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                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR        2002/EES/37/03 

frá 8. september 2000 

um aðferðir við dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum frá þriðju löndum sem senda á til 
tollfrjálsra svæða, tollfrjálsra vörugeymslna, tollvörugeymslna eða rekstraraðila sem sjá 

millilandaskipum fyrir vistum(*)

(tilkynnt með númeri C(2000) 2532)

(2000/571/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til bandalagsins frá þriðju 
löndum (1), einkum 2. mgr. 12. gr., og 6. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í því skyni að vernda heilbrigði manna og dýra eru í 
tilskipun 97/78/EB settar fram kröfur um eftirlit með 
afurðum úr dýraríkinu, sem fluttar eru inn í bandalagið 
um skoðunarstöðvar á landamærum. 

2) Því aðeins má heimila viðtöku afurðasendinga inn á 
tollfrjáls svæði, tollfrjálsar vörugeymslur eða 
tollvörugeymslur að einstaklingurinn sem er ábyrgur 
fyrir farminum hafi gefið yfirlýsingu um að hve miklu 
leyti viðkomandi afurðir eru ætlaðar til frjálsrar 
dreifingar eða notkun þeirra annarsstaðar. 

3) Afurðir sem ekki standast kröfur bandalagsins geta 
verið ætlaðar til flutnings í vörugeymslur á 
tollfrjálsum svæðum, tollfrjálsar vörugeymslur eða 
tollvörugeymslur og sem vistir fyrir millilandaskip, og 
þar sem slíkar afurðir fela í sér aukna áhættu fyrir 
heilbrigði manna og dýra í bandalaginu skulu þær sæta 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 240, 23.9.2000, bls. 14, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2001 frá  
11. desember 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 13, 7.3.2002, bls. 3. 

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.  

viðbótareftirliti til að tryggja rétta meðhöndlun 
afurðanna við flutning þeirra, geymslu og afhendingu 
þannig að komið sé í veg fyrir að afurðirnar séu 
markaðssettar í bandalaginu. 

4) Til að hafa eftirlit með og gera kleift að rekja 
sendingar afurða sem ekki standast kröfur 
bandalagsins verður að gefa skýr fyrirmæli um hvernig 
nota skuli þau mismunandi vottorð sem leyfð eru 
samkvæmt tilskipun 97/78/EB og einnig um þær 
kröfur sem gilda um merkingu slíkra sendinga á 
meðan á geymslu þeirra stendur þannig að auðvelt sé 
að bera á þær kennsl. 

5) Opinber dýralæknir á skoðunarstöð á landamærum á 
innflutningsstað skal tryggja hreinlæti og öryggi 
afurða, sem ekki standast kröfur bandalagsins, og eru 
fluttar í og úr vörugeymslum, áður en hann samþykkir 
sendingu þeirra og, þegar um flutning í vörugeymslur í 
öðru aðildarríki er að ræða, sjá til þess að lögbært 
yfirvald viðkomandi aðildarríkis hafi veitt heimild til 
þess að vörugeymsla á áfangastað taki á móti slíkum 
afurðum.

6) Þær vörugeymslur sem afurðirnar, sem ekki standast 
kröfur bandalagsins, eru fluttar til og geymdar í skulu 
vera undir eftirliti lögbæra yfirvaldsins og halda skal 
nákvæmar skrár í því skyni að rekja megi feril allra 
slíkra afurða sem fara í gegnum vörugeymsluna. 

7) Gefa þarf nákvæmar leiðbeiningar um það eftirlit sem 
opinber dýralæknir skal hafa með afurðum, sem ekki 
standast kröfur bandalagsins þegar afurðirnar hafa 
verið fluttar í, geymdar eða fluttar úr vörugeymslum, 
og um að hvaða marki heimilt er að skipta sendingum 
upp. 



Nr. 37/16 25.7.2002EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 

8) Til að tryggja skilvirkt eftirlitskerfi þar til komið er á 
afhendingarstað skal setja reglur um hvernig skuli 
staðið að tilkynningum og hvaða vottorð skuli fylgja 
sendingum frá rekstaraðilum sem afgreiða beint til 
millilandaskipa. 

