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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um for-
varnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smit-
andi heilahrörnunar (1), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1139/2003  (2), 
einkum 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um tiltekin 
bönn er varða fóðrun dýra Með umbreytingarráðstöfun er 
í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1326/2001 
(3), eins og henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 
270/2002 (4), kveðið á um að 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 
999/2001 gildi ekki um aðildarríki fyrr en ákvörðun um 
stöðu kúariðu í viðkomandi aðildarríki öðlast gildi og þar 
til ákvæðum Bandalagsins um fóðrun dýra í tengslum 
við smitandi heilahrörnunarsjúkdóma er framfylgt með 
skilvirkum hætti í aðildarríkinu.

2) Í ákvörðun ráðsins 2000/766/EB frá 4. desember 2000 um 
tilteknar verndarráðstafanir vegna smitandi heilahrörnunar 
og notkun dýraprótína í fóðri (5), eins og henni var 
síðast breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/248/EB (6) er kveðið á um bann við notkun 
unnins dýraprótíns til fóðrunar alidýra sem eru alin eða 
ræktuð til matvælaframleiðslu. Við tilteknar aðstæður 
nær bannið hins vegar ekki til sumra unnina dýraprótína, 
s.s. fiskimjöls, vatnsrofinna prótína og tvíkalsíumfosfats, 
þar eð notkun þeirra skapar hvorki hættu á smitandi 
heilahrörnunarsjúkdómum né hindrar eftirlit með 
próteinum sem hafa í för með sér hugsanlega áhættu 
vegna smitandi heilahrörnunarsjúkdóma.

3) Til samræmis við það verða, með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/9/EB frá 29. desember 2000 um 
tilskildar eftirlitsráðstafanir við framkvæmd á ákvörðun 
ráðsins 2000/766/EB um tilteknar verndar ráðstafanir 
vegna smitandi heilahrörnunar og notkun dýraprótína í 

fóðri (7) eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 
2002/248/EB, fastsett skilyrði fyrir notkun unnina 
dýraprótína í fóðri sem bannið, sem kveðið er á um í 
ákvörðun 2000/766/EB, nær ekki til.

4) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir 
úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (8), eins og 
henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 808/2003 (9), er mælt fyrir um reglur um 
dýraheilbrigði og lýðheilsu að því er varðar söfnun, 
flutning, geymslu, meðhöndlun, vinnslu og notkun eða 
förgun aukaafurða úr dýrum, þ.m.t. skilyrði fyrir notkun 
þeirra við fóðrun dýra. Sú reglugerð öðlaðist gildi 1. maí 
2003.

5) Með tilliti til þess að það er mögulegt, þótt erfitt 
sé, að greina á milli fiskimjöls og annarra unnina 
dýraprótína sem skapa hugsanlega hættu á smitandi 
heilahrörnunarsjúkdómum og einnig þess að með 
reglugerð (EB) nr. 1774/2002 voru innleidd ný ákvæði 
um eftirlit með öllum unnum dýraprótínum, skal einfalda 
skilyrði um notkun fiskimjöls sem mælt er fyrir um í 
ákvörðun 2001/9/EB.

6) Vísindastýrinefndin gaf til kynna í áliti sínu frá 17. 
september 1999 um endurvinnslu þegar um er að ræða 
eina og sömu dýrategundina og aftur í áliti sínu frá 27. 
og 28. nóvember 2000 um vísindalegar forsendur fyrir 
banni á notkun dýrapróteina í fóður fyrir öll alidýr, að 
engar sannanir liggi fyrir um náttúruleg tilvik smitandi 
heilahrörnunar í alidýrum, sem ekki eru jórturdýr, 
sem notuð eru til matvælaframleiðslu, s.s. svínum og 
alifuglum.

7) Prótín úr þessum alidýrum, sem ekki eru jórturdýr, eru nú 
bönnuð eða háð takmörkunum samkvæmt ákvörðunum 
2000/766/EB og 2001/9/EB vegna þess að ekki er hægt 
að greina á milli þeirra og bannaðra jórturdýrapróteina 
með núverandi prófunum. Þó eru tiltekin prótín sem ekki 
stofna í hættu eftirliti með hugsanlega smitandi, unnu 
dýraprótíni í fóðri og því skal heimila notkun þeirra við 
fóðrun dýra.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 173, 11.7.2003, bls. 6. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2006 frá 28. apríl 
2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34, 
29.06.2006, bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 160, 28.6.2003, bls. 22.
(3) Stjtíð. EB L 177, 30.6.2001, bls. 60.
(4) Stjtíð. EB L 45, 15.2.2002, bls. 4.
(5) Stjtíð. EB L 306, 7.12.2000, bls. 32.
(6) Stjtíð. EB L 84, 28.3.2002, bls. 71.

