.t. verksmiðjuskip, frystiskip, kæliskip, kæligeymsla og vinnslustöð.

II. hluti:

(1)

Liður II.1 í þessu vottorði á ekki við um lönd með sérstakar kröfur um heilbrigðisvottun sem mælt er fyrir um í jafngildissamningum eða annarri löggjöf ESB.

(2)

Liður II.2. á ekki við og skal strikað yfir hann þegar sendingin samanstendur af: a) öðrum dýrategundum en þeim sem eru
tilgreindar í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882K eða b) villtum lagardýrum
og afurðum úr þessum lagardýrum sem er landað úr fiskiskipum til manneldis eða c) afurðum úr öðrum dýrum en lifandi
lagardýrum sem eru flutt inn í Sambandið tilbúin til beinnar neyslu.

(3)

Dýrategundir sem eru tilgreindar í 3. og 4. dálki töflunnar í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882.
Dýrategundir sem eru tilgreindar í 4. dálki skulu einungis teljast smitferjur við skilyrðin sem sett eru fram í 171. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692.

(4)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(5)

Kóði þriðja lands/yfirráðasvæðis/svæðis/hólfs eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Liðir II.2.3.1, II.2.3.2 og II.2.4. í þessu vottorði eiga ekki við og skal strika yfir þá ef sendingin inniheldur einungis eftirfarandi
krabbadýr eða fisk:

K

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu tiltekinna reglna um
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda
sem skapa töluverða áhættu á útbreiðslu þessara skráðu sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 21).
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a)

krabbadýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er
fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau væru ófær um að lifa af ef þau væru sett aftur í vatnsumhverfið,

b)

krabbadýr sem eru ætluð til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þau séu sett í smásöluumbúðir í samræmi
við kröfur um slíkar umbúðir eins og sett er fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

krabbadýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er
fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau eru ætluð til frekari vinnslu, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað,

d)

fiska sem hefur verið slátrað og þeir slægðir fyrir brottsendingu.

(7)

Á við þegar viðtökuaðildarríkið í Sambandinu er annaðhvort með sjúkdómalausa stöðu m.t.t. sjúkdóms í C-flokki, eins og
skilgreint er í 3. lið 1. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1882, eða fellur undir valkvæða útrýmingaráætlun sem er
komið á í samræmi við 2. mgr. 31. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, annars skal strika yfir þetta.

(8)

Á við þegar viðtökuaðildarríkið í Sambandinu er með samþykktar landsráðstafanir vegna tiltekins sjúkdóms fyrir hendi, sem
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt í samræmi við 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, annars skal strika yfir þetta.

(9)

Dýrategundir sem eru tilgreindar í 2. dálki töflunnar í XXIX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 að því er varðar
sjúkdóma sem aðildarríkin eru með landsráðstafanir gegn eins og kveðið er á um í 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(10)

. Skal undirritað af:

— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
— vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](4)(10)/[Vottunarmaður](4)(10)

Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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29. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU LAGARAFURÐA, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, SEM
ERU VEIDDAR AF SKIPUM SEM SIGLA UNDIR FÁNA AÐILDARRÍKIS OG FLUTTAR TIL Í ÞRIÐJU LÖNDUM, MEÐ EÐA
ÁN GEYMSLU, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND EU-FISH)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer
vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært
stjórnvald

I.4

Lögbært
staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber
ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang
Land

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur
og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirli
tsstöð sem er
komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

QR-KÓÐI

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í
viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

Niðurlagningariðnaður

I.21

I.22

Frekari vinnsla

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Sláturhús
Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga
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II.1. Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 A,
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að lagarafurðirnar sem lýst er í I.
hluta:

A

B

C

D

E

a)

þeim var landað og þær affermdar, samkvæmt reglum um hollustuhætti, úr samþykktu/skráðu skipi/skipum* (tilgreinið
samþykkis-/skráningarnúmer og heiti fánaaðildarríkisins/fánaaðildarríkjanna) í samræmi við viðeigandi kröfur sem mælt
er fyrir um í II. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

b)

þær voru, ef við á, geymdar í samþykktri kæligeymslu eða -geymslum, ..................... (tilgreinið
samþykkisnúmer)
samræmi við viðeigandi kröfur í VII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

þær voru, ef við á, settar um borð í samþykkt skip samkvæmt reglum um hollustuhætti ....................... (tilgreinið samþykkisnúmer) og fána skips/skipa aðildarríkis/aðildarríkja eða þriðja lands/þriðju landa í samræmi við viðeigandi kröfur sem mælt
er fyrir um í I. og VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d)

þær voru, ef við á, settar í gám ................. (tilgreinið númer gáms) eða í vörubifreið ........................................ (tilgreinið
skráningarmerki vörubifreiðar og tengivagns) eða í loftfar
(tilgreinið flugnúmer) í samræmi við kröfurnar sem
mælt er fyrir um í VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og

e)

þeim fylgir/fylgja útprentun/útprentanir ** af umskipunaryfirlýsingu/löndunarskýrslu eða viðeigandi hlutum hennar,

f)

þær uppfylla ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, ef þær eru úr lagareldi, sem kveðið er á um í áætlunum
varðandi leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB C, og viðkomandi dýr og afurðir
eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBD fyrir viðkomandi upprunaland,

g)

þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi aðskotaefna sem mælt
er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006E,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram
í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).

í
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II.

Nr. 10/427

Fyrirmynd að vottorði EU-FISH
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og
Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun,
innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka
við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:
Reitur I.11:

„Sendingarstaður“: Tilgreinið heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer kæligeymslu í þriðja landi, sem
er sendingarland, eða, ef varan var ekki í kæligeymslu, tilgreinið heiti og samþykkis- eða
skráningarnúmer upprunaskipsins undir fána aðildarríkisins.

Reitur I.15:

Tilgreinið flutningatæki sem fer frá þriðja landi, sem er sendingarland. Ef um er að ræða frysti-/
kæliskip, tilgreinið heiti skipsins, samþykkisnúmer og fánaríki, ef um er að ræða fiskiskip þá
skráningarnúmer og fánaríki. Ef flutningatækin eru gámar, vörubifreiðar eða loftför verður að tilgreina
sömu upplýsingar og kveðið er á um í fjórða undirlið í lið II.1.

Reitur I.20:

Merkið við „niðurlagningariðnaður“ fyrir heilan fisk sem var upphaflega frystur í saltpækli við –9 °C
eða við hærra hitastig en –18 °C og er ætlaður til niðurlagningar í samræmi við kröfurnar í 7. lið II.
liðar I. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Merkið við „afurðir til manneldis“
eða „frekari vinnsla“ í öðrum tilvikum.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s.: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305,
0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eða 2106.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreinið hvort afurðirnar eru kældar, frystar eða unnar.

II. hluti:
*

Þar með talin fiskiskip, verksmiðjuskip, frysti- og kæliskip, eftir því sem við á.

** Rafrænt form er einnig samþykkt. Umskipunaryfirlýsing er notuð ef geymsla á sér ekki stað og löndunarskýrslan er notuð ef
geymsla á sér stað.
Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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30. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU LAGARAFURÐA EÐA LAGARAFURÐA ÚR SAMLOKUM, SEM
ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, SEM KOMA INN Í SAMBANDIÐ BEINT FRÁ KÆLISKIPI, FRYSTISKIPI EÐA
VERKSMIÐJUSKIPI SEM SIGLIR UNDIR FÁNA ÞRIÐJA LANDS EINS OG KVEÐIÐ ER Á UM Í 3. MGR. 11. GR.
FRAMSELDRAR REGLUGERÐAR (ESB) 2019/625, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND FISH/MOL-CAP)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður
Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land
I.13

I.15

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land
I.14

Brottfarardagur og -tími

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/429

I.18
I.19
I.20

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

Niðurlagningariðnaður

I.21

I.22

Frekari vinnsla

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer Tegund

I.25

Heildarmagn

Lokaneytandi Fjöldi
pakkninga
Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Eigin þyngd

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Lotunúmer

Tegund umbúða

Auðkennismerki

Tegund
meðhöndlunar
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II. hluti: Vottun

LAND

A

B

C
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Fyrirmynd að vottorði FISH/MOL-CAP

II.

Heilbrigðisvottun

II.1

Lýðheilsuvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með
að lagarafurðirnar eða afurðirnar úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi sæsniglum
sem lýst er í I. hluta:

a)

voru framleiddar í samræmi við þessar kröfur, einkum að skipið er á skrá yfir skip sem mega stunda
innflutning til Sambandsins (er með ESB-skráningu):

b)

í skipinu er almennum kröfum um hollustuhætti beitt og þar er í framkvæmd áætlun sem byggist á
meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á, og það er skráð sem ESB-samþykkt
stöð,

c)

lagarafurðirnar eða afurðirnar úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi sæsniglum
voru veiddar og meðhöndlaðar um borð í skipum, þeim landað, þær meðhöndlaðar og eftir því sem við á,
tilreiddar, unnar, frystar og afþíddar samkvæmt reglum um hollustuhætti í samræmi við kröfurnar sem mælt
er fyrir um í I. til IV. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.Innyfli og hlutar sem gætu
skapað hættu fyrir lýðheilsu voru skilin frá eins fljótt og unnt var og haldið aðskildum frá afurðum sem eru
ætlaðar til manneldis,

d)

lagarafurðirnar eða afurðirnar úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi sæsniglum
uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004 [uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004], (strikið yfir eftir því sem við á) og, þar sem við á, viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

e)

lagarafurðunum eða afurðunum úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi
sæsniglum var pakkað, þær geymdar og fluttar í samræmi við VI. til VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

f)

lagarafurðirnar eða afurðirnar úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi sæsniglum
voru merktar í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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g)

ef um er að ræða diska, sæsnigla og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, sem eru tekin utan flokkaðra
framleiðslusvæða, uppfylla þau sértækar kröfur sem mælt er fyrir um í IX. kafla VII. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

h)

lagarafurðirnar uppfylla ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, ef þær eru úr lagareldi, sem
kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins
96/23/EBD, og viðkomandi dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB E
fyrir viðkomandi upprunaland,

i)

lagarafurðirnar voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 F og

j)

frystu lagarafurðirnar eða afurðirnar úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi
sæsniglum hafa verið geymdar við hitastig sem fór ekki yfir –18 °C í neinum hlutum afurðanna. Þó má
geyma heilan fisk, sem upphaflega var frystur í saltpækli og er ætlaður til framleiðslu á niðurlögðum mat,
þannig að hitastig hans fari ekki yfir –9 °C.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

D

E

F

Reitur I.2:

Einkvæmt skjalnúmer samkvæmt eigin flokkunarkerfi.

Reitur I.5:

Nafn og heimilisfang (gata, bær og póstnúmer) einstaklings eða lögaðila sem sendingin
er innflutt beint til í viðtökuaðildarríkinu.

Reitur I.7:

Fánaland skipsins sem gefur út þetta skjal.

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram
í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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Reitur I.11:

Heiti skipsins, sem lagarafurðirnar eru fluttar beint inn frá, og samþykkisnúmer sem er
skráð í samræmi við 10. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/625.

Reitur I.20:

Merkið við „niðurlagningariðnaður“ fyrir heilan fisk sem var upphaflega frystur í saltpækli
við –9 °C eða við hærra hitastig en –18 °C og er ætlaður til niðurlagningar í samræmi við
kröfurnar í 7. lið II. liðar I. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.
Merkið við „afurðir til manneldis“ eða „frekari vinnsla“ í öðrum tilvikum.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s.: 0301, 0302, 0303,
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eða 2106.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreinið hvort afurðirnar eru kældar, frystar eða unnar.

Skipstjóri skipsins
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:

Undirskrift:
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31. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU LIFANDI SAMLOKA,
SKRÁPDÝRA, MÖTTULDÝRA, SÆSNIGLA OG AFURÐA ÚR ÞESSUM DÝRUM, SEM ERU ÆTLUÐ TIL
MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND MOL-HC)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita
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Kældar

Frystar

Afgreiðslustöð

Frekari vinnsla

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

Lifandi lagardýr til
manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Eigin þyngd
Lotunúmer
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II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

(1)

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að (4)[lifandi
samlokur] (4)[lifandi skrápdýr] (4)[lifandi möttuldýr] (4)[lifandi sæsniglar] (4)[afurðir úr lifandi samlokum/lifandi skrápdýrum/
lifandi möttuldýrum/lifandi sæsniglum] sem lýst er í I. hluta, voru framleidd í samræmi við þær kröfur, einkum að:

A

B

C

a)

þau eru fengin á svæði/svæðum eða í landi/löndum ................... sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi
til að flytja (4)[lifandi samlokur] (4)[lifandi skrápdýr] (4)[lifandi möttuldýr] (4)[lifandi sæsnigla] (4)[afurðir úr lifandi
samlokum/lifandi skrápdýrum/lifandi möttuldýrum/lifandi sæsniglum] inn í Sambandið og framkvæmdastjórnin
hefur skráð það/þau í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,

b)

þau koma frá stöð(vum) sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun
sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr.
reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESBsamþykkt(ar) stöð(var),

c)

þau voru fönguð og, ef nauðsyn krefur, umlögð og flutt í samræmi við I. og II. kafla VII. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d)

þau (4)[voru meðhöndluð, hreinsuð ef nauðsyn krefur og þeim pakkað í samræmi við III. og IV. kafla VII. þáttar III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, (4)[voru tilreidd, unnin, fryst og afþídd samkvæmt reglum um hollustuhætti
í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í III. og IV. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004]],

e)

þau uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004
(4)
[V. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004] og viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

f)

þeim var pakkað, þau geymd og flutt í samræmi við (4)[VI. og VIII. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004] (4)[VI til VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004],

g)

þau voru merkt og áletruð í samræmi við (4)[I. þátt II. viðauka og VII. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004] (4)[I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004],

h)

ef um er að ræða diska, sæsnigla og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, sem eru tekin utan flokkaðra
framleiðslusvæða, uppfylla þau sértækar kröfur sem mælt er fyrir um í IX. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

i)

þau koma frá framleiðslusvæði sem er flokkað skv. 52. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/627D sem [A] [B] eða [C] við tekju (tilgreinið flokkun framleiðslusvæðisins við tekju) (að undanskildum
diskum, sæsniglum og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, sem eru tekin utan flokkaðra framleiðslusvæða),

j)

þau hafa staðist opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um í (4)[51. til 66. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627
eða í 11. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624] (4)[69. til 71. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627],

k)

þau uppfylla ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, ef þær eru úr lagareldi, sem kveðið er á um í
áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB E, og viðkomandi
dýr og afurðir eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBF fyrir viðkomandi upprunaland,

I)

þau voru framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem
mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005G og hámarksgildi aðskotaefna sem
mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006H.

Dýraheilbrigðisvottun fyrir lifandi samlokur af (3) skráðum tegundum, sem eru ætlaðar til manneldis, og afurðir
af þessum lindýrum sem eru ætluð til frekari vinnslu í Sambandinu fyrir neyslu, að undanskildum villtum
lindýrum og afurðum úr þeim sem er landað úr fiskiskipum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:
II.2.1.

Samkvæmt opinberum upplýsingum: (4) [lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4) [lagardýraafurðir, aðrar
en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta, eru fengnar úr dýrum sem] uppfylla eftirfarandi
dýraheilbrigðiskröfur:
II.2.1.1.

D

E

F

G

H

I

Þau eru upprunnin frá (4)[starfsstöð] (4)[búsvæði] sem fellur ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra eða vegna þess að upp kemur afbrigðileg
dánartíðni af óskilgreindum orsökum, þ.m.t. viðeigandi skráðir sjúkdómar, sem um getur í
I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692I, og nýtilkomnir
sjúkdómar,

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert
eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram
í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(4)

[Ekki er ætlunin að aflífa lagardýrin] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, eru fengnar úr
dýrum sem ekki er ætlunin að aflífa] samkvæmt landsbundnum áætlunum um útrýmingu
sjúkdóma, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar, sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692, og nýtilkomnir sjúkdómar.

(4)

[Lagareldisdýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4) [Afurðir úr lagareldisdýrum, aðrar en lifandi
lagareldisdýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta eru fengnar úr dýrum sem] uppfylla eftirfarandi kröfur:

II.2.2.1.

II.2.2.2.

Þau koma frá lagareldisstöð sem er (4)[skráð] (4)[samþykkt] af hálfu og undir eftirliti lögbærs
yfirvalds þriðja landsins eða upprunayfirráðasvæðisins og sem er með kerfi fyrir hendi til að
viðhalda og til að geyma í a.m.k. 3 ár uppfærðar skrár sem innihalda upplýsingar sem varða:

i.

tegundir, flokka og fjölda lagareldisdýra í stöðinni,

ii.

tilflutninga á lagardýrum inn í stöðina og lagareldisdýrum út úr henni,

iii.

dánartíðni í stöðinni,

Þau koma frá lagareldisstöð sem fær reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim
tilgangi að greina og fá upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi
skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 og
nýtilkomnir sjúkdómar, og tíðni heimsóknanna er í réttu hlutfalli við áhættuna sem stafar af
stöðinni.]

II.2.3. Almennar dýraheilbrigðiskröfur

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4) [Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I.
hluta, eru fengnar úr dýrum sem] uppfylla eftirfarandi dýraheilbrigðiskröfur:

(4)(6)

[lI.2.3.1. Þau falla undir kröfurnar í lið II.2.4 og eru upprunnin frá/í (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði]
(4)
[hólf] með (5) kóðann:
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var tilgreint í skrá yfir
þriðju lönd og yfirráðasvæði, sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, til að flytja inn í Sambandið (4)[lagardýr] (4)[lagardýraafurðir
aðrar en lifandi lagardýr],]

(4)(6)

[ll.2.3.2. Þau eru lagardýr sem fóru í klíníska skoðun hjá opinberum dýralækni innan 72 klukkustunda
fyrir fermingu. Við skoðunina sýndu dýrin engin klínísk einkenni smitandi sjúkdóma og
samkvæmt viðeigandi skrám stöðvarinnar benti ekkert til að sjúkdómar séu vandamál,]

II.2.3.3.

Þau eru lagardýr sem eru send beint frá upprunastöðinni til Sambandsins,

II.2.3.4.

Þau hafa ekki komist í snertingu við lagardýr í lakara heilbrigðisástandi.
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II.2.4.1.
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Sérstakar heilbrigðiskröfur
Kröfur vegna (3) tegunda sem eru skráðar fyrir sýkingu af völdum Microcytos mackini eða
sýkingu af völdum perkinsveikisýkils (Perkinsus marinus)

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit
I.27 í I. hluta, eru fengnar úr dýrum sem] eru upprunnin frá (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem er
lýst laust við (4)[sýking af völdum Microcytos mackini] (4)[sýking af völdum perkinsveikisýkils (Perkinsus
marinus)] í samræmi við skilyrði sem eru a.m.k. jafnströng og þau sem mælt er fyrir um í 66. gr. eða í 1. mgr.
og a-lið 2. mgr. 73. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689J og ef um er að
ræða lagardýr: allar (3) skráðar tegundir fyrir viðkomandi sjúkdóm(a):
i.

eru fluttar inn frá öðru landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem hefur verið lýst laust við sama
sjúkdóm/sömu sjúkdóma,

ii.

eru ekki bólusettar gegn (4) [þessum sjúkdómi] (4) [þessum sjúkdómum].]