9) Rekstraraðilar sem sjá millilandaskipum fyrir vistum 
og vörugeymslur sem þeir nota skulu vera undir 
eftirliti lögbærs yfirvalds. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um dýra-
heilbrigði. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr. 

1. Öllum afurðum, sem ekki standast kröfur bandalagsins, 
sem heimiluð er viðtaka á undir tolleftirliti og fluttar eru í 
eða úr eða geymdar í vörugeymslum á tollfrjálsum svæðum, 
tollfrjálsum vörugeymslum eða tollvörugeymslum, skal 
fylgja vottorðið sem um getur í 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 
97/78/EB útgefið af opinbera dýralækninum. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skal vottorðið sem um getur í a-lið 
2. mgr. 13. gr. tilskipunar 97/78/EB látið fylgja öllum 
sendingum afurða, sem ekki standast kröfur bandalagsins og 
sendar eru frá vörugeymslu í millilandaskip, annaðhvort 
beint eða um sérstaklega samþykkta vörugeymslu, sem um 
getur í a-lið 2. mgr. 13 gr. tilskipunar 97/78/EB. 

3. Þegar um er að ræða afurðir, sem ekki standast kröfur 
bandalagsins sem eru fluttar beint frá skoðunarstöð á 
landamærum yfir í millilandaskip skulu tvö vottorð, það sem 
um getur í 1. mgr. 5. gr. og það sem um getur í a-lið 2. mgr. 
13. gr. tilskipunar 97/78/EB, fylgja afurðasendingunni. 

4. Frumeintak dýraheilbrigðisskjala eða -vottorða sem 
koma með sendingum frá þriðju löndum af afurðum, sem 
ekki standast kröfur bandalagsins, skulu fylgja 
afurðasendingunni. Á meðan á eftirlitinu sem um getur í 2. 
mgr. 12 gr. tilskipunar 97/78/EB stendur skal opinberi 
dýralæknirinn taka afrit af þessum dýraheilbrigðisskjölum til 
varðveislu á skoðunarstöðinni á landamærum. 

5. Ætíð skal merkja hverja einingu sendinga af afurðum, 
sem ekki standast kröfur bandalagins, og geymdar eru í 
vörugeymslum með númeri viðeigandi vottorðs sem um 
getur í 1. mgr. 5 gr. tilskipunar 97/78/EB í því skyni að 
auðvelda auðkenningu þeirra. 

6. Ef sendingu afurða, sem ekki standast kröfur 
bandalagsins, er skipt upp í tvo eða fleiri hluta í 
vörugeymslu á tollfrjálsu svæði, tollfrjálsri vörugeymslu eða 
tollvörugeymslu skal opinber dýralæknir gefa út nýtt vottorð 
fyrir hvern hluta afurðasendingarinnar. Til að gera 
rekjanleika mögulegan skulu öll nýútgefin vottorð innihalda 

millivísun í upprunalega vottorðið, sem um getur í 1. mgr. 5. 
gr. tilskipunar 97/78/EB, og fylgdi afurðunum í vöru-
geymsluna. Opinberi dýralæknirinn skal halda eftir frum-
eintaki vottorðsins. 

2. gr. 

Eftirfarandi skilyrði skulu gilda um flutninga afurða-
sendinga, sem um getur í 1. gr. í og úr vörugeymslum sem 
samþykktar eru samkvæmt b-lið 4. mgr. 12 gr. eða 1. mgr. 
13. gr. tilskipunar 97/78/EB: 

ˈ opinber dýralæknir á skoðunarstöð á landamærum verður 
að fullvissa sig um, ef nauðsyn krefur með því að hafa 
samband við viðkomandi lögbært yfirvald, að lögbært 
yfirvald á ákvörðunarstað hafi samþykkt vörugeymslu á 
tollfrjálsu svæði, tollfrjálsa vörugeymslu eða tollvöru-
geymslu eða rekstraraðila sem sér millilandaskipum fyrir 
vistum til móttöku á þessari tegund afurða sem ekki 
standast kröfur bandalagsins, 

ˈ lögbært yfirvald, sem ber ábyrgð á sendingarstað, skal 
gera lögbæru yfirvaldi, sem ber ábyrgð á ákvörðunarstað, 
viðvart um sendinguna með því að nota Animo-
netkerfið, 