(7) Stjtíð. EB L 2, 5.1.2001, bls. 32.
(8) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.
(9) Stjtíð. ESB L 117, 13.5.2003, bls. 1.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 1234/2003

frá 10. júlí 2003

um breytingu á I., Iv. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og reglugerð 
(EB) nr. 1326/2001 að því er varðar smitandi heilahrörnun og fóðrun dýra (*)
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8) Hinn 6. og 7. mars 2003 samþykkti vísindastýrinefndin 
álit og skýrslu um öryggi tvíkalsíumfosfats og 
þríkalsíumfosfats úr beinum nautgripa til fóðrunar dýra 
og sem áburðar. Þar eð þríkalsíumfosfat er ekki talið 
auka hættu á smitandi heilahrörnun, að því tilskildu að 
farið sé að tilteknum vinnsluskilyrðum, og þar eð það 
stofnar ekki í hættu eftirliti með hugsanlega smitandi 
dýraprótíni skal heimila notkun þríkalsíumfosfats. 

9) Þar eð engin ákvörðun hefur enn verið tekin um 
ákvörðun á stöðu kúariðu í aðildarríkjum, og til 
glöggvunar, skulu ákvæðin, sem sett eru fram í ákvörðun 
2000/766/EB, gilda um öll aðildarríki óháð 
framtíðarstöðu þeirra að því er varðar kúariðu. Að auki 
skal uppfæra ákvæðin með hliðsjón af reglugerð (EB) nr. 
1774/2002. 

10) Til þess að tryggja að kúariða berist ekki til þriðju landa 
með hugsanlega menguðum, unnum dýraprótínum og til 
að fyrirbyggja hættu á að sjúkdómurinn komi aftur inn í 
Bandalagið á sviksamlegan hátt, skal banna útflutning á 
unnu dýraprótíni úr jórturdýrum, nema þegar það er 
notað í gæludýrafóður. 

11) Þegar fyrir liggja nauðsynleg eftirlitstæki og raunhæfar 
sannanir fyrir því að framkvæmd núgildandi ákvæða sé 
fullnægjandi í öllum aðildarríkjum skal endurskoða 
bannið við notkun fiskimjöls handa jórturdýrum, notkun 
fuglaprótíns handa alidýrum öðrum en jórturdýrum og 
notkun svínaprótína handa alidýrum öðrum en 
jórturdýrum. 

12) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við það. Að auki skal fella ákvarðanir 
2000/766/EB og 2001/9/EB úr gildi. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I., IV. og XI. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 999/2001 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 1326/2001 fellur 2. liður brott. 

3. gr. 

Ákvarðanir 2000/766/EB og 2001/9/EB falli úr gildi. Líta ber á 
tilvísanir í niðurfelldu ákvarðanirnar sem tilvísanir í þessa 
reglugerð. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. september 2003. 

Ákvæði þessarar reglugerðar skal endurskoða í ljósi nýrrar 
vísindaþekkingar og nýrra eftirlitsaðferða. 

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

Gjört í Brussel 10. júlí 2003. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David Byrne 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., IV. og XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað I. viðauka komi eftirfarandi: 

„I. VIÐAUKI 

SÉRTÆKAR SKILGREININGAR 

1. Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi skilgreiningar sem settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1774/2002 (*), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (**) og tilskipun ráðsins 79/373/EBE 
(***): 

a) Reglugerð (EB) nr. 1774/2002: 

i. „alidýr“ í f–lið 1. mgr. 2. gr, 

ii. „gæludýrafóður“ í 41. lið I. viðauka, 

iii. „unnið dýraprótín“ í 42. lið I. viðauka, 

iv. „gelatín“ í 26. lið I. viðauka, 

v. „blóðafurðir“ í 4. lið I. viðauka, 

vi. „blóðmjöl“ í 6. lið I. viðauka, og vii. „fiskimjöl“ í 24. lið I. viðauka. 

b) skilgreining á „fóðri“ í 4. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, 

c) skilgreining á „heilfóðri“ í d-lið 2. gr. tilskipunar 79/373/EBE. 