(4)(7)

[II.2.4.2. Kröfur vegna (3) tegunda sem eru skráðar fyrir sýkingu af völdum martelíuveikisýkils
(Marteilia refringens), sýkingu af völdum Bonamia exitiosa eða sýkingu af völdum
ostruveikisýkils (Bonamia ostreae)

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit
I.27 í I. hluta, eru fengnar úr dýrum sem] eru upprunnin frá (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem er
lýst laust við (4)[sýking af völdum martelíuveikisýkils (Marteilia refringens)] (4)[sýking af völdum Bonamia
exitiosa] (4)[ sýking af völdum ostruveikisýkils (Bonamia ostreae)] í samræmi við 4. kafla II. hluta framseldrar
reglugerðar (ESB) 2020/689 og ef um er að ræða lagardýr: allar (3)skráðar tegundir fyrir viðkomandi
sjúkdóm(a):
–

eru fluttar inn frá öðru landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem hefur verið lýst laust við sama sjúkdóm/
sömu sjúkdóma,

–

eru ekki bólusettar gegn (4) [þessum sjúkdómi] (4) [þessum sjúkdómum].]

(4)(8)

[II.2.4.3. Kröfur vegna (9) tegunda sem eru næmar fyrir sýkingu af völdum ostruherpesveiru 1 μνar
(OsHV-1 μVar)

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit
I.27 í I. hluta eru fengnar úr dýrum sem] eru upprunnin frá (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem
uppfyllir heilbrigðisábyrgðir að því er varðar ostruherpesveiru 1 μνar (OsHV-1 μVar), sem eru nauðsynlegar til
að fara að landsráðstöfunum sem gilda í viðtökuaðildarríkinu eins og sett er fram í framkvæmdargerðum sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 3. mgr. 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.]]

J

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/689 frá 17. desember 2019 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu með tilliti til tiltekinna
skráðra og nýtilkominna sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 211).
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Sérstakar heilbrigðiskröfur

(4)

[Lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta] (4)[Lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit
I.27 í I. hluta, eru fengnar úr dýrum sem] eru ætluð til fyrirtækis sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir
sjúkdómsvörnum innan Sambandsins sem er samþykkt í samræmi við 11. gr. framseldrar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691K þar sem á að vinna þau til manneldis.]
II.2.5.

II.2.6.

Samkvæmt minni bestu vitund og eins og rekstraraðilinn lýsir yfir eru (4) [lagardýr sem um getur í reit I.27 í I.
hluta] (4) [lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr sem um getur í reit I.27 í I. hluta, fengnar úr dýrum sem eru]
upprunnin frá (4)[stöð] (4)[búsvæði] þar sem:
i.

ekki er um að ræða afbrigðilega dánartíðni af óskilgreindum orsökum og

ii.

dýrin hafa ekki komist í snertingu við lagardýr af
sem um getur í lið II.2.1.

(3)

skráðum tegundum sem uppfylltu ekki kröfurnar

Kröfur í flutningi

Ráðstafanir hafa verið gerðar til að flytja lagardýrin, sem um getur í reit I.27 í I. hluta, í samræmi við kröfurnar sem
settar eru fram í 167. og 168. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692 og einkum að:
II.2.6.1.

þegar dýrin eru flutt í vatni er ekki skipt um vatnið í þriðja landi eða á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi
sem er ekki skráð vegna innflutnings á þessari tilteknu tegund og flokki lagardýra inn í Sambandið,

II.2.6.2.

dýrin eru ekki flutt við skilyrði sem stofna heilbrigðisástandi þeirra í hættu, einkum:

II.2.6.3.

K

i.

þegar dýrin eru flutt í vatni breytir það ekki heilbrigðisástandi þeirra,

ii.

flutningatæki og gámar eru smíðuð þannig að heilbrigðisástandi lagardýranna er ekki stofnað í
hættu í flutningi,

iii.

(4)

[gámurinn] (4)[brunnbáturinn] er (4)[áður ónotaður] (4)[hreinsaður og sótthreinsaður í samræmi
við aðferðarlýsingu og með vörum sem lögbært yfirvald í/á uppruna- (4)[þriðja landi]
(4)
[yfirráðasvæði] samþykkir fyrir fermingu til sendingar inn í Sambandið],

frá fermingu á upprunastarfsstöð til komu inn í Sambandið eru dýrin í sendingunni ekki flutt í sama
vatni eða (4)[gámi] (4)[brunnbát] og lagardýr í lakara heilbrigðisástandi eða sem eru ekki ætluð til
innflutnings inn í Sambandið,

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/691 frá 30. janúar 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um lagareldisstöðvar og flutningsaðila fyrir lagardýr (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020,
bls. 345).
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ef það er nauðsynlegt að skipta um vatn í/á (4)[land] (4)[yfirráðasvæði] (4)[svæði] (4)[hólf] sem er skráð
vegna innflutnings á þessari tilteknu tegund og flokki lagardýra inn í Sambandið er það einungis gert
(4)
[ef um er að ræða flutning á landi: á vatnsskiptastöðum sem lögbært yfirvald (4) [þriðja land]
(4)
[yfirráðasvæði], þar sem skiptin á vatninu fara fram, hefur samþykkt] (4)[ef um er að ræða flutning í
brunnbáti: í a.m.k. 10 km fjarlægð frá öllum lagareldisstöðvum sem eru staðsettar á leiðinni frá
upprunastaðnum til viðtökustaðarins í Sambandinu],

II.2.7. Kröfur um merkingar
Ráðstafanir hafa verið gerðar til að auðkenna og merkja
reglugerðar (ESB) 2020/692 og einkum að:

(4)

[flutningatæki]

(4)

[gámar] í samræmi við 169. gr. framseldrar

II.2.7.1. sendingin er auðkennd með (4)[læsilegum og sýnilegum merkimiða utan á gámnum] (4)[færslu í
farmskrá skipsins þegar flutt er með brunnbáti] sem tengir sendinguna með skýrum hætti við þetta
dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð,
(4)

(4)

[lI.2.7.2. ef um er að ræða lifandi lagardýr inniheldur læsilegi og sýnilegi merkimiðinn, sem um getur í lið
II.2.7.1:
a)

nákvæmar upplýsingar um fjölda gáma í sendingunni,

b)

heiti dýrategunda í hverjum gámi,

c)

nákvæmar upplýsingar um fjölda dýra í hverjum gámi af hverri dýrategund sem er til staðar,

d)

eftirfarandi yfirlýsingu: „lifandi lindýr sem eru ætluð til manneldis í Evrópusambandinu“,]

[lI.2.7.3. ef um er að ræða lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, inniheldur læsilegi og sýnilegi
merkimiðinn, sem um getur í lið II.2.7.1., a.m.k. eftirfarandi yfirlýsingu:
„lindýr sem eru ætluð til manneldis eftir frekari vinnslu í Evrópusambandinu“.]

II.2.8.

Gildistími dýraheilbrigðisvottorðs/opinbers vottorðs

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð gildir í 10 daga frá útgáfudegi. Ef um er að ræða flutning lagareldisdýra
eftir vatnaleið/sjóleiðis má lengja þetta 10 daga tímabil um þann tíma sem ferðin tekur.]
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Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og
Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun,
innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar Norður-Írland.

„Lagardýr“: dýr eins og þau eru skilgreind í 3. lið 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429. „Lagareldisdýr“:
lagardýr sem falla undir lagareldi eins og skilgreint er í 7. lið 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Öll lagardýr og lagardýraafurðir, aðrar en lifandi lagardýr, sem liður II.2.4. í þessu vottorði á við um verða að vera upprunnin í/á
landi/yfirráðasvæði/svæði/hólfi sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Liður II.2.4. í vottorðinu gildir ekki um eftirfarandi lagardýr sem mega þar af leiðandi vera upprunnin frá landi eða svæði þess
sem framkvæmdastjórnin skráði í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625:

a)

lindýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er fram í
reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau væru ófær um að lifa af ef þau væru sett aftur í vatnsumhverfið,

b)

lindýr sem eru ætluð til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þau séu sett í smásöluumbúðir í samræmi við
kröfur um slíkar umbúðir eins og sett er fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

lindýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er fram í
reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau eru ætluð til frekari vinnslu, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað.

Þetta vottorð á við um afurðir úr dýraríkinu og um lifandi lagardýr, sem eru ætluð til beinnar neyslu, sem og um lifandi lagardýr
sem á að senda til eftirfarandi lagareldisstöðva: i. fyrirtækis sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum eins
og það er skilgreint í 52. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 eða ii. afgreiðslustöðvar eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 2. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/691 þar sem þau eru unnin eða tilreidd á annan hátt til manneldis.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á
um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
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I. hluti:
Reitur I.8:

Upprunasvæði: tilgreinið framleiðslusvæðið og flokkun þess við tekju.

II. hluti:
(1)

Liður II.1 á ekki við um lönd með sérstakar kröfur um heilbrigðisvottun sem mælt er fyrir um í jafngildissamningum eða
annarri löggjöf Sambandsins.

(2)

Liður II.2. á ekki við og skal strikað yfir hann þegar sendingin samanstendur af: a) öðrum dýrategundum en þeim sem eru
tilgreindar í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 L eða b) villtum lagardýrum
og afurðum úr þessum villtu lagardýrum sem er landað úr fiskiskipum til manneldis eða c) afurðum úr öðrum lagardýrum en
lifandi lagardýrum sem eru flutt inn í Sambandið tilbúin til beinnar neyslu.

(3)

Dýrategundir sem eru tilgreindar í 3. og 4. dálki töflunnar í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1882.
Dýrategundir sem eru tilgreindar í 4. dálki skulu einungis teljast smitferjur við skilyrðin sem sett eru fram í 171. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692.

(4)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(5)

Kóði þriðja lands/yfirráðasvæðis/svæðis/hólfs eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Liðir II.2.3.1, II.2.3.2. og II.2.4 eiga ekki við og skal strika yfir þá ef sendingin inniheldur einungis eftirfarandi lagardýr:

(7)

L

a)

lindýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er
fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau væru ófær um að lifa af ef þau væru sett aftur í vatnsumhverfið,

b)

lindýr sem eru ætluð til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þau séu sett í smásöluumbúðir í samræmi við
kröfur um slíkar umbúðir eins og sett er fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

lindýr sem er pakkað og þau merkt til manneldis í samræmi við sértækar kröfur varðandi þessi dýr, eins og sett er
fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004, og þau eru ætluð til frekari vinnslu, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað.

Á einungis við þegar viðtökuaðildarríkið/-svæðið/-hólfið í Sambandinu er annaðhvort með sjúkdómalausa stöðu m.t.t.
sjúkdóms í C-flokki, eins og skilgreint er í 3. lið 1. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/1882, eða fellur undir valkvæða
útrýmingaráætlun sem er komið á í samræmi við 2. mgr. 31. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, annars skal strika yfir þetta.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1882 frá 3. desember 2018 um beitingu tiltekinna reglna um
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra sjúkdóma og um að koma á skrá yfir dýrategundir og hópa dýrategunda
sem skapa töluverða áhættu á útbreiðslu þessara skráðu sjúkdóma (Stjtíð. ESB L 308, 4.12.2018, bls. 21).
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(8)

Á við þegar viðtökuaðildarríkið í Sambandinu er með samþykktar landsráðstafanir vegna tiltekins sjúkdóms fyrir hendi, sem
framkvæmdastjórnin hefur samþykkt í samræmi við 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, annars skal strika yfir þetta.

(9)

Dýrategundir sem eru tilgreindar í 2. dálki töflunnar í XXIX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 að því er varðar
sjúkdóma sem aðildarríkin eru með landsráðstafanir gegn eins og kveðið er á um í 226. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(10)

. Skal undirritað af:
—

opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun

—

vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](4)(10)/[Vottunarmaður](4)(10)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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32. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU UNNINNA SAMLOKA SEM TILHEYRA TEGUNDINNI
ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND MOL-AT)

Opinber skoðunarmaður vottar hér með að unnu samlokurnar af tegundinni Acanthocardia tuberculatum sem eru vottaðar í
opinberu vottorði með tilvísunarnúmerið: ........................................................................................................................................

1) voru teknar á framleiðslusvæðum sem eru auðkennd á skýran hátt, flokkuð og vöktuð af hálfu lögbærra yfirvalda í samræmi
við 52. og 59. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 (A) og innihald lamandi
skelfiskseiturs (PSP) er undir 300 µg í 100 g,

2) voru fluttar, í gámum eða ökutækjum sem lögbært yfirvald innsiglaði, beint til starfsstöðvarinnar:

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

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

(heiti og opinbert samþykkisnúmer starfsstöðvarinnar sem er með sérstakt leyfi frá lögbærum yfirvöldum til að annast
meðhöndlun þeirra),

3) þeim fylgdi, á meðan á flutningi þeirra stóð til þessarar starfsstöðvar, skjal sem lögbær yfirvöld gáfu út þar sem veitt er
heimild fyrir flutningnum og staðfesting á eðli og magni afurðarinnar, framleiðslusvæði, sem er upprunasvæði, og
starfsstöðinni sem er áfangastaður hennar,

4) fengu hitameðhöndlunina sem er lýst í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/77/EB ( B) og
5) eftir hitameðhöndlunina innihalda þær ekki magn lamandi skelfiskseiturs í magni yfir 80 μg í 100g, sem greinist með
opinberri aðferð Sambandsins, eins og sýnt er fram á í meðfylgjandi greiningarskýrslu(m) um prófanir sem framkvæmdar
voru á hverri framleiðslueiningu í sendingunni sem þetta vottorð nær til.
Vottunarmaður vottar hér með að lögbær yfirvöld hafa staðfest að hinu „innra eftirliti“, sem fram fer í starfsstöðinni sem
um getur í 2. lið, er sérstaklega beitt við hitameðhöndlunina sem um getur í 4. lið.

Undirritaður vottunarmaður lýsir því hér með yfir að hann/hún hefur vitneskju um kröfurnar í ákvörðun 96/77/EB og að
meðfylgjandi greiningarskýrsla/-skýrslur samsvara(r) prófuninni sem gerð var á afurðunum eftir vinnslu.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

(A) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131,
17.5.2019, bls. 51).
(B) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/77/EB frá 18. janúar 1996 um skilyrði fyrir tekju og vinnslu á tilteknum samlokum frá svæðum þar
sem magn lamandi skelfiskseiturs er yfir þeim mörkum sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 91/495/EBE (Stjtíð. EB L 15, 20.1.1996,
bls. 46).
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33. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU HRÁMJÓLKUR, SEM ER
ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND MILK-RM)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Kældar
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Frekari vinnsla

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Fjöldi pakkninga
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Fyrirmynd að vottorði MILK-RM
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður hrámjólkurinnar]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að hrámjólkin, sem lýst er í I.
hluta, var framleidd í samræmi við þær kröfur, einkum að:

A

B

C

D

E

F

a)

hún kemur frá búum sem eru skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og hafa verið skoðuð í
samræmi við 49. og 50. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627,

b)

hún var framleidd, henni safnað, hún kæld, geymd og flutt í samræmi við þau skilyrði er varða
hollustuhætti sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

c)

hún uppfylli viðmiðanirnar um líftölu og frumutölu sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d)

hún er úr dýrum sem tilheyra hjörðum sem eru lausar við eða opinberlega lausar við öldusótt og berkla,

e)

þær ábyrgðir vegna efnaleifa í hrámjólk, sem kveðið er á um í vöktunaráætlununum varðandi greiningu
leifa eða efna og lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBD, eru uppfylltar og
mjólkin er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir viðkomandi upprunaland,

f)

samkvæmt prófun vegna sýklalyfjaleifa á vegum stjórnanda matvælafyrirtækisins, í samræmi við kröfurnar
í 4. lið III. hluta í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, uppfyllir hún kröfurnar um
hámarksgildi leifa að því er varðar leifar sýklalyfja fyrir dýr sem mælt er fyrir um í viðaukanum við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010F,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að
því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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g)

hún var framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa
sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006H.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef hrámjólkin er úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum villtum landspendýrum,
öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Hrámjólkin sem lýst er í I. hluta:
II.2.1. er fengin á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ................. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/
hafa leyfi til að flytja hrámjólk inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429 og þar hefur ekki verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru í
12 mánuði áður en mjólkað var og ekki hefur verið bólusett gegn þessum sjúkdómum á sama tímabili.
II.2.2. er fengin úr dýrum af tegundunum [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1)
[Camelus dromedarius](1) sem hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið II.2.1 frá fæðingu
eða í a.m.k. 3 mánuði áður en mjólkað var.
II.2.3. er fengin úr dýrum sem koma frá starfsstöðvum:
a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti þess
og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692I,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um
getur í I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar mjólkað var.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu hrámjólkur inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður
hrámjólkurinnar.

G

H

I

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer (loftfar) eða heiti
(skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa landamæraeftirlitsstöð um
það við komu inn í Sambandið.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum:
04.01; 04.02 eða 04.03.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Framleiðslustöð“: Tilgreinið samþykkisnúmer framleiðslubúsins eða -búanna, söfnunarstöð
eða stöðlunarstöð sem hefur verið samþykkt vegna útflutnings til Evrópusambandsins.