ˈ tollinnsiglin sem notuð eru og um getur í 7. og 8. mgr. 
12. gr. tilskipunar 97/78/EB skulu vera þannig úr garði 
gerð að þau rofni þegar ökutækið eða gámurinn er 
opnaður, 

ˈ landflutningatæki sem notuð eru við flutning afurða, sem 
ekki standast kröfur bandalagsins, skal þrífa og sótt-
hreinsa að notkun lokinni ef nauðsyn ber til, 

ˈ berist afurðasendingarnar ekki á yfirlýstan ákvörðunar-
stað í síðasta lagi 30 dögum eftir að þær voru sendar af 
stað skal málið falið tollyfirvöldum til frekari 
rannsóknar.  

3. gr. 

1. Vörugeymslur samþykktar í samræmi við b-lið 4. mgr. 
12. gr. tilskipunar 97/78/EB skulu, auk krafnanna í þeirri gr., 
að minnsta kosti: 

ˈ vera undir stjórn lögbærs yfirvalds, 

ˈ veita opinberum dýralækni aðgang að bréfasíma og síma. 

2. Skráin, sem um getur í þriðja undirlið  b-liðar 4. mgr. 12. 
gr. tilskipunar 97/78/EB, yfir sendingar sem eru fluttar í eða 
úr vörugeymslu og samþykktar vörugeymslur skulu halda, 
verður að tryggja rekjanleika afurðasendinga og 
afstemmingu magns afurða sem flutt er í og úr 
vörugeymslunni.  Auk upplýsinganna sem tilgreindar eru í b-
lið 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 97/78/EB skal skráin innihalda 
eftirfarandi upplýsingar: 

ˈ fyrir afurðasendingar sem fluttar eru í vörugeymslu: 
upprunaland og skoðunarstöð á landamærum á 
komustað, 

ˈ fyrir hverja afurðasendingu: tilvísunarnúmer viðeigandi 
vottorðs sem um getur í annaðhvort 1. mgr. 5. gr. eða 
a-lið 2. mgr. 13. gr. tilskipunar 97/78/EB, 
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ˈ tilvísunarnúmer og heimilisfang vörugeymslu á ákvörð-
unarstað sem um getur í c-lið 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 
97/78/EB (ef við á), 

ˈ viðtökuskip eða ákvörðunarland sem er þriðja land og 
skoðunarstöð á landamærum á útflutningsstað (ef við á). 

4. gr. 

Opinber dýralæknir eða einstaklingar sem vinna undir 
leiðsögn hans skulu tryggja að í vörugeymslum sem 
samþykktar eru samkvæmt b-lið 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 
97/78/EB og þegar um er að ræða sendingar afurða, sem 
ekki standast kröfur bandalagsins, að: 

ˈ sannprófun skjala fari fram fyrir allar afurðasendingar 
sem koma í vörugeymsluna, 

ˈ sannprófun skjala og auðkenna fari fram á öllum 
afurðasendingum á meðan á geymslu stendur og áður en 
þær fara úr geymslunni til að sannprófa uppruna þeirra 
og ákvörðunarstað, 

ˈ leyfi hafi fengist fyrir öllum flutningi afurðasendinga úr 
vörugeymslum, 

ˈ pakkningar einstakra undireininga sem hver eining 
afurðasendingarinnar inniheldur haldist óbreyttar þegar 
afurðasendingu er skipt upp. 

Lögbæru yfirvaldi er einnig heimilt, ef grunur leikur á að 
heilbrigði manna og dýra sé stefnt í hættu, að framkvæma 
eftirlit með ástandi, ef nauðsyn krefur á öllum afurðum sem 
um getur hér að framan sem sendar eru til, geymdar í eða 
sendar úr vörugeymslum á tollfrjálsum svæðum, tollfrjálsum 
vörugeymslum eða tollvörugeymslum. 

5. gr. 

1. Athafnasvæðin sem um getur í c-lið 1. mgr. 13 gr. eða a-
lið 2. mgr. 13. gr. tilskipunar 97/78/EB skulu vera undir 
stjórn lögbærs yfirvalds. 

2. Dýraheilbrigðisskjalið sem um getur í a-lið 2. mgr. 
13. gr. tilskipunar 97/78/EB skal byggt á fyrirmyndinni í 
viðaukanum við þessa ákvörðun. 