2. Í þessari reglugerð gilda jafnframt eftirfarandi skilgreiningar: 

a) „innlent kúariðutilvik“: kúariðutilvik sem ekki hefur verið unnt að rekja með afgerandi hætti til sýkingar dýrsins 
fyrir innflutning þess sem lifandi dýrs, 

b) „lausafita“: innanfita og utanáliggjandi fita sem er fjarlægð við slátrun og stykkjun, einkum ný fita við hjarta, 
stórnetju og nýru í nautgripum og afskurðarfita sem fellur til við stykkjun, 

c) „aldurshópur“: hópur nautgripa 

i. sem eru fæddir í sömu hjörð og sýkti nautgripurinn, og innan við tólf mánuðum fyrir eða eftir burð sýkta 
dýrsins, eða 

ii. aldir með sýkta dýrinu einhvern tímann á fyrsta æviári sínu og sem gætu hafa neytt sama fóðurs og sýkta 
dýrið neytti á fyrsta æviári sínu. 

 
(*) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(**) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. 
(***) Stjtíð. EB L 86, 6.4.1979, bls. 30.“ 

 

2. Í stað IV. viðauka komi eftirfarandi: 

„IV. VIÐAUKI 

FÓÐRUN DÝRA 

Rýmkun bannsins sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. 

1. Bannið, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 7. gr., skal rýmkað til að ná til fóðrunar: 

a) alidýra, að undanskilinni fóðrun loðdýra sem eru kjötætur, með: 

a) unnu dýraprótíni, 

b) gelatíni úr jórturdýrum, 

c) blóðafurðum, 

d) vatnsrofnu prótíni, 

e) tvíkalsíumfosfati og þríkalsíumfosfati úr dýrum, 

f) fóðri sem inniheldur prótínin sem talin eru upp í liðum a til e, 

b) jórturdýra með dýraprótíni og fóðri sem inniheldur slík prótín. 
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2. I. Undanþágur frá banninu sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 7. gr. og sérstök skilyrði fyrir beitingu slíkra 
undanþágna. 

A. Bönnin, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 7. gr., gilda ekki um: 

a) fóðrun dýra, sem ekki eru jórturdýr, með prótínunum sem um getur í i., ii. og iii. lið og með fóðri sem 
fengið er úr slíkum prótínum, að því tilskildu að þau prótín hafi verið unnin, eftir atvikum, í samræmi 
við 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002: 

i. fiskimjöl, í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í B-lið, 

ii. vatnsrofin prótín sem eru fengið úr dýrum sem ekki eru jórturdýr og úr jórturdýrahúðum og 
skinnum, í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í C-lið, 

iii. tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat, í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í D-lið, 

b) fóðrun jórturdýra með prótínunum sem um getur í i., ii. og iii. lið og með vörum sem fengnar eru úr 
slíkum prótínum, að því tilskildu að þau prótín hafi verið unnin, eftir atvikum, í samræmi við 19. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1774/2002: 

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

ii. egg og eggjaafurðir, 

iii. gelatín unnið úr dýrum sem ekki eru jórturdýr, 

c) fóðrun fiska með blóðafurðum og blóðmjöli úr dýrum sem eru ekki jórturdýr, að því tilskildu að þær 
hafi verið unnar, eftir atvikum, í samræmi við 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 og með fóðri sem 
er unnið úr slíkum prótínum í samræmi við skilyrðin mælt er fyrir um í E-lið. 

B. Skilyrði fyrir notkun fiskimjöls og fóðurs sem inniheldur fiskimjöl við fóðrun alidýra, sem ekki eru 
jórturdýr, að undanskildum loðdýrum sem eru kjötætur. 

a) Fiskimjölið skal vera framleitt í vinnslustöðvum sem eingöngu framleiða vörur úr fiski og sem lögbært 
yfirvald samþykkir í þessu skyni í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. 

b) Áður en vörusendingar af innfluttu fiskimjöli eru settar í frjálsa dreifingu í Bandalaginu skal greina 
hverja þeirra í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/88/EB (*). 