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(3)

Skal undirritað af:
— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
— vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](1)(3)/[Vottunarmaður](1)(3)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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34. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU MJÓLKURAFURÐA, SEM ERU
ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, ÚR HRÁMJÓLK EÐA SEM EKKI ER GERÐ KRAFA UM AÐ FÁI SÉRSTAKA MEÐHÖNDLUN
TIL AÐ DRAGA ÚR ÁHÆTTU, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND MILK-RMP/NT)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang
Land

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

QR-KÓÐI

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Kældar
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Frekari vinnsla

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Lotunúmer

Dagsetning söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Fjöldi pakkninga
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður mjólkurafurðanna]
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að mjólkurafurðirnar úr hrámjólk, sem lýst er í
I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:

II. hluti: Vottun

a)

A

B

C

D

E

F

þær voru framleiddar úr hrámjólk:
i.

sem kemur frá búum sem eru skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og hafa verið skoðuð í
samræmi við 49. og 50. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627,

ii.

sem var framleidd, henni safnað, hún kæld, geymd og flutt í samræmi við þau skilyrði er varða
hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iii.

sem uppfyllir viðmiðanirnar um líftölu og frumutölu, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iv.

sem er úr dýrum sem tilheyra hjörðum sem eru lausar við eða opinberlega lausar við öldusótt og berkla,

v.

sem er í samræmi við þær ábyrgðir vegna efnaleifa í hrámjólk, sem kveðið er á um í vöktunaráætlununum varðandi greiningu leifa eða efna og lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar
ráðsins 96/23/EBD, og mjólkin er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB E fyrir
viðkomandi upprunaland,

vi.

sem uppfyllir kröfurnar um hámarksgildi leifa að því er varðar leifar sýklalyfja fyrir dýr sem mælt er fyrir
um í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010F, samkvæmt prófun vegna
sýklalyfjaleifa á vegum stjórnanda matvælafyrirtækisins, í samræmi við kröfurnar í 4. lið III. hluta í I. kafla
IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að
því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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vii.

sem var framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/
2006H.

b)

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og er(u)
skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

c)

þær eru fengnar úr hrámjólk sem fékk hvorki hitameðhöndlun né eðlis- eða efnafræðileg, meðhöndlun meðan
á framleiðsluferlinu stóð sem myndi milda sértæka áhættu, þ.m.t. gerilsneyðing,

d)

þær voru settar í umbúðir, þeim pakkað og þær merktar í samræmi við III. og IV. kafla IX. þáttar III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e)

þær uppfylla viðeigandi örverufræðilegar viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005I og

f)

mjólkurafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að
ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1881/2006.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef mjólkurafurðirnar eru úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum villtum
landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Mjólkurafurðirnar sem lýst er í I. hluta:
II.2.1. eru upprunnar á svæði/svæðum með kóðann/kóðana:................. (2) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja hrámjólk inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429 og þar hefur ekki verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru í
12 mánuði áður en mjólkað var og ekki hefur verið bólusett gegn þessum sjúkdómum á sama tímabili
og
II.2.2. voru unnar úr hrámjólk sem var fengin:
(1) annaðhvort

[á svæðinu sem um getur í lið II.2.1.]

(1) eða

[ á svæði/svæðum með kóðann/kóðana (2) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa
leyfi til að flytja hrámjólk inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429.]

(1) eða

[í aðildarríki.]

II.2.2. voru unnar úr hrámjólk sem er fengin úr dýrum af tegundunum [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra
hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) sem hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um
getur í lið II.2.1 frá fæðingu eða í a.m.k. 3 mánuði áður en mjólkað var.

G

H

I

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.2.3. voru unnar úr hrámjólk sem er fengin úr dýrum sem eru í haldi í starfsstöðvum:
a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti þess
og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692J,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um
getur í I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar mjólkað var.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu mjólkurafurða (eins og þær eru skilgreindar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004),
sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið, sem eru úr hrámjólk eða sem hvorki er gerð krafa um að fái sérstaka
meðhöndlun til að draga úr áhættu að því er varðar gin- og klaufaveiki, í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, né séu
gerilsneyddar, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður mjólkurafurðanna.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:

J

Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer (loftfar) eða heiti
(skip). Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina skráningarnúmer þeirra í reit I.19,
auk raðnúmers innsiglisins, ef við á. Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöð um það við komu inn í Sambandið.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum:
04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 eða 35.04.

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Framleiðslustöð“: Tilgreinið samþykkisnúmer framleiðslubúsins eða -búanna, söfnunarstöð
eða stöðlunarstöð sem hefur verið samþykkt vegna útflutnings til Evrópusambandsins.

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(3)

Skal undirritað af:

— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
— vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](1)(3)/[Vottunarmaður](1)(3)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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35. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU MJÓLKURAFURÐA SEM GERÐ
ER KRAFA UM AÐ SÉU GERILSNEYDDAR, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND
DAIRY-PRODUCTS-PT)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

Við umhverfishita

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Vottað sem eða til

Kældar
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Frystar

Innsiglis
nr.

Afurðir til
manneldis
I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Fjöldi pakkninga
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður mjólkurafurðanna]

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að mjólkurafurðirnar, sem lýst er í I.
hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:

II. hluti: Vottun

a)

A

B

C

D

E

F

þær voru framleiddar úr hrámjólk:

i.

sem kemur frá búum sem eru skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og hafa verið skoðuð í
samræmi við 49. og 50. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627,

ii.

sem var framleidd, henni safnað, hún kæld, geymd og flutt í samræmi við þau skilyrði er varða
hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iii.

sem uppfyllir viðmiðanirnar um líftölu og frumutölu, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iv.

sem er í samræmi við þær ábyrgðir vegna efnaleifa í hrámjólk, sem kveðið er á um í
vöktunaráætlununum varðandi greiningu leifa eða efna og lagðar eru fram í samræmi við 29. gr.
tilskipunar ráðsins 96/23/EBD, og mjólkin er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE
fyrir viðkomandi upprunaland,

v.

sem uppfyllir kröfurnar um hámarksgildi leifa að því er varðar leifar sýklalyfja fyrir dýr sem mælt er fyrir
um í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010F, samkvæmt prófun vegna
sýklalyfjaleifa á vegum stjórnanda matvælafyrirtækisins, í samræmi við kröfurnar í 4. lið III. hluta í I.
kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að
því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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vi.

sem var framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006H,

b)

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

c)

þær voru unnar, geymdar, settar í umbúðir, pakkað og síðan fluttar í samræmi við viðeigandi skilyrði er
varða hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og II. kafla IX. þáttar í
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d)

þær uppfylla viðeigandi viðmiðanir, sem mælt er fyrir um í II. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004 og viðeigandi örverufræðilegar viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005I,

e)

þær eru ekki fengnar úr dýrum sem sýna jákvæða svörun við prófun fyrir berklum eða öldusótt,

f)

þær voru gerilsneyddar með einfaldri hitameðhöndlun eða eru framleiddar úr hrámjólk sem hefur fengið
slíka meðhöndlun með hitahrifum sem jafngilda a.m.k. þeim sem nást með gerilsneyðingu við a.m.k. 72 °C í
15 sekúndur og, eftir atvikum, nægir til að tryggja neikvæða svörun við prófun með basískum fosfatasa strax
að lokinni hitameðhöndluninni,

g)

þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt
er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1881/2006.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef mjólkurafurðirnar eru úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum villtum
landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Mjólkurafurðirnar sem lýst er í I. hluta:
II.2.1. eru upprunnar á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi
til að flytja hrámjólk inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og þar
hefur ekki verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru í 12 mánuði áður
en mjólkað var og ekki hefur verið bólusett gegn þessum sjúkdómum á sama tímabili og

G

H

I

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.2.2. voru unnar úr hrámjólk sem var fengin:

(1) annaðhvort

[á svæðinu sem um getur í lið II.2.1.]

(1) eða

[ á svæði/svæðum með kóðann/kóðana.................. (2) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja hrámjólk inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir
þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.]

(1) eða

[í aðildarríki.]

II.2.3. voru unnar úr hrámjólk sem er fengin úr dýrum af tegundunum [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra
hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) sem hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um
getur í lið II.2.1 frá fæðingu eða í a.m.k. 3 mánuði áður en mjólkað var.

II.2.4. voru unnar úr hrámjólk sem er fengin úr dýrum sem eru í haldi í starfsstöðvum:

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti þess
og eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692J,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá
upplýsingar um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um
getur í I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar mjólkað var.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu mjólkurafurða (eins og þær eru skilgreindar í reglugerð (EB) nr. 853/2004) inn í
Sambandið, sem koma frá svæðum sem eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 fyrir komu hrámjólkur inn í Sambandið og þar af
leiðandi er ekki gerð krafa um að þær fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu að því er varðar gin- og klaufaveiki
en gerð er krafa um að þær séu gerilsneyddar vegna þess að annaðhvort voru þær framleiddar úr hrámjólk, sem var
fengin í starfsstöðum sem eru ekki opinberlega lausar við berkla eða öldusótt, eða gerð er krafa um að þær séu
gerilsneyddar, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður mjólkurafurðanna.

J

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn
í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer
(loftfar) eða heiti (skip). Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina skráningarnúmer
þeirra í reit I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á. Ef til af- og endurfermingar kemur skal
sendandi upplýsa landamæraeftirlitsstöð um það við komu inn í Sambandið.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum:
04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35;
35.01; 35.02 eða 35.04.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Framleiðslustöð“: Tilgreinið samþykkisnúmer fyrir meðhöndlunina og/eða vinnslustöðina eða
-stöðvarnar sem samþykktar hafa verið vegna útflutnings til Evrópusambandsins.

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(3)

Skal undirritað af:

— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
— vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.
[Opinber dýralæknir](1)(3)/[Vottunarmaður](1)(3)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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36. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU MJÓLKURAFURÐA SEM GERÐ
ER KRAFA UM AÐ FÁI SÉRSTAKA MEÐHÖNDLUN TIL AÐ DRAGA ÚR ÁHÆTTU, AÐRA EN GERILSNEYÐINGU, SEM ERU
ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND DAIRY-PRODUCTS-ST)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Fjöldi pakkninga
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður mjólkurafurðanna]
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að mjólkurafurðirnar, sem lýst er í I.
hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:

II. hluti: Vottun

a)

A

B

C

D

E

F

þær voru framleiddar úr hrámjólk:
i.

sem kemur frá búum sem eru skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og hafa verið skoðuð í
samræmi við 49. og 50. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627,

ii.

sem var framleidd, henni safnað, hún kæld, geymd og flutt í samræmi við þau skilyrði er varða
hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iii.

sem uppfyllir viðmiðanirnar um líftölu og frumutölu, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iv.

sem er ekki fengin úr dýrum sem sýna jákvæða svörun við prófun fyrir berklum eða öldusótt,

v.

sem er í samræmi við þær ábyrgðir vegna efnaleifa í hrámjólk, sem kveðið er á um í vöktunaráætlununum varðandi greiningu leifa eða efna og lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar
ráðsins 96/23/EBD, og mjólkin er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir
viðkomandi upprunaland,

vi.

sem uppfyllir kröfurnar um hámarksgildi leifa að því er varðar leifar sýklalyfja fyrir dýr sem mælt er fyrir
um í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010F, samkvæmt prófun vegna
sýklalyfjaleifa á vegum stjórnanda matvælafyrirtækisins, í samræmi við kröfurnar í 4. lið III. hluta í I.
kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að
því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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vii.

sem var framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/
2006H.

b)

þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

c)

þær voru unnar, geymdar, settar í umbúðir, pakkað og síðan fluttar í samræmi við viðeigandi skilyrði er
varða hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og II. kafla IX. þáttar í
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d)

þær uppfylla viðeigandi viðmiðanir, sem mælt er fyrir um í II. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004 og viðeigandi örverufræðilegar viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005I,

e)

þær voru hitameðhöndlaðar eða eru framleiddar úr hrámjólk sem hefur fengið hitameðhöndlunina sem um
getur í lið II.2.2 og nægir, eftir atvikum, til að tryggja neikvæða svörun við prófun með basískum fosfatasa
strax að lokinni hitameðhöndluninni,

f)

mjólkurafurðirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að
ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1881/2006.

II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef mjólkurafurðirnar eru úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum villtum
landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Mjólkurafurðirnar sem lýst er í I. hluta:
II.2.1. eru upprunnar á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: (2) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa
leyfi til að flytja mjólkurafurðir inn í Sambandið, sem gerð er krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til að
draga úr áhættu, og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og
annaðhvort

G

H

I

II.2.2. voru unnar úr hrámjólk sem er fengin úr dýrum af einungis einni tegund, einkum tegundunum
[Bos Taurus](1) [Ovis aries](1) [Capra hircus](1) [Bubalus bubalis](1) [Camelus dromedarius](1) og
hrámjólkin, sem var notuð til vinnslu á mjólkurafurðinni, fór í gegnum:
(1) annaðhvort

[dauðhreinsunarferli, til að ná Fo-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra.](1)

(1)eða

[meðhöndlun með leifturhitun (UHT) við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum.] (1)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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(1) eða

(1) eða

(1) eða

eða

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma (HTST) við 72 °C í 15 sekúndur, tvisvar ef um er að ræða
mjólk þar sem pH-gildið er 7.0 eða meira, þar sem næst, eftir atvikum, neikvæð svörun við prófun
með basískum fosfatasa sem gerð er strax að lokinni hitameðhöndluninni.] (1)
[háhitagerilsneyðingu mjólkur í skamman tíma þar sem pH-gildið er < 7.0.] (1)
[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma ásamt annarri eðlisfræðilegri meðhöndlun með því að:
annaðhvort

[i. lækka pH-gildið niður fyrir 6 í eina klukkustund.](1)

eða

[ii. nota viðbótarhitun, sem jafngildir 72 °C eða meira, ásamt þurrkun,]1)] (1)

II.2.2. voru unnar með því að blanda saman hrámjólk sem er fengin úr dýrum af eftirfarandi tegundum:
[Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis](1) og [fyrir](1) [eftir](1) blöndunina fór öll
hrámjólkin, sem var notuð til vinnslu á mjólkurafurðinni, í gegnum:

(1) annaðhvort

(1) eða

[meðhöndlun með leifturhitun (UHT) við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum.] (1)

(1) eða

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma (HTST) við 72 °C í 15 sekúndur, tvisvar ef um er að
ræða mjólk þar sem pH-gildið er 7.0 eða meira, þar sem næst, eftir atvikum, neikvæð svörun við
prófun með basískum fosfatasa sem gerð er strax að lokinni hitameðhöndluninni.] (1)

(1) eða

(1)eða

eða

eða

[dauðhreinsunarferli, til að ná Fo-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra.](1)

[háhitagerilsneyðingu mjólkur í skamman tíma þar sem pH-gildið er < 7.0.](1)
[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma ásamt annarri eðlisfræðilegri meðhöndlun með því að:
annaðhvort

[i. lækka pH-gildið niður fyrir 6 í eina klukkustund.](1)

eða

[ii. nota viðbótarhitun, sem jafngildir 72 °C eða meira, ásamt þurrkun.]1)] (1)

II.2.2. voru unnar úr hrámjólk sem er fengin úr dýrum af einungis einni tegund, öðrum en Bos Taurus,
Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis eða Camelus dromedarius og hrámjólkin, sem var notuð til
vinnslu á mjólkurafurðinni, fór í gegnum:

(1) annaðhvort

[dauðhreinsunarferli, til að ná Fo-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra.](1)

(1) eða

[meðhöndlun með leifturhitun (UHT) við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum.] (1)

II.2.2. voru unnar með því að blanda saman hrámjólk úr mismunandi tegundum og a.m.k. ein af
upprunategundunum er önnur en Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis eða Camelus
dromedarius og öll hrámjólkin, sem var notuð til vinnslu á mjólkurafurðinni, fór í gegnum:
(1) annaðhvort

[dauðhreinsunarferli, til að ná Fo-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra.](1)
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(1) eða

[meðhöndlun með leifturhitun (UHT) við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum.] (1)

II.2.3. eftir að meðhöndluninni, sem um getur í lið II.2.2, var lokið voru þær meðhöndlaðar með þeim hætti fram
að pökkun að komið var í veg fyrir hvers konar víxlmengun sem gæti haft í för með sér áhættu fyrir
heilbrigði dýra.
Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu mjólkurafurða (eins og þær eru skilgreindar í reglugerð (EB) nr. 853/2004) inn í
Sambandið, sem koma frá svæðum sem eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og hafa þar af leiðandi einungis heimild til að flytja
mjólkurafurðir inn í Sambandið ef þær hafa fengið sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu að því er varðar gin- og
klaufaveiki, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður mjólkurafurðanna.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

Reitur I.15:

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer (loftfar)
eða heiti (skip). Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina skráningarnúmer þeirra í reit
I.19, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á. Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi
upplýsa landamæraeftirlitsstöð um það við komu inn í Sambandið.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) undir eftirfarandi fyrirsögnum:
04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01;
35.02 eða 35.04.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
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„Framleiðslustöð“: Tilgreinið samþykkisnúmer fyrir meðhöndlunina og/eða vinnslustöðina eða
-stöðvarnar sem samþykktar hafa verið vegna útflutnings til Evrópusambandsins.
II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(3)

Skal undirritað af:

— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
— vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](1)(3)/[Vottunarmaður](1)(3)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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37. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU BRODDS, SEM ER ÆTLAÐUR
TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND COLOSTRUM)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings

I.22

Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Fyrir innri markaðinn

I.23

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/
starfsstöðvar/
miðstöðvar
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður broddsins]
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að broddurinn(2), sem lýst er í I. hluta,
var framleiddur í samræmi við þær kröfur og einkum að:

II. hluti: Vottun

a) broddurinn:

A

B

C

D

E

F

G

H

i.

kemur frá búum sem eru skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og hafa verið skoðuð í
samræmi við 49. og 50. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627,

ii.

var framleiddur, honum safnað, hann kældur, geymdur og fluttur í samræmi við þau skilyrði er varða
hollustuhætti sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

iii.

er úr dýrum sem tilheyra hjörðum sem eru lausar við eða opinberlega lausar við öldusótt og berkla,

iv.

er í samræmi við þær ábyrgðir vegna efnaleifa í broddi, sem kveðið er á um í vöktunaráætlununum
varðandi greiningu leifa eða efna og lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins
96/23/EBD, og mjólkin er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB E fyrir viðkomandi
upprunaland,

v.

uppfyllir kröfurnar um hámarksgildi leifa að því er varðar leifar sýklalyfja fyrir dýr sem mælt er fyrir um í
viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010F, samkvæmt prófun vegna
sýklalyfjaleifa á vegum stjórnanda matvælafyrirtækisins, í samræmi við kröfurnar í 4. lið III. hluta í I.
kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

vi.

var framleiddur við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa
sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005G og hámarksgildi
aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 H,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra
að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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b) kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),
c) var meðhöndlaður, geymdur, settur í umbúðir, honum pakkað og hann merktur í samræmi við III. og IV. kafla
IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
d) uppfyllir viðeigandi viðmiðanir, sem mælt er fyrir um í II. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004 og viðeigandi örverufræðilegar viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005I.
II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef broddurinn er úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum villtum landspendýrum,
öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Broddurinn(2) sem lýst er í I. hluta:
II.2.1. er fenginn á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: ................. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja brodd inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429 og þar hefur ekki verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum nautapestarveiru í
12 mánuði áður en broddurinn var fenginn og ekki hefur verið bólusett gegn þessum sjúkdómum á sama
tímabili.
II.2.2. er fenginn úr dýrum af tegundunum [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1)
[Camelus dromedarius](1) sem hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um getur í lið II.2.1 frá fæðingu eða
í a.m.k. 3 mánuði áður en broddurinn var fenginn.
II.2.3. er fenginn úr dýrum sem koma frá starfsstöðvum:

I

J

K

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti þess og
eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692J,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá upplýsingar
um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I.
viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692K og nýtilkomnir
sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar broddurinn var fenginn.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu brodds inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður broddsins.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

„Broddur“: eins og hann er skilgreindur í 1. lið IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Skal undirritað af:
— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
—

vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](1)(4)/[Vottunarmaður](1)(4)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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38. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU AFURÐA, AÐ STOFNI TIL ÚR
BRODDI, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND COLOSTRUM-BP)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð/opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Til umflutnings
Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23