Nota má eitt vottorð fyrir afurðasendingu sem inniheldur 
afurðir úr öðrum upprunalegum afurðasendingum, sbr. 
fyrirmynd að vottorði í viðaukanum. 

3. Tilkynningin til lögbærs yfirvalds á upprunastaðnum 
sem um getur í b-lið 2. mgr. 13. gr. tilskipunar 97/78/EB 
skal gerð með vottorðinu sem lýst er hér að framan. 

Þegar ákvörðunarstaður afurðasendingar er höfn í öðru 
aðildarríki skal senda lögbæru yfirvaldi í viðtökuhöfninni 
afrit af vottorðinu sem um getur hér að framan.  

Þegar afurðirnar hafa verið settar um borð í millilandaskipið 
skal vottorðið sem um getur í 2. mgr. meðáritað af 
opinberum starfsmanni lögbæra yfirvaldsins eða af 
opinberum fulltrúa skipstjóra millilandaskipsins og það 
endursent opinbera dýralækninum til sönnunar á afhendingu. 

6. gr. 

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/14/EBE (1) er hér 
með afturkölluð. 

7. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 8. september 2000. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

(1) Stjtíð. EB L 9, 15.1.1993, bls. 42. 
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VIÐAUKI 

DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐ

Tilvísunarnúmer ...................................................................

Dýraheilbrigðisvottorð sem í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/571/EB, skal fylgja 
afurðasendingum, sem ætlaðar eru sem vistir, frá vörugeymslu sem samþykkt er samkvæmt b-lið 4. mgr. 
12. gr. eða rekstraraðila sem samþykktur er samkvæmt 1.  mgr. 13.  gr. tilskipunar 97/78/EB beint um borð í 
skip eða um sérstaklega samþykkta vörugeymslu (sem um getur í a-lið 2.  mgr. 13.  gr. tilskipunar 97/78/EB). 

Yfirvald sem ber ábyrgð: .................................................................................................................................................

1. Uppruni (vörugeymsla eða skoðunarstöð á landamærum þaðan sem afurðirnar eru sendar)

Heimilisfang og samþykkisnúmer upprunalegrar vörugeymslu í EB/heiti skoðunarstöðvar á landamærum á 
sendingarstað/auðkenni og samþykkisnúmer vörugeymslu samkvæmt 13. gr. (ef við á):........................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. Viðtökustaður afurða

Nafn skipsins:.............................................................................................................................................................

Höfn þar sem skipið lagðist að: ..................................................................................................................................

Höfn, og samþykkisnúmer sérstaklega samþykkts geymslusvæðis (verði slíkt notað):..............................................
................................................................................................................................................................................... 

3. Upplýsingar um sendinguna sem send var (1)

Dagsetning sendingar afurðanna: ..............................................................................................................................

Þyngd 

Tegund afurða Upprunaland Fjöldi pakkninga 
Brúttó Nettó 

Númer 
upprunavottorðsins 

(1. mgr. 5. gr. tilskipunar 
97/78/EB) 

     

(1) Gefið frekari upplýsingar í viðauka ef þörf krefur.
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4. Staðfesting

Ég votta að afurðirnar sem lýst er hér að framan hafa verið samþykktar til sendingar um boð í skip eða 
vörugeymslu sem tilgreind er hér að framan í samræmi við a-lið 2. mgr. 13. gr. tilskipunar 97/78/EB. 

Gjört í: .......................................................................  þann: ..........................................................................................
(staður) (dagsetning) 

 ............................................................................................................................
 (Undirritun opinbers dýralæknis) (2)

  ............................................................................................................................
  (Nafn með hástöfum, menntun og titill) 

5. Staðfesting á komu sendingar

Ég staðfesti afhendingu sendingarinnar sem tilgreind er í 3. þætti, eins og hún er geymd í skipinu sem tilgreint er í 
2. þætti. 

Gjört í: .......................................................................  þann: ..........................................................................................
(staður) (dagsetning) 

 ............................................................................................................................
 (Undirritun lögbærs yfirvalds/fulltrúa skipstjóra skipsins) (2)

  ............................................................................................................................
  (Nafn með hástöfum, staða) 

(2) Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en aðrar upplýsingar á vottorðinu.