c) Fóður sem inniheldur fiskimjöl skal vera framleitt í starfsstöðvum sem framleiða ekki fóður fyrir 
jórturdýr og sem lögbært yfirvald hefur samþykkt í þessu skyni. Hinsvegar og þrátt fyrir það skilyrði: 

i. er ekki krafist sérstakrar heimildar til framleiðslu á heilfóðri úr fóðri sem inniheldur fiskimjöl hjá 
þeim sem blanda fóður heima hjá sér: 

— séu þeir skráðir af lögbæru yfirvaldi, 

— haldi þeir einungis dýr sem eru ekki jórturdýr, 

— framleiði þeir heilfóður, sem er eingöngu ætlað til notkunar á sömu bújörð, og 

— að því tilskildu að fóðrið, sem inniheldur fiskimjöl sem notað er í framleiðslunni, innihaldi 
minna en 50% hráprótín, 

ii. má lögbært yfirvald heimila framleiðslu á fóðri fyrir jórturdýr í starfsstöðvum, þar sem einnig er 
framleitt fóður sem inniheldur fiskimjöl fyrir aðrar tegundir dýra, að eftirfarandi skilyrðum 
uppfylltum: 

— fóður í lausu og í umbúðum, sem ætlað er jórturdýrum, skal framleitt í aðstöðu sem er 
algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem fóður sem inniheldur fiskimjöl er framleitt, 

— fóður í lausu, sem ætlað er jórturdýrum, skal geymt í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá 
aðstöðu sem er ætluð fyrir fiskimjöl í lausu og fóður í lausu, sem inniheldur fiskimjöl, meðan 
á geymslu, flutningum og pökkun stendur, 

— lögbært yfirvald hafi aðgang að skrám með upplýsingum um kaup og notkun á fiskimjöli og 
sölu á fóðri, sem inniheldur fiskimjöl, í a.m.k. fimm ár og 

— venjubundin prófun sé framkvæmd á fóðri, sem ætlað er jórturdýrum, til að tryggja að bönnuð 
prótín, þ.m.t. fiskimjöl, séu ekki fyrir hendi. 

d) Á merkimiðanum og í fylgiskjalinu með fóðri sem inniheldur fiskimjöl skal standa skýrum stöfum: 
„Inniheldur fiskimjöl — má ekki gefa jórturdýrum“. 
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e) Flytja skal fóður í lausu, sem inniheldur fiskimjöl, með ökutækjum sem ekki eru notuð til að flytja 
samtímis fóður fyrir jórturdýr. Ef ökutæki er síðan notað til flutninga á fóðri, sem ætlað er jórturdýrum, 
skal hreinsa það vandlega í samræmi við verklagsreglur, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, til að 
koma í veg fyrir víxlmengun. 

f) Notkun og geymsla fóðurs sem inniheldur fiskimjöl skal vera bönnuð á býlum þar sem jórturdýr eru 
haldin. 

Þrátt fyrir þetta skilyrði getur lögbært yfirvald leyft notkun og geymslu fóðurs, sem inniheldur 
fiskimjöl, á býlum þar sem jórturdýr eru haldin ef fullvíst er að gerðar séu ráðstafanir á býlinu til að 
koma í veg fyrir að fóður, sem inniheldur fiskimjöl, sé gefið jórturdýrum. 

C. Skilyrði fyrir notkun vatnsrofinna prótína, sem unnin eru úr dýrum sem ekki eru jórturdýr eða úr 
jórturdýrahúðum og skinnum, og fóðurs, sem inniheldur slík prótín, við fóðrun alidýra sem ekki eru 
jórturdýr, að undanskilinni fóðrun loðdýra sem eru kjötætur. 

a) Vatnsrofnu prótínin skulu vera framleidd í vinnslustöð sem lögbært yfirvald hefur samþykkt í samræmi 
við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. 

b) Fóður, sem inniheldur vatnsrofin prótín, skal vera framleitt á starfsstöðvum sem tilreiða ekki fóður 
fyrir jórturdýr og sem lögbært yfirvald hefur samþykkt í þessu skyni. Hinsvegar og þrátt fyrir það 
skilyrði: 

i. er ekki krafist sérstakrar heimildar til framleiðslu á heilfóðri úr fóðri sem inniheldur vatnsrofin 
prótín hjá þeim sem blanda fóður heima hjá sér: 