Fyrir endurkomu

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Samþykkis- eða
skráningarnúmer
stöðvar/starfsstöðvar/
miðstöðvar

Prófun
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1. Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður afurðanna, að stofni til úr broddi]

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627C sem málið varða og votta hér með að afurðirnar, að stofni til úr broddi (2),
sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur og einkum að:

II. hluti: Vottun

a) þær voru framleiddar úr broddi:

A

B

C

D

E

F

i.

sem kemur frá búum sem eru skráð í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og hafa verið skoðuð í
samræmi við 49. og 50. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627,

ii.

sem var framleiddur, honum safnað, hann kældur, geymdur og fluttur í samræmi við þau skilyrði er
varða hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í I. kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004,

iii.

sem er úr dýrum sem tilheyra hjörðum sem eru lausar við eða opinberlega lausar við öldusótt og berkla,

iv.

sem er í samræmi við þær ábyrgðir vegna efnaleifa í hrámjólk, sem kveðið er á um í vöktunaráætlununum varðandi greiningu leifa eða efna og lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar
ráðsins 96/23/EBD, og mjólkin er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBE fyrir
viðkomandi upprunaland,

v.

sem uppfyllir kröfurnar um hámarksgildi leifa að því er varðar leifar sýklalyfja fyrir dýr sem mælt er fyrir
um í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010F, samkvæmt prófun vegna
sýklalyfjaleifa á vegum stjórnanda matvælafyrirtækisins, í samræmi við kröfurnar í 4. lið III. hluta í I.
kafla IX. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að
því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1).
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vi.

sem var framleiddur við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 G og
hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/
2006H,

b) þær koma frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),
c) þær hafa verið unnar, geymdar, settar í umbúðir, pakkaðar og merktar í samræmi við III. og IV. kafla IX.
þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
d) þær uppfylla viðeigandi viðmiðanir, sem mælt er fyrir um í II. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004 og viðeigandi örverufræðilegar viðmiðanir sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 2073/2005I,
e) afurðirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um
hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og hámarksgildi aðskotaefna
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1881/2006.
II.2. Dýraheilbrigðisvottun [strikið út ef afurðirnar, að stofni til úr broddi, eru úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða öðrum
villtum landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Afurðirnar, að stofni til úr broddi(2) sem lýst er í I. hluta:
II.2.1. eru upprunnar á svæði/svæðum með kóðann/kóðana: .................. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja afurðir, að stofni til úr broddi, inn í Sambandið og er tilgreint/eru tilgreind í skrá
yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 og þar hefur ekki verið tilkynnt um gin- og klaufaveiki og sýkingu af völdum
nautapestarveiru í 12 mánuði áður en broddinum var fenginn og ekki hefur verið bólusett gegn þessum
sjúkdómum á sama tímabili.
II.2.2. voru unnar úr broddi sem var fenginn:

G

H

I

(1) annaðhvort

[á svæðinu sem um getur í lið II.2.1.]

(1) eða

[á svæði/svæðum með kóðann/kóðana .................... (3) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
hefur/hafa leyfi til að flytja hrámjólk, brodd og afurðir, að stofni til úr broddi, inn í Sambandið og
er tilgreint/eru tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.]

(1) eða

[í aðildarríki.]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II.2.2. voru unnar úr broddi sem var fenginn úr dýrum af tegundunum [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,](1) [Capra
hircus,](1) [Bubalus bubalis,](1) [Camelus dromedarius](1) sem hafa verið á svæðinu/svæðunum, sem um
getur í lið II.2.1 frá fæðingu eða í a.m.k. 3 mánuði áður en broddurinn var fenginn.

II.2.3. voru unnar úr broddi sem er fenginn úr dýrum sem eru í haldi í starfsstöðvum:

a)

sem eru skráðar hjá lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu og undir eftirliti þess og
eru með kerfi fyrir hendi til að viðhalda og til að halda skrár í samræmi við 8. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692J,

b)

sem fá reglulega dýraheilbrigðisheimsóknir frá dýralækni í þeim tilgangi að greina og fá upplýsingar
um merki sem benda til sjúkdómstilvika, þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I.
viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692K og nýtilkomnir
sjúkdómar,

c)

sem féllu ekki undir landsbundnar takmörkunarráðstafanir af ástæðum sem varða heilbrigði dýra,
þ.m.t. viðkomandi skráðir sjúkdómar sem um getur í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB)
2020/692 og nýtilkomnir sjúkdómar, þegar broddurinn var fenginn.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu afurða, að stofni til úr broddi, inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki
lokaviðtökustaður afurðanna.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

J

K

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

„Afurðir, að stofni til úr broddi“: eins og þær eru skilgreindar í 2. lið IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Skal undirritað af:
—

opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun

—

vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

[Opinber dýralæknir](1)(4)/[Vottunarmaður](1)(4)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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39. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU KÆLDRA, FRYSTRA EÐA TILREIDDRA FROSKALAPPA, SEM
ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND FRG)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði

17.2.2022
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar

Nr. 10/481

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Tegund meðhöndlunar
Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/
framleiðslu

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Nr. 10/482

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði FRG

II. Upplýsingar um heilbrigði
II.1.

17.2.2022

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að
froskalappirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að þær:

II. hluti: Vottun

a) koma frá starfsstöð(vum) sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd
áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004 og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),
b) eru af froskum sem hafa verið blóðtæmdir, tilreiddir í samræmi við kröfurnar í XI. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004 og eftir atvikum, kældir, frystir eða unnið hefur verið úr þeim, þeim hefur verið
pakkað og þeir settir í geymslu við hollustusamleg skilyrði og
c) voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem
mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005C.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla
I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi SN-númer, s.s.: 0208 90 70, 0210 99 39 eða 1602 90 99.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund meðhöndlunar“: nýtt, meðhöndlað.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)

A

B

C

Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/483

40. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU SNIGLA, SEM ERU ÆTLAÐIR TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND SNS)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar

17.2.2022

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Lokaneytandi

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði SNS

II. Upplýsingar um heilbrigði

II. hluti: Vottun

II.1.

Nr. 10/485

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með
að sniglarnir, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1(1)[ef um er að ræða komu inn í Sambandið, beint frá frumframleiðendum lifandi snigla:
a) þeir koma frá starfsstöð(vum), sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á, sem er(u) skráð(ar) og
beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti, í samræmi við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
b) þeim var pakkað og þeir settir í geymslu við hollustusamleg skilyrði.]
(1)

[Í öðrum tilvikum:

a) þeir koma frá starfsstöð(vum) sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á og
er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var) og
b) þeir voru tilreiddir í samræmi við kröfurnar í XI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og, eftir
atvikum, skelflettir, soðnir, tilreiddir, rotvarðir og frystir, þeim hefur verið pakkað og þeir settir í geymslu við
hollustusamleg skilyrði], og
II.1.2 þeir voru framleiddir við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005C.
Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

A

B

C

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).

Nr. 10/486

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði SNS

II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.11:

skráningarnúmerið ef lifandi sniglar koma beint frá búi í þriðja landi og samþykkisnúmer ef lifandi
sniglar eru sendir frá kæligeymslu.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi ST/SN-númer, s.s.: 0307 60 00 eða 1605.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund meðhöndlunar“: engin (lifandi), ferskir, meðhöndlaðir.

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/487

41. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU GELATÍNS, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND GEL)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

IMSOC-tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar

17.2.2022

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða
Fjöldi pakkninga

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Eigin þyngd
Lotunúmer

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði GEL

II. Upplýsingar um heilbrigði
II.1.

Nr. 10/489

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með
að gelatínið, sem lýst er í I. hluta, var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:

(1)

II.1.1.

það kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbært yfirvald framkvæmir
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

það var framleitt úr hráefni sem uppfyllti kröfurnar í I. og II. kafla XIV. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

II.1.3.

það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. kafla XIV. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.4.

það uppfyllir viðmiðanir IV. kafla XIV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

II.1.5.

það kemur

(1)

annaðhvort

[úr dýrum sem voru metin hæf til manneldis eftir að hafa staðist skoðanir fyrir og eftir slátrun,]

(1)

eða

[úr lagarafurðum sem eru í samræmi við VIII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

[II.1.6.

ef um er að ræða gelatín úr nautgripum, sauðfé og geitum og að undanskildu gelatíni sem er framleitt
úr húðum og skinnum,
(1) annaðhvort

A

B

C

D

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBD, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og(2)

(1)

[dýrin, sem gelatínið er fengið úr, fæddust, voru 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,]

(1)

[dýrin, sem gelatínið er fengið úr, eru 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu og
gelatínið inniheldur ekki og kemur ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé og geitum,]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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).

Nr. 10/490

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði GEL

II. Upplýsingar um heilbrigði
(1)

(1)

E

F

17.2.2022

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

[dýrin, sem gelatínið er fengið úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í tengslum
við kúariðu er haldið í skefjum og:
i.

gelatínið inniheldur ekki og er ekki fengið úr sérstöku áhættuefni eins og það er
skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001E,

ii.

gelatínið inniheldur ekki og er ekki fengið úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem gelatínið er fengið úr, var ekki slátrað eftir deyfingu með gasi,
sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða
þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu
með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

[dýrin, sem gelatínið er fengið úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum
við kúariðu er óskilgreind og:
i.

gelatínið inniheldur ekki og er ekki fengið úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

gelatínið inniheldur ekki og er ekki fengið úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem gelatínið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð
eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem gelatínið er fengið úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða
hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrF,

v.

gelatínið var framleitt og meðhöndlað á þann hátt að tryggt er að það hvorki
inniheldur né er mengað af eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á
úrbeiningu stóð,]]

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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Nr. 10/491

Fyrirmynd að vottorði GEL

II. Upplýsingar um heilbrigði
(1) eða

(1) eða

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og
a)

dýrunum, sem gelatínið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi,
sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið
slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

b)

gelatínið inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum.]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og
a)

b)

dýrunum, sem gelatínið er fengið úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð með
sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

gelatínið inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]]

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s. 3503.

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)

Haldið a.m.k. einum af tillögðum
möguleikum.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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42. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU KOLLAGENS, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND COL)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

IMSOC-tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang
Land

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

QR-KÓÐI

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar

17.2.2022

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

Lokaneytandi

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Auðkennismerki Tegund umbúða
Tegund vöru
Fjöldi pakkninga

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Eigin þyngd
Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði
II.1.
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II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með
að kollagenið, sem lýst er í I. hluta, var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum að:
II.1.1.

það kemur frá starfsstöð/starfsstöðvum sem beitir/beita almennum kröfum um hollustuhætti og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, sem lögbært yfirvald framkvæmir
reglulega úttekt á og er(u) skráð(ar) sem ESB-samþykkt(ar) stöð(var),

II.1.2.

það var framleitt úr hráefni sem uppfyllti kröfurnar í I. og II. kafla XV. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

II.1.3.

það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. kafla XV. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

II.1.4.

það uppfyllir viðmiðanir IV. kafla XV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

II.1.5.

það kemur

(1)

annaðhvort

[úr dýrum sem voru metin hæf til manneldis eftir að hafa staðist skoðanir fyrir og eftir slátrun,]

(1)

eða

[úr lagarafurðum sem eru í samræmi við VIII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,]

(1)

[II.1.6.

ef um er að ræða kollagen úr nautgripum, sauðfé og geitum og að undanskildu kollageni sem er
framleitt úr húðum og skinnum,
(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBD, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og(2)

A

B

C

D

(1)

[dýrin, sem kollagenið er fengið úr, fæddust, voru 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,]

(1)

[dýrin, sem kollagenið er fengið úr, eru 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um
kúariðu og kollagenið inniheldur ekki og kemur ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið
er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,]

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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).
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II. Upplýsingar um heilbrigði
(1)
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II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

[dýrin, sem kollagenið er fengið úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í tengslum
við kúariðu er haldið í skefjum og:
i.

kollagenið inniheldur ekki og er ekki fengið úr sérstöku áhættuefni eins og það er
skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001E,

ii.

kollagenið inniheldur ekki og er ekki fengið úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kollagenið er fengið úr, var ekki slátrað eftir deyfingu með gasi,
sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða
þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu
með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

[dýrin, sem kollagenið er fengið úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum
við kúariðu er óskilgreind og:
i.

kollagenið inniheldur ekki og er ekki fengið úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

kollagenið inniheldur ekki og er ekki fengið úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kollagenið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð
eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem kollagenið er fengið úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og beinamjöli
eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrF,

v.

kollagenið var framleitt og meðhöndlað á þann hátt að tryggt er að það hvorki
inniheldur né er mengað af eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á
úrbeiningu stóð,]]

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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LAND

Nr. 10/497

Fyrirmynd að vottorði COL

II. Upplýsingar um heilbrigði
(1) eða

(1) eða

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og
a)

dýrunum, sem kollagenið er fengið úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi,
sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið
slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

b)

kollagenið inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum.]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og
a)

b)

dýrunum, sem kollagenið er fengið úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð með
sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

kollagenið inniheldur ekki og er ekki fengið úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]]

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
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Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.27:

Þetta vottorð má einnig nota fyrir innflutning á görnum úr kollageni.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s. 3504 eða 3917.

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)

Haldið a.m.k. einum af tillögðum möguleikum.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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43. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU HRÁEFNA TIL FRAMLEIÐSLU Á
GELATÍNI OG KOLLAGENI, SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND RCG)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

IMSOC-tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

Til umflutnings

I.22

Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Fyrir innri markaðinn

I.23

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Auðkennismerki

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund vöru

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Framleiðslustöð
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II.1.
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II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

ll.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður hráefnanna]
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 852/2004C, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að hráefnin sem lýst er í I. hluta eru í samræmi við
þær kröfur, einkum að:
(1)

[ll.1.1

húðir og skinn af tömdum jórturdýrum, svínum og alifuglum sem og bein og sinar tamdra dýra, þ.m.t.
tamin hófdýr og kanínur, sem lýst er í I. hluta, eru fengin af/úr dýrum sem var slátrað í sláturhúsi og, ef
við á, meðhöndluð enn frekar í stykkjunarstöðvum, sem er að finna í skrám yfir starfsstöðvar sem eru
teknar saman og haldið uppfærðum í samræmi við ii. lið e-liðar 3. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625, og skrokkar þeirra hafa verið metnir hæfir til manneldis eftir skoðanir fyrir og eftir slátrun,]

og/eða
(1)

[II.1.2

húðir, skinn og bein villtra veiðidýra, sem lýst er í I. hluta, eru fengin af/úr dýrum sem hafa verið aflífuð
og skrokkar þeirra hafa verið metnir hæfir til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun í starfsstöð sem
meðhöndlar veiðidýr, sem er að finna í skrám yfir starfsstöðvar sem eru teknar saman og haldið
uppfærðum í samræmi við ii. lið e-liðar 3. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,]

og/eða
(1)

[lI.1.3

roð og bein fiska, sem lýst er í I. hluta, eru fengin frá stöðvum sem framleiða lagarafurðir til manneldis
og er að finna í skrám yfir starfsstöðvar sem eru teknar saman og haldið uppfærðum í samræmi við ii.
lið e-liðar 3. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,]

og
(1)

[ll.1.4

ef um er að ræða hráefni úr nautgripum, sauðfé og geitum og að undanskildum húðum og skinnum,
(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBD, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og(7)
(1)

A

B

C

D

[dýrin, sem hráefnin eru fengin úr, fæddust, voru 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,]

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
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).
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(1) [dýrin, sem hráefnin eru fengin úr, eru 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu og
unnu hráefnin innihalda ekki og koma ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,]
(1) [dýrin, sem hráefnin eru fengin úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í tengslum
við kúariðu er haldið í skefjum og:
i.

hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og skilgreint er í
1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem hráefnin eru fengin úr, var ekki slátrað eftir deyfingu með gasi,
sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða
þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu
með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]

(1) [dýrin, sem hráefnin eru fengin úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum
við kúariðu er óskilgreind og:
i.

hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og skilgreint er í
1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum
úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem hráefnin eru fengin úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð
eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,]
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iv.

dýrin, sem hráefnin eru fengin úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða
hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrE,

v.

hráefnin voru framleidd og meðhöndluð á þann hátt að tryggt er að þau hvorki
innihalda né eru menguð af eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á
úrbeiningu stóð,]]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og
a)

dýrunum, sem hráefnin eru fengin úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi,
sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim
verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,
hráefnin innihalda ekki og eru ekki unnin úr:

b)

(1) eða

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum.]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og

a)

b)

E

i.

dýrunum, sem hráefnin eru fengin úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð með
sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

hráefnin innihalda ekki og eru ekki unnin úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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iii.

II.2.
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ll.b IMSOC-tilvísun

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]]

Dýraheilbrigðisvottun(1) [strikið út ef hráefnin eru eingöngu úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða villtum
landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Hráefnin sem lýst er í I. hluta
II.2.1. voru tilreidd úr og innihalda einungis nýtt kjöt(2) sem er fengið á svæði/svæðum með kóðann/
kóðana: ...................... (3) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hefur/hafa leyfi til að flytja inn í Sambandið
nýtt kjöt af dýrategundunum, sem lýst er í lið II.2.2., sem nýja kjötið er fengið af, og er tilgreint/eru
tilgreind í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
II.2.2. innihalda nýtt kjöt, sem er í samræmi við allar dýraheilbrigðiskröfur vegna komu nýs kjöts inn í
Sambandið sem mælt er fyrir um í viðkomandi fyrirmynd að vottorði(4) og er því hæft til komu inn í
Sambandið sem slíkt, af dýrum af eftirfarandi tegundum: [nautgripir] (1)(5), [sauðfé og/eða geitur](1) (5),
[tamdar tegundir svína](1), [dýr af úlfaldaætt og/eða hjartardýr og/eða dýr af ættinni Bovidae að
undanskildum nautgripum, sauðfé og geitum](1)(5), [villtar tegundir svína](1), [alifuglar aðrir en strútfuglar](1),
[strútfuglar](1), [veiðifuglar](1).

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta vottorð er ætlað fyrir komu hráefna til framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem eru ætluð til manneldis, inn í
Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður hráefnanna.
Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.8:

Tilgreinið kóða svæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði
sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s. 0206, 0207, 0208, 0302,
0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 eða 4103.

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/505

LAND

Fyrirmynd að vottorði RCG

II. Upplýsingar um heilbrigði
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Lýsing á sendingu:
„Tegund vöru“: húðir, skinn, bein og sinar.
„Framleiðslustöð“: þ.m.t. sláturhús,
meðhöndlar veiðidýr og vinnslustöð.

verksmiðjuskip,

stykkjunarstöð,

starfsstöð

sem

II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við. Ef um er að ræða vörur sem eru úr lagarafurðum skal strika yfir lið II.2 í heild sinni.

(2)

Nýtt kjöt eins og það er skilgreint í lið 1.10 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(4)

Fyrirmyndir að vottorðum sem kveðið er á um í viðaukunum við þessa reglugerð: BOV fyrir nýtt kjöt af nautgripum;
vottorð OVI fyrir nýtt kjöt af sauðfé og geitum; vottorð POR fyrir nýtt kjöt af svínum; vottorð RUF fyrir nýtt kjöt af
dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum nautgripum, sauðfé og geitum), dýrum af úlfaldaætt og hjartardýrum
sem eru í haldi sem alin veiðidýr; vottorð RUW fyrir nýtt kjöt af villtum dýrum af ættinni Bovidae (öðrum en tömdum
nautgripum, sauðfé og geitum), villtum dýrum af úlfaldaætt og villtum hjartardýrum; vottorð SUF fyrir nýtt kjöt af
dýrum sem eru í haldi sem alin veiðidýr af villtum tegundum svína; vottorð SUW fyrir nýtt kjöt af villtum dýrum af
villtum tegundum svína; vottorð POU fyrir nýtt kjöt af alifuglum öðrum en strútfuglum; vottorð RAT fyrir nýtt kjöt af
strútfuglum; vottorð GBM fyrir nýtt kjöt af veiðifuglum.

(5)

Einungis frá svæðum sem eru skráð án sérstakra skilyrða varðandi meyrnun, pH-gildi og úrbeiningu í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

(6)

Skal undirritað af:

- opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
- vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.
(7)

Haldið a.m.k. einum af tillögðum möguleikum.

[Opinber dýralæknir](1)(6)/[Vottunarmaður](1)(6)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning
Stimpill

Menntun, hæfi og titill
Undirskrift
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44. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU MEÐHÖNDLAÐRA HRÁEFNA
TIL FRAMLEIÐSLU Á GELATÍNI OG KOLLAGENI, SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND
TCG)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

IMSOC-tilvísun

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

QR-KÓÐI

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

Kældar

Nr. 10/507

Frekari vinnsla

Til umflutnings

I.22

Þriðja land

ISO-landskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Fyrir innri markaðinn

I.23

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

Tegund
Kæligeymsla

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Auðkennismerki

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði
II.1.
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II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun [strikið út ef Sambandið er ekki lokaviðtökustaður meðhöndluðu hráefnanna]

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, votta hér með að meðhöndluðu hráefnin sem lýst er í I. hluta:
II.1.1.

eru fengin frá starfsstöðvum sem eru undir eftirliti og á skrá hjá lögbæru yfirvaldi,

Og
(1)

[II.1.2.

-

eru fengin úr
beinum og/eða
húðir og skinn af tömdum og öldum jórturdýrum, svínum og alifuglum, sem lýst er í I. hluta, eru fengin
af/úr dýrum sem var slátrað í sláturhúsi og skrokkar þeirra hafa verið metnir hæfir til manneldis að
lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun,]

Og/eða
(1)

[II.1.3.

eru húðir, skinn og bein villtra veiðidýra, sem lýst er í I. hluta, af/úr dýrum þar sem skrokkar þeirra
hafa verið metnir hæfir til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun,]

Og/eða
(1)

[II.1.4.

eru húðir og skinn sem fengu ekki sútunarmeðferð og gildir einu hvort meðferðinni var lokið eður ei,]

Og/eða
(1)

[II.1.5.

eru roð og bein fiska, sem eru fengin frá vinnslustöðvum þar sem framleiddar eru lagarafurðir sem eru
ætlaðar til manneldis og leyfðar til útflutnings,]

Og
(1)

Annaðhvort [II.1.6. [eru þurrkuð bein úr nautgripum, sauðfé, geitum og svínum, þ.m.t. alin og villt dýr, alifuglum,
strútfuglum og veiðifuglum til framleiðslu á gelatíni og kollageni, og þau eru úr heilbrigðum dýrum sem
var slátrað í sláturhúsi og þau hafa verið meðhöndluð sem hér segir:
–

(1)[möluð í u.þ.b. 15 mm stykki og fituhreinsuð með heitu vatni við hitastig sem nemur a.m.k.
70 °C í a.m.k. 30 mínútur, a.m.k. 80 °C í a.m.k. 15 mínútur eða a.m.k. 90 °C í a.m.k. 10 mínútur
og síðan aðskilin og í kjölfarið þvegin og þurrkuð í a.m.k. 20 mínútur í heitum loftstraumi með
byrjunarhitastig sem nemur a.m.k. 350 °C, eða í 15 mínútur í heitum loftstraumi með
byrjunarhitastig sem er yfir 700 °C,] eða

–

(1)

–

(1)

[sólþurrkuð í a.m.k. 42 daga við meðalhita sem nemur a.m.k. 20 °C,] eða

[sýrumeðhöndluð þannig að sýrustigið í kjarnanum haldist undir pH-gildinu 6 í a.m.k. eina
klukkustund fyrir þurrkun,]
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(1)

eða

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

[II.1.6. [eru húðir og skinn af öldum jórturdýrum, húðir af svínum, húðir af alifuglum eða húðir og skinn
af villtum veiðidýrum sem eru af heilbrigðum dýrum og þau:
– (1) [hafa fengið basameðhöndlun sem tryggir að sýrustigið í kjarnanum verði pH > 12 og í kjölfarið
söltun í a.m.k. 7 daga,] eða
– (1) [hafa verið þurrkuð í a.m.k. 42 daga við hitastig sem nemur a.m.k. 20 °C,] eða
– (1) [hafa fengið sýrumeðhöndlun sem tryggir að sýrustigið í kjarnanum fari undir pH-gildið 5 í a.m.k.
eina klukkustund,] eða
– (1) [hafa fengið basameðhöndlun sem tryggir að sýrustigið í kjarnanum verði pH > 12 í a.m.k.
8 klukkustundir,]]

(1)

eða

[II.1.6 eru bein, húðir eða skinn úr/af öldum jórturdýrum, húðir af svínum, húðir af alifuglum, roð af
fiskum og húðir og skinn af villtum veiðidýrum frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem um getur í
framkvæmdargerðum sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar
(ESB) 2017/625, þau hafa fengið aðra meðhöndlun en þær sem skráðar eru hér að framan og þau
koma frá þriðja landi eða svæði þess sem er skráð til innflutnings á nýju kjöti eða lagarafurðum af
upprunategundunum í samræmi við framkvæmdargerðir sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/

Og
(1)

[II.1.7.

ef um er að ræða meðhöndluð hráefni úr nautgripum, sauðfé og geitum og að undanskildum húðum
og skinnum,
(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBA, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við
kúariðu er óveruleg og(5)

A

(1)

[dýrin, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, fæddust, voru 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,]

(1)

[dýrin, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, eru 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
a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu og meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og
koma ekki úr vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé
og geitum,]

(1)

[dýrin, sem hráefnin eru fengin úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað, í
samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í
tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og:

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).
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B

C
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II.b IMSOC-tilvísun

i.

meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og eru ekki fengin úr sérstöku
áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001B,

ii.

meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem
fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, var ekki slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð
með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er
stungið inn í kúpuholið,]

[dýrin, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, koma frá landi eða svæði sem
er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og:
i.

meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni
eins og skilgreint er í 1.lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem
fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, var ekki slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð
með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er
stungið inn í kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, hafa ekki verið fóðruð á
kjöt- og beinamjöli eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrC,

v.

meðhöndluðu hráefnin voru framleidd og meðhöndluð á þann hátt að
tryggt er að þau hvorki innihalda né eru menguð af eitla- og taugavefjum
sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð,]]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land
eða svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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(1) eða

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

a)

dýrunum, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, var ekki slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða
þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með
ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

b)

meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og eru ekki unnin úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum.]

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun
2007/453/EB, eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er
óskilgreind og
a)

b)

II.2.

Nr. 10/511

dýrunum, sem meðhöndluðu hráefnin eru fengin úr, hefur ekki verið:
i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða aflífuð með
sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir
deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum, eins og
skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,

meðhöndluðu hráefnin innihalda ekki og eru ekki unnin úr:
i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]]

Dýraheilbrigðisvottun(1) [strikið út ef meðhöndluðu hráefnin eru eingöngu úr hófdýrum, dýrum af héraætt eða
villtum landspendýrum, öðrum en hóf- og klaufdýrum]
Meðhöndluðu hráefnin sem lýst er í I. hluta:
samanstanda af afurðum úr dýraríkinu sem uppfylla dýraheilbrigðiskröfurnar hér á eftir,
II.2.1.
(1)

annaðhvort [:.... ] (1) eða [ .................](2);(3),

II.2.2.

eru fengin frá landi/löndum eða svæði/svæðum innan þeirra

II.2.3.

hafa fengist og verið tilreidd án þess að komast í snertingu við önnur efni sem uppfylla ekki þau skilyrði
sem krafist er hér að framan, og fengið þannig meðferð að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar
menguðu þau,
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hafa verið flutt í hreinum og innsigluðum gámum eða vörubifreiðum.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu meðhöndlaðra hráefna til framleiðslu á gelatíni og kollageni, sem eru ætluð til
manneldis, inn í Sambandið, þ.m.t. þegar Sambandið er ekki lokaviðtökustaður meðhöndluðu hráefnanna.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.8: Tilgreinið kóða yfirráðasvæðisins eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s.: 0210, 0305, 0505, 0506,
0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 eða 4103.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Tegund vöru“: húðir, skinn, bein og sinar.

„Framleiðslustöð“: þ.m.t. sláturhús,
meðhöndlar veiðidýr og vinnslustöð.

verksmiðjuskip,

stykkjunarstöð,

starfsstöð

sem

„Samþykkisnúmer“: Ef við á.

II. hluti:

(1)

Strikið yfir það sem á ekki við. Ef um er að ræða vörur sem eru úr lagarafurðum skal strika yfir lið II.2 í heild sinni.

(2)

Heiti og ISO-kóði lands eða yfirráðasvæðis eða svæðis, sem flytur út, eins og mælt er fyrir um í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.
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II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

(3)

Ef hlutar af efnunum eru fengnir úr dýrum sem komu frá (öðru) þriðja landi eða (öðrum) þriðju löndum eða svæðum
innan þeirra, sem eru skráð í framkvæmdargerðir sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 2. mgr.
127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, skal tilgreina kóða landsins eða landanna eða svæðisins eða svæðanna.

(4)

Skal undirritað af
— opinberum dýralækni þegar ekki er strikað yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun
— vottunarmanni eða opinberum dýralækni þegar strikað er yfir lið II.2, dýraheilbrigðisvottun.

(5)

Haldið a.m.k. einum af tillögðum möguleikum.

[Opinber dýralæknir](1)(4)/[Vottunarmaður](1)(4)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Nr. 10/514
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45. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU HUNANGS OG ANNARRA BÝRÆKTARAFURÐA, SEM ERU
ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND HON)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð
á sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar

Nr. 10/515

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Lokaneytandi

Kæligeymsla

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Tegund meðhöndlunar

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Nr. 10/516

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði HON

II. Upplýsingar um heilbrigði

II. hluti: Vottun

II.1.

17.2.2022

ll.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b
IMSOCtilvísun

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með
að hunangið og aðrar býræktarafurðir, sem lýst er í I. hluta, voru framleidd í samræmi við þær kröfur, einkum að
þau:
a) koma frá starfsstöð(vum), sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á, sem er(u) skráð(ar) og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,
b) hafa verið meðhöndluð og, eftir því sem við á, tilreidd, þeim hefur verið pakkað og þau sett í geymslu við
hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfur II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
c) uppfylla þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBD, og hunangið er skráð í
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBD fyrir viðkomandi upprunaland og
d) voru framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem
mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005E og hámarksgildi aðskotaefna
sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006F.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

A

B

C

D

E

F

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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LAND

Nr. 10/517

Fyrirmynd að vottorði HON

II. Upplýsingar um heilbrigði

ll.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b
IMSOCtilvísun

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla
I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.11:

„Sendingarstaður“: Með samþykkisnúmeri er átt við skráningarnúmer.

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s.: 0409, 0410, 0510,
1521, 1702 eða 2106.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:
„Tegund meðhöndlunar“: Tilgreinið „notkun
„gerilsneyðing“, „engin hitameðhöndlun“.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

úthljóðsbúnaðar“,

„einsleitni“,

„örsíun“,
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46. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU MIKIÐ UNNINS KONDRÓITÍNSÚLFATS, HÝALÚRÓNSÝRU,
ANNARRA VATNSROFINNA BRJÓSKAFURÐA, KÍTÓSANS, GLÚKÓSAMÍNS, OSTAHLEYPIS, FISKILÍMS OG AMÍNÓSÝRA,
SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND HRP)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Auðkennismerki

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

Nr. 10/520

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

Fyrirmynd að vottorði HRP

II. Upplýsingar um heilbrigði
II.1.

17.2.2022

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að
mikið unnu afurðirnar, sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að þær:
a)

koma frá starfsstöð(vum), sem lögbær yfirvöld framkvæma reglulega úttekt á, sem er(u) skráð(ar) og er(u)
með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði
(GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,

b)

hafa verið meðhöndlaðar og, eftir því sem við á, tilreiddar, þeim hefur verið pakkað og þær settar í geymslu
við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfur II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004,

c)

uppfylla kröfurnar í XVI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og

d)

(1)

ef um amínósýrur er að ræða, að
i.

mannshár var ekki notað til að framleiða þær og

ii.

þær eru í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008C.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer), s.s. 2106, 2833, úr 3913, 2930, úr 2932,
3507 eða 3503.

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)

A

B

C

Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354,
31.12.2008, bls. 16).
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47. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU SKRIÐDÝRAKJÖTS, SEM ER ÆTLAÐ TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND REP)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti
Heimilisfang

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.12

Viðtökustaður

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund

Kæligeymsla

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer

17.2.2022
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LAND

Fyrirmynd að vottorði REP

II. Upplýsingar um heilbrigði

II. hluti: Vottun

II.1.

Nr. 10/523

ll.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að
skriðdýrakjötið, sem lýst er í I. hluta, var framleitt í samræmi við þær kröfur, einkum:

a) að skriðdýrakjötið kemur frá starfsstöð(vum), sem lögbært yfirvald framkvæmir reglulega úttekt á, sem er(u)
skráð(ar) og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga
stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,

b) að skriðdýrakjötið hefur verið meðhöndlað og, eftir því sem við á, tilreitt, því hefur verið pakkað og það sett í
geymslu við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfurnar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004,

c) að eftirlit hefur verið haft með salmonellu í skriðdýrakjötinu með notkun sýnatöku- og prófunaraðferða sem
veita a.m.k. sambærilegar tryggingar og kröfurnar sem mælt var fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005C,

d) að skriðdýrakjötið er fengið af dýrum sem hafa staðist skoðun fyrir og eftir slátrun sem mælt er fyrir um í
73. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627D,

e)

(1)

ef um er að ræða kjöt af krókódílum eða breiðtrýningum, að við skoðun eftir slátrun hafi verið gerð prófun á
skrokknum m.t.t. tríkínu með neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375E, og

A
B

C

D

E

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert
eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1375 frá 10. ágúst 2015 um sértækar reglur um opinbert eftirlit
með tríkínu í kjöti (Stjtíð. ESB L 212, 11.8.2015, bls. 7).

Nr. 10/524
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LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði REP

II. Upplýsingar um heilbrigði
f)

ll.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

ef við á, að matvælin hafi verið leyfð á markaði Sambandsins í samræmi við 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283F og skráð í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2017/2470G.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi ST-númer, s.s. 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 eða 1603.

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)

F

G

Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (Stjtíð. ESB L 327,11.12.2015, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 frá 20. desember 2017 um að koma á fót skrá
Sambandsins yfir nýfæði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351,
30.12.2017, bls. 72).

17.2.2022

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 10/525

48. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU SKORDÝRA, SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, INN Í
SAMBANDIÐ (FYRIRMYND INS)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

QR-KÓÐI

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar

17.2.2022

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer
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LAND

Fyrirmynd að vottorði INS

II. Upplýsingar um heilbrigði

II. hluti: Vottun

II.1.

Nr. 10/527

ll.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með
að skordýrin, sem lýst er í I. hluta, voru framleidd í samræmi við þær kröfur, einkum:
a) að skordýrin koma frá starfsstöð(vum), sem lögbært yfirvald framkvæmir reglulega úttekt á, sem er(u)
skráð(ar) og er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga
stýristaði (GáHMSS) í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,
b) að skordýrin hafa verið meðhöndluð og, eftir því sem við á, tilreidd, þeim hefur verið pakkað og þau sett í
geymslu við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfurnar í I. viðauka (frumframleiðsla) eða II. viðauka
(önnur stig) við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og
c) ef við á, að skordýrin hafi verið leyfð á markaði Sambandsins í samræmi við kröfurnar í reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283C og skráð í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2017/2470D og
d) að skordýrin hafi verið framleidd við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi
varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 E.

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr
Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í
tengslum við 2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að
því er varðar Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

A

B

C

D

E

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (Stjtíð. ESB L 327,11.12.2015, bls. 1).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 frá 20. desember 2017 um að koma á fót skrá
Sambandsins yfir nýfæði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351,
30.12.2017, bls. 72).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði INS

II. Upplýsingar um heilbrigði

ll.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

I. hluti:
Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi ST-númer, s.s. 0106 49 00, 0410 eða 2106.

II. hluti:
(1)

Strikið yfir það sem á ekki við.

Reitur II.1:

Ekki er þörf fyrir áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga
stýristaði (GáHMSS) ef afurðirnar koma beint frá frumframleiðanda.

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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Nr. 10/529

49. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU ANNARRA AFURÐA ÚR TÖMDUM HÓF- OG KLAUFDÝRUM,
ALIFUGLUM, KANÍNUM EÐA LAGARAFURÐUM, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ OG SEM
FALLA EKKI UNDIR 8. TIL 26. GR. FRAMKVÆMDARREGLUGERÐAR FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/2235
(FYRIRMYND PAO)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land
I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti

I. hluti: Lýsing á sendingu

Heimilisfang

QR-KÓÐI

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Lokaneytandi

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer
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LAND

Nr. 10/531

Fyrirmynd að vottorði PAO

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 853/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 sem málið varða og votta hér með að
afurðirnar , sem lýst er í I. hluta, voru framleiddar í samræmi við þær kröfur, einkum að:
a) þær koma frá starfsstöð(vum), sem lögbært yfirvald framkvæmir reglulega úttekt á, sem eru með í
framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í
samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004,
b) þær hafa verið meðhöndlaðar og, eftir því sem við á, tilreiddar, þeim hefur verið pakkað og þær settar í
geymslu við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfur II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
c) þær uppfylla ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EBC, og viðkomandi dýr og afurðir
eru skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBD fyrir viðkomandi upprunaland,
d) þær voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005E og hámarksgildi
aðskotaefna sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 F.

II. hluti: Vottun

II.