— séu þeir skráðir af lögbæru yfirvaldi, 

— haldi þeir einungis dýr sem eru ekki jórturdýr, 

— framleiði þeir heilfóður, sem er eingöngu ætlað til notkunar á sömu bújörð, og 

— að því tilskildu að fóðrið, sem inniheldur vatnsrofin prótín sem notuð eru í framleiðslunni, 
innihaldi minna en 50% hráprótín, 

ii. má lögbært yfirvald heimila framleiðslu á fóðri fyrir jórturdýr á starfsstöðvum, þar sem einnig er 
framleitt fóður sem inniheldur vatnsrofin prótín fyrir aðrar tegundir dýra, að eftirfarandi skilyrðum 
uppfylltum: 

— fóður í lausu og í umbúðum, sem ætlað er jórturdýrum, skal framleitt í aðstöðu sem er 
algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem fóður sem inniheldur vatnsrofin prótín er framleitt, 

— fóður í lausu, sem ætlað er jórturdýrum, skal geymt í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá 
aðstöðu sem er ætluð fyrir vatnsrofin prótín í lausu og fóður í lausu, sem inniheldur vatnsrofin 
prótín, meðan á geymslu, flutningum og pökkun stendur, 

— lögbært yfirvald hafi aðgang að skrám með upplýsingum um kaup og notkun á vatnsrofnum 
prótínum og sölu á fóðri, sem inniheldur vatnsrofin prótín, í a.m.k. fimm ár. 

c) Á merkimiðanum og í fylgiskjalinu með fóðri sem inniheldur vatnsrofin prótín skal standa skýrum 
stöfum: „Inniheldur vatnsrofin prótín — má ekki gefa jórturdýrum“. 

d) Flytja skal fóður í lausu, sem inniheldur vatnsrofin prótín, með ökutækjum sem ekki eru notuð til að 
flytja samtímis fóður fyrir jórturdýr. Ef ökutæki er síðan notað til flutninga á fóðri, sem ætlað er 
jórturdýrum, skal hreinsa það vandlega í samræmi við verklagsreglur, sem lögbært yfirvald hefur 
samþykkt, til að koma í veg fyrir víxlmengun. 

e) Notkun og geymsla fóðurs, sem inniheldur vatnsrofin prótín, skal vera bönnuð á býlum þar sem 
jórturdýr eru haldin. 

Þrátt fyrir þetta skilyrði getur lögbært yfirvald leyft notkun og geymslu fóðurs, sem inniheldur 
vatnsrofin prótín, á býlum þar sem jórturdýr eru haldin ef fullvíst er að gerðar séu ráðstafanir á býlinu 
til að koma í veg fyrir að fóður, sem inniheldur vatnsrofin prótín, sé gefið jórturdýrum. 

D. Skilyrði fyrir notkun tvíkalsíumfosfats, þríkalsíumfosfats og fóðurs sem inniheldur slík prótín til fóðrunar 
alidýra sem ekki eru jórturdýr, að undanskildum loðdýrum sem eru kjötætur. 

a) Framleiða skal tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat í vinnslustöð sem lögbært yfirvald hefur samþykkt 
í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. 
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b) Fóður, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat, skal vera framleitt í starfsstöðvum þar 
sem ekki er framleitt fóður fyrir jórturdýr og sem lögbært yfirvald hefur samþykkt í þessu skyni. 

Hinsvegar og þrátt fyrir það skilyrði: 

i. er ekki krafist sérstakrar heimildar til framleiðslu á heilfóðri úr fóðri sem inniheldur 
tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat hjá þeim sem blanda fóður heima hjá sér: 

— séu þeir skráðir af lögbæru yfirvaldi, 

— haldi þeir einungis dýr sem eru ekki jórturdýr, 

— framleiði þeir heilfóður, sem er eingöngu ætlað til notkunar á sömu bújörð, og 

— að því tilskildu að fóðrið, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat sem notað er í 
framleiðslunni, innihaldi minna en 10% heildarfosfór, 

ii. má lögbært yfirvald heimila framleiðslu á fóðri fyrir jórturdýr á starfsstöðvum, þar sem einnig er 
framleitt fóður sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat fyrir aðrar tegundir dýra, að 
eftirfarandi skilyrðum uppfylltum: 