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.
Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla I.
viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.
I. hluti:
Reitur I.27:
Setjið inn viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar.
Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)

A

B

C

D

E

F

Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (Stjtíð.
EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram
í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
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50. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI/OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU SAMSETTRA AFURÐA SEM
HALDA EKKI STÖÐUGLEIKA VIÐ GEYMSLU OG SAMSETTRA AFURÐA SEM HALDA STÖÐUGLEIKA VIÐ GEYMSLU,
SEM INNIHALDA EITTHVAÐ MAGN AF KJÖTAFURÐUM AÐ UNDANSKILDU GELATÍNI, KOLLAGENI OG MIKIÐ UNNUM
AFURÐUM OG ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND COMP)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður
Heiti

I.12

Viðtökustaður

Heimilisfang

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti

Skráningar-/samþykkisnr.

Heimilisfang
Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita
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Kældar

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til
manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

I.25

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

SN-númer

Magn
Kæligeymsla

Sláturhús

Lokaneytandi

Tegund meðhöndlunar

Tegund vöru

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu

Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

II.1 Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottun

Ég, undirritaður, votta hér með að

A

B

C

D

E

F

II.1.

Ég hef vitneskju um þær kröfur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 A, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005C, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006D,
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625, framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2019/624 og (ESB) 2019/625, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627E og
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBF sem málið varða.

II.2.

Samsettu afurðirnar sem lýst er í I. hluta:

a)

eru í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, einkum koma þær frá starfsstöð(vum), sem
lögbært yfirvald framkvæmir reglulega úttekt á, sem er(u) með í framkvæmd áætlun sem byggist á
meginreglum um greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS),

b)

eru í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 að því er varðar uppruna afurða úr
dýraríkinu sem eru notaðar við framleiðslu þeirra,

c)

voru framleiddar í samræmi við kröfurnar sem um getur í II.1,

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB
L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á
matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005,
bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum (Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/627 frá 15. mars 2019 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við
framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis, í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 að því
er varðar opinbert eftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 51).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt
fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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II.3.

(1)

d)

uppfylla þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi
leifar sem lagðar eru fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB G,

e)

innihalda unnar afurðir úr dýraríkinu sem voru framleiddar í starfsstöðvum, sem eru staðsettar í
aðildarríkjum ESB eða í þriðju löndum, sem hafa heimild til útflutnings á þessum unnu afurðum úr
dýraríkinu til Evrópusambandsins,

f)

voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir um í
reglugerð (EB) nr. 1881/2006.

samsettu afurðirnar, sem lýst er í I. hluta, innihalda:

annaðhvort

[II.3. A

Kjötafurðir(2) í einhverju magni, að undanskildu gelatíni, kollageni og mikið unnum afurðum
sem um getur í XVI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, sem:

1) uppfylla dýraheilbrigðiskröfurnar í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692H og innihalda
eftirfarandi efnisþætti kjöts sem eru hæfir til komu inn í Sambandið sem slíkir og uppfylla viðmiðanirnar sem eru
tilgreindar hér á eftir:

Dýrategundir (3)

(1)

G

H

[2)

Meðhöndlun (4)

Uppruni (5)

Samþykkt(ar) starfsstöð(var) (6)

eru upprunnar frá

(1)

annaðhvort

(1)

eða

[sama landi og er upprunalandið í reit I.7,]

[aðildarríki,]

Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE
(Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu
inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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(1)

eða

[þriðja landi eða hlutum þess sem hafa heimild til útflutnings á kjötafurðum til Sambandsins
sem ekki er gerð krafa um að fái sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu, eins og sett er
fram í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/, og þriðja landið, þar sem samsettu afurðirnar
eru framleiddar, hefur einnig heimild til útflutnings á kjötafurðum, sem fá þessa meðhöndlun,
til Sambandsins.]](7)

(1)

[3) ef þær innihalda efni úr nautgripum, sauðfé eða geitum, að því er varðar kúariðu:
(1) annaðhvort [upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/453/EBI, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu
er óveruleg og(14)

I

J

(1)

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, fæddust, voru 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,]

(1)

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, eru 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 a.m.k. eitt
innlent tilvik um kúariðu og kjötafurðirnar innihalda ekki og koma ekki úr
vélúrbeinuðu kjöti, sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,]

(1)

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er
flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og:
i.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki fengnar úr sérstöku áhættuefni
eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 999/2001J,

ii.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið
er af beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, var ekki slátrað eftir deyfingu
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með sömu
aðferð eða þeim slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur
eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,]

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).
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 (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)
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(1)

(1) eða

[dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, koma frá landi eða svæði sem er flokkað,
í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhætta í
tengslum við kúariðu er óskilgreind og:

i.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr sérstöku áhættuefni eins og
skilgreint er í 1. lið V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,

ii.

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki úr vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af
beinum úr nautgripum, sauðfé og geitum,

iii.

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir
deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með
sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í
sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er stungið inn í
kúpuholið,]

iv.

dýrin, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hafa ekki verið fóðruð á kjöt- og
beinamjöli eða hömsum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýrK,

v.

kjötafurðirnar voru framleiddar og meðhöndlaðar á þann hátt að tryggt er að
þær hvorki innihalda né eru mengaðar af eitla- og taugavefjum sem voru
óvarðir meðan á úrbeiningu stóð,]]

[upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða
svæði þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og

a)

K
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dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með
gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim
verið slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu,
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https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

Nr. 10/538

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

LAND

17.2.2022

Fyrirmynd að vottorði COMP
(1) annaðhvort [b) kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:

i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé og
geitum.]

(1) eða

[b) kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
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 og þar hafa ekki komið upp nein
innlend tilvik um kúariðu,]

(1) eða

[b) kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma
úr dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu
og:

(1) annaðhvort

[i. dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(1) eða

[ii. meðhöndlaðir þarmar úr nautgripum, sauðfé og geitum innihalda ekki og eru
ekki framleiddir úr sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið
V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]]

(1) eða

a)

[upprunalandið eða -svæðið hefur ekki verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB,
eða er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og

dýrunum, sem kjötafurðirnar eru fengnar úr, hefur ekki verið:

i.

slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða
aflífuð með sömu aðferð eða slátrað með því að tæta miðtaugakerfisvefinn í sundur eftir deyfingu með ílöngu, staflaga verkfæri sem er
stungið inn í kúpuholið,

ii.

þau voru ekki fóðruð á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum,
eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr,
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(1) annaðhvort [b)

kjötafurðirnar innihalda ekki og eru ekki unnar úr:

i.

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

ii.

vélúrbeinuðu kjöti af beinum nautgripa, sauðfjár og geita,

iii.

eitla- og taugavefjum sem voru óvarðir meðan á úrbeiningu stóð.]

(1) eða [b) kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma 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 og þar hafa ekki komið upp nein innlend tilvik um kúariðu,]

(1) eða [b) kjötafurðirnar innihalda og eru fengnar úr meðhöndluðum þörmum sem koma úr
dýrum sem koma frá landi eða 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 a.m.k. eitt innlent tilvik um kúariðu og:

(1)

(1) annaðhvort

[i.

dýrin voru fædd eftir þann dag sem bann við fóðrun jórturdýra á kjöt- og beinamjöli og
hömsum úr jórturdýrum kom til framkvæmda,]

(1) eða

[i.

meðhöndlaðir þarmar úr nautgripum, sauðfé og geitum innihalda ekki og eru ekki
framleiddir úr sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í 1. lið V. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]]]]

og/eða [II.3.B

Mjólkurafurðir eða afurðir, að stofni til úr broddi, sem halda ekki stöðugleika við geymslu (8), í
einhverju magni sem

a)

voru framleiddar

(1) annaðhvort

[á svæði með kóðann ...................... eins og tilgreint er í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429, sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og sýkingu af
völdum nautapestarveiru í a.m.k. 12 mánuði fyrir þann dag sem mjólkað var og á þessu
tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómum.]
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(1) eða

[á svæði með kóðann ...................... eins og tilgreint er í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 og meðhöndlunin, sem beitt er, er í samræmi við lágmarksmeðhöndlunina sem kveðið er á um í 157. gr. og XXVII. viðauka við framselda reglugerð
(ESB) 2020/692]

og

í starfsstöð ....................................... (samþykkisnúmer upprunastöðva mjólkurafurðanna
eða afurðanna, að stofni til úr broddi, sem er að finna í samsettu afurðunum, sem hafa
heimild á framleiðslutímanum til útflutnings á mjólkurafurðunum eða afurðunum, að stofni
til úr broddi, til ESB).

b)

eru upprunnar á/í

(1) annaðhvort

(1)eða

[sama svæði og um getur í reit I.7]

[aðildarríki]

(1) eða

[svæði sem hefur heimild til að flytja mjólk, brodd, mjólkurafurðir og afurðir, að stofni til úr
broddi, inn í Sambandið samkvæmt skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 þar sem
svæðið, þar sem samsettu afurðirnar eru framleiddar, hefur einnig heimild til útflutnings,
samkvæmt sömu skilyrðum, á mjólk, broddi, mjólkurafurðum og afurðum, að stofni til úr
broddi, inn í Sambandið og er tilgreint í þeim viðauka]

(1)

eru mjólkurafurðir framleiddar úr hrámjólk sem fengin er úr

[c)

(1)

annaðhvort [Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] og
fyrir sendingu til Sambandsins voru þær settar í eða framleiddar úr hrámjólk sem var
sett í

(1)

annaðhvort [gerilsneyðingu með einfaldri hitameðhöndlun með hitahrifum sem jafngilda
a.m.k. þeim sem nást með gerilsneyðingu við a.m.k. 72 °C í 15 sekúndur og, eftir
atvikum, nægir til að tryggja neikvæða svörun við prófun með basískum
fosfatasa strax eftir hitameðhöndlunina,]

(1)

eða

(1)

eða

[dauðhreinsunarferli, til að ná F0-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra,]

[meðhöndlun með leifturhitun við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum,]
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(1)

(1)

e)

(1)

eða

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 °C í 15 sekúndur eða meðhöndlun
með jafngildum gerilsneyðingaráhrifum, sem notuð er á mjólk með pH-gildi sem er
lægra en 7.0 og þar sem næst, eftir atvikum, neikvæð svörun í prófun með
basískum fosfatasa,]

(1)

eða

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 °C í 15 sekúndur, eða meðhöndlun
með jafngildum gerilsneyðingaráhrifum, sem notuð er tvisvar á mjólk með pH-gildi
sem er 7.0 eða hærra og þar sem næst, eftir atvikum, neikvæð svörun í prófun
með basískum fosfatasa og strax að því loknu

eða

(1)

annaðhvort [pH-gildið lækkað niður fyrir 6 í eina klukkustund,]

(1)

eða

[viðbótarhitun, sem jafngildir 72 °C eða meira, ásamt þurrkun,]]]

[öðrum dýrum en Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus
dromedarius] og fyrir sendingu til Sambandsins voru þær settar í eða framleiddar úr
hrámjólk sem var sett í

(1)

annaðhvort [dauðhreinsunarferli, til að ná F0-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra,]

(1)

eða

[meðhöndlun með leifturhitun við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum,]]]

[d) eru afurðir, að stofni til úr broddi, sem koma frá þriðja landi eða yfirráðasvæði sem er tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 vegna komu hrámjólkur, brodds og afurða, að
stofni til úr broddi]

voru framleiddar ............................................... eða á tímabilinu frá ................................... til
(9)
.]]
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(1)

og/eða [II.3.C

Lagarafurðir sem eru upprunnar í samþykktri stöð N (10) .............................................. sem er staðsett
í landinu 11)
]

(1)

og/eða [II.3.D

Eggjaafurðir sem eru upprunnar frá svæðinu (12)........ sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, er tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 vegna komu eggjaafurða inn í Sambandið og beitir eftirlitsáætlun
vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu sem er í samræmi við kröfurnar sem um getur í
160. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692]

voru framleiddar úr eggjum sem komu frá starfsstöð sem uppfyllir kröfurnar í X. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004 og þar hefur ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa og sýking af
völdum Newcastle-veikiveiru á næstliðnum 30 dögum fyrir söfnun eggjanna,

annaðhvort

(1)

II.3.D.1

[innan 10 km radíuss [sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands] hefur ekki
hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa og sýking af völdum Newcastle-veikiveiru á
næstliðnum 30 dögum fyrir söfnun eggjanna.]

eða

(1)

II.3.D.2

[eggjaafurðirnar voru unnar á eftirfarandi hátt:

(1)

annaðhvort [fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

(1)

annaðhvort [við 55,6 °C í 870 sekúndur.]

(1)

eða

[við 56,7 °C í 232 sekúndur.]

(1)

eða

[eggjarauður, 10% saltaðar, meðhöndlaðar við 62,2 °C í 138 sekúndur.]

(1)

eða

[þurrkaðar eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

(1)

annaðhvort [við 67 °C í 20 klukkustundir.]

(1)

eða

[við 54,4 °C í 50,4 klukkustundir.]
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(1)

eða

[heil egg voru:

(1)

annaðhvort [a.m.k. meðhöndluð við 60 °C í 188 sekúndur,]

(1)

eða

[fullelduð.]

[blöndur úr heilum eggjum voru meðhöndlaðar a.m.k.]:

(1)

annaðhvort [við 60 °C í 188 sekúndur.]

(1)

eða

[við 61,1 °C í 94 sekúndur.]

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð/opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem
kveðið er á um í 4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:
Reitur I.7:

Setjið inn ISO-kóða upprunalands samsettra afurða sem innihalda kjötafurðir sem er tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 eða í framkvæmdargerðum sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og/eða unninna afurða, að
stofni til úr broddi, sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/ og/eða
unninna mjólkurafurða sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 eða í
framkvæmdargerðum sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 2. mgr. 127. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625 og/eða lagarafurða sem eru tilgreindar í í framkvæmdargerðum sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625
og/eða eggjaafurða sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og skráningar-/samþykkisnúmer stöðvarinnar þar sem samsettu afurðirnar eru
framleiddar, liggi slíkt fyrir. Heiti sendingarlands, sem verður að vera útflutningslandið í reit I.7.
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Reitur I.15:

Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á. Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa landamæraeftirlitsstöð um það við komu inn í Sambandið.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar, s.s.:
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Framleiðslustöð“:

Setjið inn heiti og samþykkisnúmer starfsstöðvarinnar þar sem
samsettu afurðirnar eru framleiddar, liggi slíkt fyrir.

„Tegund vöru“:

Tilgreinið „kjötafurð“ ef um er að ræða samsettar afurðir sem innihalda
kjötafurð. Tilgreinið „mjólkurafurð“ ef um er að ræða samsettar afurðir
sem innihalda mjólkurafurð. Tilgreinið „afurð, að stofni til úr broddi“ ef
um er að ræða samsetta afurð sem inniheldur afurð, að stofni til úr
broddi. Tilgreinið hvort um er að ræða lagareldi eða villtan uppruna ef
um er að ræða samsetta afurð sem inniheldur lagardýraafurðir.
Tilgreinið hundraðshluta innihalds eggja ef um er að ræða samsetta
afurð sem inniheldur eggjaafurðir.

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kjötafurðir eins og þær eru skilgreindar í lið 7.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.
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(3)

Setjið inn kóða fyrir viðkomandi tegundir kjötafurða þar sem BOV = tamdir nautgripir (Bos taurus, Bison bison,
Bubalus bubalis og kynblendingar þeirra); OVI = tamið sauðfé (Ovis aries) og geitur (Capra hircus); EQU = tamin
hófdýr (Equus caballus, Equus asinus og kynblendingar þeirra), POR = tamin svín (Sus scrofa); RM = alikanínur,
POU = alifuglar, RAT = strútfuglar, RUF: dýr af ættinni Bovidae (önnur en tamdir nautgripir, sauðfé og geitur), dýr
af úlfaldaætt og dýr af hjartarætt sem voru í haldi sem alin veiðidýr; RUW: villt dýr af ættinni Bovidae (önnur en
tamdir nautgripir, sauðfé og geitur), villt dýr af úlfaldaætt og villt dýr af hjartarætt; SUF: dýr sem voru í haldi sem
alin veiðidýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae; SUW; villt dýr af villtum tegundum svína og
dýra af ættinni Tayassuidae; EQW =hófdýr sem eru villt veiðidýr; WL = villt dýr af héraætt, GBM = veiðifuglar.

(4)

Setjið inn A, B, C, D, E eða F fyrir þá meðhöndlun sem krafist er, eins og tilgreint er og skilgreint í skrá yfir þriðju
lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB)
2016/429.

(5)

Setjið inn kóða upprunasvæðis kjötafurðar eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/.

(6)

Setjið inn samþykkisnúmer ESB fyrir upprunastöðvar kjötafurðanna sem er að finna í samsettu afurðinni.

(7)

Strikið yfir ef kjötafurðirnar eru úr EQU (tamin hófdýr), EQW (hófdýr sem eru villt veiðidýr), WL (villt dýr af héraætt)
eða GBM (veiðifuglar) eins og skilgreint er í 3. neðanmálsgrein.

(8)

Með hrámjólk og mjólkurafurðum er átt við hrámjólk og mjólkurafurðir til manneldis eins og skilgreint er í liðum 4.1
og 7.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Með broddi og afurðum, að stofni til úr broddi, er átt við brodd
og afurðir, að stofni til úr broddi, til manneldis eins og skilgreint er í 1. og 2. lið IX. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004.

(9)

Dagsetning(ar) framleiðslu. Einungis skal heimila að samsettar afurðir komi inn í Sambandið ef afurðir úr
dýraríkinu, sem eru í þeim, voru fengnar eftir þann dag sem þriðja landið eða hluti þess, þar sem afurðirnar úr
dýraríkinu voru framleiddar, fékk leyfi til að flytja þessar tilteknu tegundir og flokka afurða úr dýraríkinu inn í
Sambandið eða á tímabili þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki
um innflutning á þessum afurðum frá þessu þriðja landi eða hluta þess eða á tímabili þegar leyfi þessa lands eða
hluta þess til að flytja þessar afurðir inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(10)

Númer lagarafurðastöðvarinnar sem hefur heimild til útflutnings til ESB.
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(11)

Upprunaland með heimild til að flytja inn í Sambandið. Ef um er að ræða lagarafurðir sem eru úr samlokum verður
upprunalandið að hafa leyfi til að flytja lifandi samlokur inn í Sambandið.

(12)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í
samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(13)

Skal undirritað af:

(14)

—

opinberum dýralækni

—

vottunarmanni eða opinberum dýralækni að því er varðar samsettar afurðir sem innihalda einungis egg eða
lagarafurðir.

Haldið a.m.k. einum af tillögðum möguleikum.

[Opinber dýralæknir](1)(13)/[Vottunarmaður](1)(13)
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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51. KAFLI
FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI VEGNA KOMU SPÍRA, SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, OG FRÆJA, SEM
ERU ÆTLUÐ TIL FRAMLEIÐSLU Á SPÍRUM TIL MANNELDIS, INN Í SAMBANDIÐ (FYRIRMYND SPR)

LAND
I.1

Opinbert vottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti

Heiti

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heimilisfang

Heimilisfang

Land

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita

Kældar
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Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

I.22

Fyrir innri markaðinn

I.23
I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.27

Lýsing á sendingu

SN-númer

I.25

Heildarmagn

Samanlögð eigin þyngd/heildarþyngd
(kg)

Tegund
Kæligeymsla

Lokaneytandi

I.26

Dagsetning
söfnunar/framleiðslu
Framleiðslustöð

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II. hluti: Vottun

II.1.
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Il.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

Lýðheilsuvottun

Ég, undirritaður, lýsi því hér með yfir að mér er kunnugt um kröfur reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 178/2002A og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B sem skipta máli og votta hér með
að:

II.1.1

spírur og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum, sem lýst er í I. hluta, voru framleidd við skilyrði
sem eru í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og einkum almennar kröfur um hollustuhætti við
frumframleiðslu og tengda starfsemi sem eru settar fram í A-hluta I. viðauka við hana,

II.1.2(1)

spírurnar voru framleiddar í starfsstöðvum sem voru samþykktar í samræmi við kröfurnar sem mælt
er fyrir um í 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 210/2013C,

ll.1.3(1)

spírurnar voru framleiddar við skilyrði sem uppfylla kröfur um rekjanleika, sem mælt er fyrir um í
framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 208/2013, og uppfylla viðmiðanirnar sem
mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 D.

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta opinbera vottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í 4. kafla
I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

A

B

C

D

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31,
1.2.2002, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB
L 139, 30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 210/2013 frá 11. mars 2013 um samþykki fyrir starfsstöðvum, sem framleiða
spírur, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 (Stjtíð. ESB L 68, 12.3.2013, bls. 24).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
(Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).
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II. Upplýsingar um heilbrigði

Il.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b IMSOC-tilvísun

I. hluti:

Reitur I.27:

Setjið inn viðeigandi ST-númer, s.s.: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713
10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99,
1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21 eða 1209 91.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Framleiðslustöð“: Setjið inn heiti starfsstöðvanna sem framleiddu spírurnar eða fræin.

II. hluti:

(1)

Strikið yfir það sem ekki á við (t.d. ef um er að ræða fræ).

Vottunarmaður
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift
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52. KAFLI
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA UMFLUTNINGS Á SAMSETTUM AFURÐUM SEM HALDA EKKI
STÖÐUGLEIKA VIÐ GEYMSLU OG SAMSETTUM AFURÐUM SEM HALDA STÖÐUGLEIKA VIÐ GEYMSLU, SEM
INNIHALDA EITTHVAÐ MAGN AF KJÖTAFURÐUM OG ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS, GEGNUM SAMBANDIÐ TIL
ÞRIÐJA LANDS, ANNAÐHVORT STRAX EÐA EFTIR GEYMSLU Í SAMBANDINU (FYRIRMYND TRANSIT-COMP)

LAND
I.1

Dýraheilbrigðisvottorð inn í ESB
Sendandi/útflytjandi

I.2

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2a

I.3

Lögbært stjórnvald

I.4

Lögbært staðaryfirvald

I.6

Heiti

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á
sendingunni
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

IMSOC-tilvísun

Heiti
Heimilisfang
Land

I. hluti: Lýsing á sendingu

I.5

ISO-landskóði

Viðtakandi/innflytjandi

QR-KÓÐI

Land

ISO-landskóði

Land

ISO-landskóði

I.7

Upprunaland

ISO-landskóði

I.9

Viðtökuland

ISO-landskóði

I.8

Upprunasvæði

Kóði

I.10

Viðtökusvæði

Kóði

I.11

Sendingarstaður

I.12

Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang
Land

Skráningar-/
samþykkisnr.

Heiti
Heimilisfang

ISO-landskóði

Land

I.13

Fermingarstaður

I.14

Brottfarardagur og -tími

I.15

Flutningatæki

I.16

Landamæraeftirlitsstöð
sem er komustaður

I.17

Fylgiskjöl

Loftfar

Skip

Járnbrautir

Ökutæki

Auðkenning

Skráningar-/samþykkisnr.

ISO-landskóði

Tegund

Kóði

Land
Tilvísun í viðskiptaskjöl

ISO-landskóði
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I.18

Flutningsskilyrði

I.19

Gámanúmer/innsiglisnúmer
Gámanr.

I.20

Við umhverfishita
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Kældar

Frystar

Innsiglisnr.

Vottað sem eða til
Afurðir til manneldis

I.21

Til umflutnings

I.22

Þriðja land

ISOlandskóði

I.24

Heildarfjöldi pakkninga

I.25

I.27

Lýsing á sendingu

I.23

Heildarmagn

I.26

Samanlögð eigin
þyngd/heildarþyngd (kg)

SN-númer

Magn
Kæligeymsla

Sláturhús

Lokaneytandi

Tegund
meðhöndlunar

Tegund vöru

Dagsetning
Framleiðslustöð
söfnunar/framleiðslu

Tegund umbúða

Eigin þyngd

Fjöldi pakkninga

Lotunúmer
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Fyrirmynd að vottorði TRANSIT-COMP
II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Tilvísunarnúmer
vottorðs

ll.b

IMSOC-tilvísun

Ég, undirritaður, votta hér með að:

II.1.

samsettu afurðirnar, sem lýst er í I. hluta, innihalda:

(1) annaðhvort

[II.1.A Kjötafurðir(2) í einhverju magni, að undanskildu gelatíni, kollageni og mikið unnum afurðum sem um
getur í XVI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, sem:

II.1.A.1.

uppfylla dýraheilbrigðiskröfurnar í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 A og
innihalda eftirfarandi efnisþætti kjöts sem eru hæfir til komu inn í Sambandið sem slíkir og uppfylla
viðmiðanirnar sem eru tilgreindar hér á eftir:

Dýrategundir (3)

II. hluti: Vottun

II.1.A.2.

(1)og/eða

[II.1.B

Uppruni (5)

eru upprunnar frá:

(1)

annaðhvort

[sama landi og um getur í reit I.7,]

(1)

eða

[aðildarríki,]

(1)

eða

[þriðja landi eða hlutum þess sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, hafa heimild til
útflutnings á kjötafurðum til Sambandsins sem ekki er gerð krafa um að fái sérstaka
meðhöndlun til að draga úr áhættu, eins og sett er fram í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/, og þriðja landið, þar sem samsettu afurðirnar eru
framleiddar, hefur einnig heimild til útflutnings á kjötafurðum, sem fá þessa
meðhöndlun, til Sambandsins.]](6)

Mjólkurafurðir eða afurðir, að stofni til úr broddi, sem halda ekki stöðugleika við geymslu (7), í
einhverju magni sem

a)

voru framleiddar

(1) annaðhvort

A

Meðhöndlun (4)

[á svæði með kóðann .................. eins og tilgreint er í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429, sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og sýkingu
af völdum nautapestarveiru í a.m.k. 12 mánuði fyrir þann dag sem mjólkað var og á
þessu tímabili var ekki bólusett gegn þessum sjúkdómum.]

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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b)

(1)

(1) eða

[á svæði með kóðann ................................. eins og tilgreint er í skrá yfir þriðju lönd og
yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 og meðhöndlunin, sem beitt er, er í samræmi við
lágmarksmeðhöndlunina sem kveðið er á um í 157. gr. og XXVII. viðauka við framselda
reglugerð (ESB) 2020/692]

og

í starfsstöð ................................................. (samþykkisnúmer upprunastöðva mjólkurafurðanna eða afurðanna, að stofni til úr broddi, sem er að finna í samsettu afurðunum,
sem hafa heimild á framleiðslutímanum til útflutnings á mjólkurafurðunum eða
afurðunum, að stofni til úr broddi, til ESB).

eru upprunnar á/í

(1) annaðhvort

[sama svæði og um getur í reit I.7]

(1) eða

[aðildarríki]

(1) eða

[svæði sem hefur heimild til að flytja mjólk, brodd, mjólkurafurðir og afurðir, að
stofni til úr broddi inn í Sambandið samkvæmt skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr.
reglugerðar (ESB) 2016/429 þar sem svæðið, þar sem samsettu afurðirnar eru
framleiddar, hefur einnig heimild til útflutnings á mjólk, broddi, mjólkurafurðum og
afurðum, að stofni til úr broddi, inn í Sambandið og er tilgreint í þeim viðauka]

[c)

eru mjólkurafurðir framleiddar úr hrámjólk sem fengin er úr

(1)

annaðhvort

[Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius]
og fyrir sendingu til Sambandsins voru þær settar í eða framleiddar úr hrámjólk
sem var sett í

(1)

annaðhvort

[gerilsneyðingu með einfaldri hitameðhöndlun með hitahrifum sem jafngilda
a.m.k. þeim sem nást með gerilsneyðingu við a.m.k. 72 °C í 15 sekúndur og, eftir
atvikum, nægir til að tryggja neikvæða svörun við prófun með basískum fosfatasa
strax eftir hitameðhöndlunina,]

(1)

eða

[dauðhreinsunarferli, til að ná F0-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra,]

(1)

eða

[meðhöndlun með leifturhitun við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum,]

(1)

eða

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 °C í 15 sekúndur eða meðhöndlun með
jafngildum gerilsneyðingaráhrifum, sem notuð er á mjólk með pH-gildi sem er lægra
en 7.0 og þar sem næst, eftir atvikum, neikvæð svörun í prófun með basískum
fosfatasa,]
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(1)

e)

(1)

og/eða[II.1 .C.

(1)

eða

[háhitagerilsneyðingu í skamman tíma við 72 °C í 15 sekúndur, eða
meðhöndlun með jafngildum gerilsneyðingaráhrifum, sem notuð er tvisvar á
mjólk með pH-gildi sem er 7.0 eða hærra og þar sem næst, eftir atvikum,
neikvæð svörun í prófun með basískum fosfatasa og strax að því loknu

(1)

annaðhvort

[pH-gildið lækkað niður fyrir 6 í eina klukkustund,]

(1)

eða

[viðbótarhitun, sem jafngildir 72 °C eða meira, ásamt þurrkun,]]]

(1)

eða

[öðrum dýrum en Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis,
Camelus dromedarius] og fyrir sendingu til Sambandsins voru þær settar í eða
framleiddar úr hrámjólk sem var sett í

(1)

annaðhvort

[dauðhreinsunarferli, til að ná F0-gildi sem er jafnt og 3 eða hærra,]

(1)

eða

[meðhöndlun með leifturhitun við a.m.k. 135 °C ásamt hæfilegum tímamörkum,]]]

[d) eru afurðir, að stofni til úr broddi, sem koma frá þriðja landi eða yfirráðasvæði sem er tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við
1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 vegna komu hrámjólkur, brodds og afurða, að
stofni til úr broddi]

voru framleiddar ................................................. eða á tímabilinu frá ................................ til
(8)
.]]

Eggjaafurðir sem eru upprunnar frá svæðinu (9) ...... sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, er tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 vegna komu eggjaafurða inn í Sambandið og beitir
eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma m.t.t. alvarlegrar fuglainflúensu sem er í samræmi við kröfurnar sem
um getur í 160. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2020/692]
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voru framleiddar úr eggjum sem komu frá starfsstöð sem uppfyllir kröfurnar í X. þætti III. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og þar hefur ekki hefur komið upp alvarleg
fuglainflúensa og sýking af völdum Newcastle-veikiveiru á næstliðnum 30 dögum fyrir söfnun
eggjanna,

annaðhvort

(1)

II.1.C.1 [innan 10 km radíuss [sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands] hefur ekki
hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa og sýking af völdum Newcastle-veikiveiru á
næstliðnum 30 dögum fyrir söfnun eggjanna.]

eða

(1)

II.1.C.1 [eggjaafurðirnar voru unnar á eftirfarandi hátt:

(1)

annaðhvort [fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

(1)

annaðhvort [við 55,6 °C í 870 sekúndur.]

(1)

eða

[við 56,7 °C í 232 sekúndur.]

(1)

eða

[eggjarauður, 10% saltaðar, meðhöndlaðar við 62,2 °C í 138 sekúndur.]

(1)

eða

[þurrkaðar eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

(1)

eða

(1)

annaðhvort [við 67 °C í 20 klukkustundir.]

(1)

eða

[við 54,4 °C í 50,4 klukkustundir.]

[heil egg voru:

(1)

annaðhvort [a.m.k. meðhöndluð við 60 °C í 188 sekúndur,]
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(1)

eða

[fullelduð.]

[blöndur úr heilum eggjum voru meðhöndlaðar a.m.k.]:

(1)

annaðhvort [við 60 °C í 188 sekúndur.]

(1)

eða

[við 61,1°C í 94 sekúndur.]

Athugasemdir:

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2.
viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessu vottorði Breska konungsríkið að því er varðar
Norður-Írland.

Þetta vottorð er ætlað fyrir komu samsettra afurða sem innihalda kjötafurðir, mjólkurafurða, afurða, að stofni til úr broddi,
og/eða eggjaafurða inn í Sambandið sem Sambandið er ekki lokaviðtökustaður fyrir.

Þetta dýraheilbrigðisvottorð skal útfyllt samkvæmt athugasemdum varðandi útfyllingu vottorða sem kveðið er á um í
4. kafla I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235.

I. hluti:

Reitur I.7:

Setjið inn ISO-kóða upprunalands samsettra afurða sem innihalda kjötafurðir sem er tilgreint í
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr.
230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/ eða í framkvæmdargerðum sem framkvæmdastjórnin
samþykkti í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og/eða unninna afurða,
að stofni til úr broddi, sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/ og/eða
unninna mjólkurafurða sem er tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 eða
X. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) [C(2020)9200] og/eða unninna eggjaafurða sem er
tilgreint í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Reitur I.11:

Heiti, heimilisfang og skráningar-/samþykkisnúmer stöðvarinnar þar sem samsettu afurðirnar eru
framleiddar, liggi slíkt fyrir. Heiti sendingarlands, sem verður að vera útflutningslandið í reit I.7.
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Reitur I.15:

Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og ökutæki), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef um er að ræða flutning í gámum skal tilgreina skráningarnúmer þeirra í reit I.19, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á. Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa
landamæraeftirlitsstöð um það við komu inn í Sambandið.

Reitur I.19:

Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

Reitur I.27:

Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar, s.s.:
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06.

Reitur I.27:

Lýsing á sendingu:

„Framleiðslustöð“:

Setjið inn heiti og samþykkisnúmer starfsstöðvarinnar þar sem
samsettu afurðirnar eru framleiddar, liggi slíkt fyrir.

„Tegund vöru“:

Tilgreinið „kjötafurð“ ef um er að ræða samsettar afurðir sem innihalda
kjötafurð. Tilgreinið „mjólkurafurð“ ef um er að ræða samsettar afurðir
sem innihalda mjólkurafurð. Tilgreinið „afurð, að stofni til úr broddi“ ef
um er að ræða samsetta afurð sem inniheldur afurð, að stofni til úr
broddi. Tilgreinið hundraðshluta innihalds eggja ef um er að ræða
samsetta afurð sem inniheldur eggjaafurðir.

II. hluti:

(1)

Strikið út það sem á ekki við.

(2)

Kjötafurðir eins og þær eru skilgreindar í lið 7.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3)

Setjið inn kóða fyrir viðkomandi tegundir kjötafurða þar sem BOV = tamdir nautgripir (Bos taurus, Bison bison,
Bubalus bubalis og kynblendingar þeirra); OVI = tamið sauðfé (Ovis aries) og geitur (Capra hircus); EQU = tamin
hófdýr (Equus caballus, Equus asinus og kynblendingar þeirra), POR = tamin svín (Sus scrofa); RM = alikanínur,
POU = alifuglar, RAT = strútfuglar, RUF: dýr af ættinni Bovidae (önnur en tamdir nautgripir, sauðfé og geitur), dýr af
úlfaldaætt og dýr af hjartarætt sem voru í haldi sem alin veiðidýr; RUW: villt dýr af ættinni Bovidae (önnur en tamdir
nautgripir, sauðfé og geitur), villt dýr af úlfaldaætt og villt dýr af hjartarætt; SUF: dýr sem voru í haldi sem alin veiðidýr
af villtum tegundum svína og dýra af ættinni Tayassuidae; SUW; villt dýr af villtum tegundum svína og dýra af ættinni
Tayassuidae.
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(4)

Setjið inn A, B, C, D, E eða F fyrir þá meðhöndlun sem krafist er, eins og tilgreint er og skilgreint í skrá yfir þriðju lönd
og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(5)

Setjið inn kóða upprunasvæðis kjötafurðarinnar eins og hann er tilgreindur í skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem
framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

(6)

Strikið yfir ef kjötafurðirnar eru úr EQU (tamin hófdýr), EQW (hófdýr sem eru villt veiðidýr), WL (villt dýr af héraætt)
eða GBM (veiðifuglar) eins og skilgreint er í 3. neðanmálsgrein.

(7)

Með hrámjólk og mjólkurafurðum er átt við hrámjólk og mjólkurafurðir til manneldis eins og skilgreint er í liðum 4.1 og
7.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Með broddi og afurðum, að stofni til úr broddi, er átt við brodd og
afurðir, að stofni til úr broddi, til manneldis eins og skilgreint er í 1. og 2. lið IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004.

(8)

Dagsetning(ar) framleiðslu. Einungis skal heimila að samsettar afurðir komi inn í Sambandið ef afurðir úr dýraríkinu,
sem eru í þeim, voru fengnar eftir þann dag sem þriðja landið eða hluti þess, þar sem afurðirnar úr dýraríkinu voru
framleiddar, fékk leyfi til að flytja þessar tilteknu tegundir og flokka afurða úr dýraríkinu inn í Sambandið eða á tímabili
þegar takmörkunarráðstafanir, sem Sambandið greip til vegna dýraheilbrigðis, giltu ekki um innflutning á þessum
afurðum frá þessu þriðja landi eða hluta þess eða á tímabili þegar leyfi þessa lands eða hluta þess til að flytja þessar
afurðir inn í Sambandið hafði ekki verið fellt tímabundið úr gildi.

(9)

Kóði svæðisins í samræmi við skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi
við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Menntun, hæfi og titill

Stimpill

Undirskrift

_____
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IV. VIÐAUKI

Í IV. viðauka er að finna eftirfarandi fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum:
1. kafli:

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir lifandi dýr sem eru flutt í sláturhús ef um er að ræða skoðun fyrir slátrun
á upprunabúinu í samræmi við f-lið 2. mgr. 5. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/624

2. kafli:

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir alifugla sem eru ætlaðir til framleiðslu á foie gras (fituríkri lifur) og
alifugla sem töf hefur orðið á að fjarlægja innyflin úr sem slátrað var á upprunabúinu í samræmi við 2. mgr. 6. gr.
framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624

3. kafli:

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir alin veiðidýr, tamda nautgripi, svín og dýr af hestaætt sem slátrað var á
upprunabúinu í samræmi við 3. mgr. 6. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624

4. kafli:

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir alin veiðidýr sem var slátrað á upprunabúinu í samræmi við a-lið 3. liðar
III. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og 4. mgr. 6. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624

5. kafli:

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði ef um er að ræða neyðarslátrun utan sláturhúss í samræmi við 4. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624
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FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM EF UM ER AÐ RÆÐA SKOÐUN FYRIR SLÁTRUN Á UPPRUNABÚI
1. KAFLI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir lifandi dýr sem eru flutt í sláturhús ef um er að ræða skoðun fyrir slátrun á
upprunabúinu í samræmi við f-lið 2. mgr. 5. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 ( 1)
Nafn opinbers dýralæknis: ..............................................................................................................................................................
Nr.: ..................................................................................................................................................................................................
1. Auðkenning dýranna
Tegund: .....................................................................................................................................................................................
Fjöldi dýra: ................................................................................................................................................................................
Auðkennismerking: ...................................................................................................................................................................
2. Uppruni dýranna
Heimilisfang upprunabúsins: .....................................................................................................................................................
Auðkenning húss (*): ................................................................................................................................................................
3. Viðtökustaður dýranna
Dýrin verða flutt í eftirfarandi sláturhús: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
með eftirfarandi flutningatæki: ..................................................................................................................................................
4. Aðrar upplýsingar sem skipta máli
...................................................................................................................................................................................................
5. Yfirlýsing
Ég, undirritaður lýsi því yfir að:
— dýrin, sem lýst er í I. hluta, voru skoðuð fyrir slátrun á framangreindu upprunabúi ................................................ (tími)
þann .................................. (dags.) og komist að þeirri niðurstöðu að þau væru hæf til slátrunar,
— eftirfarandi athuganir voru gerðar varðandi heilbrigði og velferð dýranna: .......................................................................
— skrár og gögn varðandi þessi dýr fullnægja lagalegum kröfum og koma því ekki í veg fyrir slátrun dýranna,
— Ég sannprófaði upplýsingarnar um matvælaferlið
Gjört í: ............................................................................................................................................................................................ ,
(Staður)

hinn: ................................................................................................................................................................................................
(Dagsetning)

Stimpill
..................................................
(Undirskrift opinbers dýralæknis)

(*) valkvætt

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1).
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2. KAFLI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir alifugla sem eru ætlaðir til framleiðslu á foie gras (fituríkri lifur) og alifugla
sem töf hefur orðið á að fjarlægja innyflin úr sem slátrað var á upprunabúinu í samræmi við 2. mgr. 6. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 (2)
Nafn opinbers dýralæknis: ..............................................................................................................................................................
Nr.: ..................................................................................................................................................................................................
1. Auðkenning skrokka sem ekki er búið að taka innyflin úr
Tegund: .....................................................................................................................................................................................
Fjöldi: ........................................................................................................................................................................................
2. Uppruni skrokka sem ekki er búið að taka innyflin úr
Heimilisfang upprunabúsins: .....................................................................................................................................................
3. Viðtökustaður skrokka sem ekki er búið að taka innyflin úr
Skrokkarnir sem eftir er að taka innan úr verða fluttir til eftirfarandi stykkjunarstöðva: ..........................................................
4. Yfirlýsing
Ég, undirritaður lýsi því yfir að:
— skrokkarnir sem eftir er að taka innan úr, sem lýst er í I. hluta, eru af fuglum sem voru skoðaðir fyrir slátrun á
framangreindu upprunabúi .............................. (tími) þann ........................... (dags.) og komist að þeirri niðurstöðu að
þeir væru hæfir til slátrunar,
— eftirfarandi athuganir voru gerðar varðandi heilbrigði og velferð dýranna: .......................................................................
— skrár og gögn varðandi þessi dýr fullnægja lagalegum kröfum og koma því ekki í veg fyrir slátrun fuglanna.
Gjört í: ............................................................................................................................................................................................ ,
(Staður)

hinn: ...............................................................................................................................................................................................
(Dagsetning)

Stimpill
..................................................
(undirskrift opinbers dýralæknis)

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1).
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3. KAFLI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir alin veiðidýr, tamda nautgripi, svín og dýr af hestaætt sem slátrað var á
upprunabúinu í samræmi við 3. mgr. 6. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 (3)
Nafn opinbers dýralæknis: ..............................................................................................................................................................
Nr.: ..................................................................................................................................................................................................
1. Auðkenning dýranna
Tegund: .....................................................................................................................................................................................
Fjöldi dýra: ................................................................................................................................................................................
Auðkennismerking: ...................................................................................................................................................................
2. Uppruni dýranna
Heimilisfang upprunabúsins: .....................................................................................................................................................
Auðkenning húss (*): ................................................................................................................................................................
3. Viðtökustaður dýranna
Dýrin verða flutt í eftirfarandi sláturhús: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
með eftirfarandi flutningatæki: ..................................................................................................................................................
4. Aðrar upplýsingar sem skipta máli
...................................................................................................................................................................................................
5. Yfirlýsing
Ég, undirritaður lýsi því yfir að: ................................................................................................................................................
1) dýrin, sem lýst er í I. hluta, voru skoðuð fyrir slátrun á framangreindu upprunabúi ................................................. (tími)
þann ..................................... (dags.) og komist að þeirri niðurstöðu að þau væru hæf til slátrunar,
2) þeim var slátrað á upprunabúinu .................................................................................... (tími) þann ......................
(dags.) og slátrun og blæðing fór fram með réttum hætti,
3) eftirfarandi athuganir voru gerðar varðandi heilbrigði og velferð dýranna: ....................................................................... ,
4) skrár og gögn varðandi þessi dýr fullnægja lagalegum kröfum og koma því ekki í veg fyrir slátrun dýranna.
Gjört í: ............................................................................................................................................................................................ ,
(Staður)

hinn: ................................................................................................................................................................................................
(Dagsetning)

Stimpill
..................................................
(Undirskrift opinbers dýralæknis)

(*) valkvætt

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1).
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4. KAFLI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði fyrir alin veiðidýr sem var slátrað á upprunabúinu í samræmi við a-lið 3. liðar
III. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og 4. mgr. 6. gr. framseldrar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 (4)
Nafn opinbers dýralæknis: ..............................................................................................................................................................
Nr.: ..................................................................................................................................................................................................
1. Auðkenning dýranna
Tegund: .....................................................................................................................................................................................
Fjöldi dýra: ................................................................................................................................................................................
Auðkennismerking: ...................................................................................................................................................................
2. Uppruni dýranna
Heimilisfang upprunabúsins: .....................................................................................................................................................
Auðkenning húss (*): ................................................................................................................................................................
3. Viðtökustaður dýranna
Dýrin verða flutt í eftirfarandi sláturhús: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
með eftirfarandi flutningatæki: ..................................................................................................................................................
4. Aðrar upplýsingar sem skipta máli
...................................................................................................................................................................................................
5. Yfirlýsing
Ég, undirritaður lýsi því yfir að:
1) dýrin, sem lýst er í I. hluta, voru skoðuð fyrir slátrun á framangreindu upprunabúi ................................................. (tími)
þann ..................................... (dags.) og komist að þeirri niðurstöðu að þau væru hæf til slátrunar,
2) eftirfarandi athuganir voru gerðar varðandi heilbrigði og velferð dýranna: ........................................................................ ,
3) skrár og gögn varðandi þessi dýr fullnægja lagalegum kröfum og koma því ekki í veg fyrir slátrun dýranna.
Gjört í: ............................................................................................................................................................................................ ,
(Staður)

hinn: ...............................................................................................................................................................................................
(Dagsetning)

Stimpill
..................................................
(Undirskrift opinbers dýralæknis)

(*) valkvætt

(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1).
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5. KAFLI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði ef um er að ræða neyðarslátrun utan sláturhúss í samræmi við 4. gr. framseldrar
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 (5)
FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI EF UM ER AÐ RÆÐA NEYÐARSLÁTRUN UTAN SLÁTURHÚSS
DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐ

Ef um er að ræða neyðarslátrun utan sláturhúss
Nafn opinbers dýralæknis: ..............................................................................................................................................................
Nr.: ..................................................................................................................................................................................................
1. Auðkenning dýranna
Tegund: .....................................................................................................................................................................................
Fjöldi dýra: ................................................................................................................................................................................
Auðkennismerking: ...................................................................................................................................................................
Eigandi dýranna: .......................................................................................................................................................................

2. Neyðarslátrunarstaður
Heimilisfang: .............................................................................................................................................................................
Auðkenning húss (*): ................................................................................................................................................................

3. Viðtökustaður dýranna
Dýrin verða flutt í eftirfarandi sláturhús: ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
með eftirfarandi flutningatæki: ..................................................................................................................................................

4. Aðrar upplýsingar sem skipta máli
...................................................................................................................................................................................................

5. Yfirlýsing
Ég, undirritaður lýsi því yfir að: ................................................................................................................................................
1) dýrin, sem lýst er í I. hluta, voru skoðuð fyrir slátrun á framangreindum stað ...................................................................
(tími) þann
(dags.) og komist að þeirri niðurstöðu að þau væru hæf til slátrunar,
2) þeim var slátrað ......................................................... (tími) þann .......................................... (dags.) og slátrun og
blæðing fór fram með réttum hætti,
3) ástæðan fyrir neyðarslátruninni var eftirfarandi: ................................................................................................................ ,
4) eftirfarandi athuganir voru gerðar varðandi heilbrigði og velferð dýranna: ....................................................................... ,
5) dýrið eða dýrin fengu eftirfarandi meðferð: ....................................................................................................................... ,
6) skrár og gögn varðandi þessi dýr fullnægja lagalegum kröfum og koma því ekki í veg fyrir slátrun dýranna.

(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits
með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1).
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Gjört í: ............................................................................................................................................................................................ ,
(Staður)

hinn: ................................................................................................................................................................................................
(Dagsetning)

Stimpill
..................................................
(Undirskrift opinbers dýralæknis)

(*) valkvætt
_____
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V. VIÐAUKI

FYRIRMYND AÐ EIGIN STAÐFESTINGU REKSTRARAÐILA SEM FLYTUR SAMSETTAR AFURÐIR SEM HALDA
STÖÐUGLEIKA VIÐ GEYMSLU INN Í SAMBANDIÐ Í SAMRÆMI VIÐ 14. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 2019/625
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II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a

Staðfesting

Nr. 10/569

II.b

IMSOC-tilvísun

Ég, undirritaður, .............................................................................................................................

II. hluti: Staðfesting

(nafn, heimilisfang og nákvæmar upplýsingar um innflytjanda) sem ber ábyrgð á að flytja sendingu af samsettum afurðum,
sem lýst er í I. hluta, inn í Sambandið lýsi því yfir að samsettu afurðirnar sem þessi staðfesting fylgir:

A

1.

uppfylla gildandi kröfur sem um getur í 2. mgr. 126. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625,

2.

þurfa ekki geymslu eða flutning við hitastýrð skilyrði,

3.

innihalda ekki annað unnið kjöt en gelatín, kollagen eða mikið unnar afurðir sem um getur í XVI. þætti III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

4.

innihalda eftirfarandi innihaldsefni úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu(2): .......................................................... ,

5.

innihalda unnar afurðir úr dýraríkinu, sem mælt er fyrir um kröfur vegna í III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 853/2004, sem eru upprunnar frá eftirfarandi samþykktum starfsstöðvum (3): ...................................... ,

6.

innihalda unnar afurðir úr dýraríkinu, sem eru upprunnar frá þriðju löndum eða svæðum í þriðja landi sem hafa
heimild til að flytja út til Sambandsins sérhverja unna afurð úr dýraríkinu, eins og tilgreint er í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESBA,

7.

eru upprunnar frá þriðju löndum eða svæðum í þriðja landi sem hafa heimild til að flytja út til Sambandsins kjötafurðir,
mjólkurafurðir, afurðir, að stofni til úr broddi, lagarafurðir eða eggjaafurðir á grundvelli krafna Sambandsins varðandi
heilbrigði dýra og manna og sem eru skráð fyrir a.m.k. einni þessara afurða úr dýraríkinu samkvæmt framkvæmdargerðum sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 2. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og
skrá yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði sem framkvæmdastjórnin samþykkti í samræmi við 1. mgr. 230. gr. reglugerðar
(ESB) 2016/429,

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram í
samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).
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8.

voru framleiddar í starfsstöð sem uppfyllir kröfur um hollustuhætti sem viðurkennt er að séu jafngildar þeim sem
krafist er með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004B,

9.

voru framleiddar við skilyrði þar sem ábyrgst er að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa sem mælt
er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005C og hámarksgildi aðskotaefna sem mælt er fyrir
um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006D,

10. innihalda mjólkurafurðir sem hafa fengið sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu sem er a.m.k. jafngild einni af
meðhöndlununum sem kveðið er á um í dálki B í töflunni í XXVII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692E (4),
11. innihalda eggjaafurðir sem hafa fengið sérstaka meðhöndlun til að draga úr áhættu sem er a.m.k. jafngild einni af
meðhöndlununum sem kveðið er á um í töflunni í XXVIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2020/692 (4).
Athugasemdir:
Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við
2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til Evrópusambandsins í þessari staðfestingu Breska konungsríkið að því er
varðar Norður-Írland.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

B

C

D

E

Dagsetning

Menntun, hæfi og titill innflytjandans(5)

Stimpill

Undirskrift

Valkvætt ef um er að ræða afurðir sem eru undanþegnar opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum
Tilgreinið fyrir hvert innihaldsefni, skráð í lækkandi röð eftir þyngd, eðli þess og hundraðshluta.
Tilgreinið samþykkisnúmer starfsstöðvarinnar eða starfsstöðvanna sem framleiddu unnu afurðirnar úr dýraríkinu sem er að finna í
samsettu afurðunum og landið sem samþykkta starfsstöðin er staðsett í, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB)
nr. 853/2004 og sem stjórnandi matvælafyrirtækisins, sem flytur inn, tilgreinir.
Strikið út það sem á ekki við.
Innflytjandi: Fulltrúi stjórnanda matvælafyrirtækisins, sem flytur inn, eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. 14. gr. framseldrar reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139,
30.4.2004, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum
og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum
(Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/692 frá 30. janúar 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í
Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu (Stjtíð. ESB L 174, 3.6.2020, bls. 379).
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VI. VIÐAUKI

Samsvörunartafla sem um getur í 2. mgr. 34. gr.

1. Ákvörðun 2000/572/EB
Ákvörðun 2000/572/EB

Þessi reglugerð

1. gr.

—

3. gr.

—

4. gr.

—

4. gr. a

—

4. gr. b

—

II. viðauki

24. kafli II. viðauka (fyrirmynd MP-PREP)

III. viðauki

—

2. Ákvörðun 2003/779/EB
Ákvörðun 2003/779/EB

Þessi reglugerð

1. gr.

—

I. viðauki A

27. kafli II. viðauka (fyrirmynd CAS)

I. viðauki B

—

3. Reglugerð (EB) nr. 599/2004
Reglugerð (EB) nr. 599/2004

Þessi reglugerð

1. gr.

1. mgr. 3. gr.

Viðauki

1. og 2. kafli I. viðauka

4. Ákvörðun 2007/240/EB
Ákvörðun 2007/240/EB

Þessi reglugerð

1. mgr. 1. gr.

—

2. mgr. 1. gr.

—

3. mgr. 1. gr.

b-liður 2. mgr. 3. gr.

2. gr.

—

I. viðauki

3. og 4. kafli I. viðauka

II. viðauki

—
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5. Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 636/2014
Reglugerð (ESB) nr. 636/2014

Þessi reglugerð

1. gr.

2. mgr. 8. gr.

Viðauki

2. kafli II. viðauka

6. Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628

Þessi reglugerð

1. mgr. 1. gr.

1. mgr. 1. gr.

a-liður 2. mgr. 1. gr.

b-liður 2. mgr. 1. gr.

b-liður 2. mgr. 1. gr.

i., iii. og iv. liður d-liðar 2. mgr. 1. gr.

c-liður 2. mgr. 1. gr.

f-liður 2. mgr. 1. gr.

2. gr.

2. gr.

3. gr.

a- til f-liður 1. mgr. 6. gr.

4. gr.

—

5. gr.

7. gr.

6. gr.

2. mgr. 4. gr.

7. gr.

9. gr.

8. gr.

10. gr.

9. gr.

11. gr.

10. gr.

12. gr.

11. gr.

13. gr.

12. gr.

16. gr.

13. gr.

15. gr.

14. gr.

17. gr.

15. gr.

18. gr.

16. gr.

19. gr.

17. gr.

13. gr.

18. gr.

20. gr.

19. gr.

21. gr.

20. gr.

22. gr.

21. gr.

23. gr.

22. gr.

24. gr.

23. gr.

25. gr.
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Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628

Þessi reglugerð

24. gr.

26. gr.

25. gr.

27. gr.

26. gr.

28. gr.

27. gr.

30. gr.

28. gr.

32. gr.

29. gr.

33. gr.

30. gr.

—

31. gr.

—

32. gr.

—

33. gr.

36. gr.

34. gr.

—

I. viðauki

3. kafli I. viðauka

II. viðauki

4. kafli I. viðauka

Kafli A I. hluta III. viðauka

31. kafli III. viðauka (fyrirmynd MOL-HC)

Kafli B I. hluta III. viðauka

32. kafli III. viðauka (fyrirmynd MOL-AT)

Kafli A II. hluta III. viðauka

28. kafli III. viðauka (fyrirmynd FISH-CRUST-HC)

Kafli B II. hluta III. viðauka

29. kafli III. viðauka (fyrirmynd EU-FISH)

Kafli C II. hluta III. viðauka

30. kafli III. viðauka (fyrirmynd FISH/MOL-CAP)

III. hluti III. viðauka

39. kafli III. viðauka (fyrirmynd FRG)

IV. hluti III. viðauka

40. kafli III. viðauka (fyrirmynd SNS)

V. hluti III. viðauka

—

VI. hluti III. viðauka

41. kafli III. viðauka (fyrirmynd GEL)

VII. hluti III. viðauka

42. kafli III. viðauka (fyrirmynd COL)

VIII. hluti III. viðauka

43. kafli III. viðauka (fyrirmynd RCG)

IX. hluti III. viðauka

44. kafli III. viðauka (fyrirmynd TCG)

X. hluti III. viðauka

45. kafli III. viðauka (fyrirmynd HON)

XI. hluti III. viðauka

46. kafli III. viðauka (fyrirmynd HRP)

XII. hluti III. viðauka

47. kafli III. viðauka (fyrirmynd REP)

XIII. hluti III. viðauka

48. kafli III. viðauka (fyrirmynd INS)

XIV. hluti III. viðauka

49. kafli III. viðauka (fyrirmynd PAO)

Nr. 10/573

Nr. 10/574

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628

Þessi reglugerð

XV. hluti III. viðauka

51. kafli III. viðauka (fyrirmynd SPR)

IV. viðauki

1. til 4. kafli IV. viðauka

V. viðauki

5. kafli IV. viðauka

VI. viðauki

—

17.2.2022