— fóður í lausu og í umbúðum, sem ætlað er jórturdýrum, skal framleitt í aðstöðu sem er 
algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem fóður sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða 
þríkalsíumfosfat er framleitt, 

— fóður í lausu, sem ætlað er jórturdýrum, skal geymt í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá 
aðstöðu sem er ætluð fyrir tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat í lausu og fóður í lausu, sem 
inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat, meðan á geymslu, flutningum og pökkun 
stendur, 

— lögbært yfirvald hafi aðgang að skrám með upplýsingum um kaup og notkun á 
tvíkalsíumfosfati eða þríkalsíumfosfati og sölu á fóðri, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða 
þríkalsíumfosfat, í a.m.k. fimm ár. 

c) Á merkimiða og í fylgiskjali fyrir fóður, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat, skal 
standa skýrum stöfum: „Inniheldur tvíkalsíumfosfat/þríkalsíumfosfat úr dýraríkinu — má ekki gefa 
jórturdýrum“. 

d) Flytja skal fóður í lausu, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat, með ökutækjum sem 
ekki eru notuð til að flytja samtímis fóður fyrir jórturdýr. Ef ökutæki er síðan notað til flutninga á fóðri, 
sem ætlað er jórturdýrum, skal hreinsa það vandlega í samræmi við verklagsreglur, sem lögbært 
yfirvald hefur samþykkt, til að koma í veg fyrir víxlmengun. 

e) Notkun og geymsla fóðurs, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat, skal vera bönnuð á 
býlum þar sem jórturdýr eru haldin. 

Þrátt fyrir þetta skilyrði getur lögbært yfirvald leyft notkun og geymslu fóðurs, sem inniheldur 
tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat, á býlum þar sem jórturdýr eru haldin ef fullvíst er að gerðar séu 
ráðstafanir á býlinu til að koma í veg fyrir að fóður, sem inniheldur tvíkalsíumfosfat eða 
þríkalsíumfosfat, sé gefið jórturdýrum. 

E. Skilyrði fyrir notkun blóðafurða, blóðmjöls og fóðurs, sem inniheldur slík prótín sem koma ekki úr 
jórturdýrum, til fóðrunar á eldisfiski: 

a) Blóðið skal fengið frá sláturhúsum, sem ESB hefur samþykkt, þar sem jórturdýrum er ekki slátrað og 
sem skráð eru sem sláturhús þar sem jórturdýrum er ekki slátrað, og skal það flutt beint í 
vinnslustöðina með ökutækjum sem eingöngu eru notuð til að flytja blóð sem ekki kemur úr 
jórturdýrum. Ef ökutæki hefur áður verið notað til flutnings á blóði úr jórturdýrum skal það sæta 
skoðun lögbæra yfirvaldsins að lokinni hreinsun og fyrir flutning á blóði sem ekki kemur úr 
jórturdýrum. 

Þrátt fyrir þetta skilyrði getur lögbæra yfirvaldið heimilað að jórturdýrum sé slátrað í sláturhúsum þar 
sem blóði er safnað úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, og er ætlað til framleiðslu á blóðmjöli og 
blóðafurðum til notkunar í fiskafóður ef þessi sláturhús hafa viðurkennt eftirlitskerfi. Eftirlitskerfið 
skal a.m.k. ná til: 

— slátrunar dýra, sem ekki eru jórturdýr, sem er algerlega aðskilin frá slátrun jórturdýra, 

— söfnunar, geymslu, flutnings og pökkunar blóðs sem kemur úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, í 
aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem blóði úr jórturdýrum er safnað, það geymt, 
flutt og því pakkað og 

— reglubundinnar sýnatöku og greiningar á blóði, sem ekki kemur úr jórturdýrum, til að leita að 
prótínum úr jórturdýrum. 
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b) Framleiða skal blóðafurðirnar og blóðmjölið í starfsstöð, þar sem eingöngu er unnið blóð úr dýrum sem 
ekki eru jórturdýr, og sem lögbært yfirvald hefur samþykkt í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1774/2002. 

Þrátt fyrir þetta skilyrði getur lögbæra yfirvaldið heimilað framleiðslu á blóðafurðum til notkunar í 
fiskafóður í starfsstöðvum þar sem unnið er blóð úr jórturdýrum ef þær hafa komið sér upp 
viðurkenndu eftirlitskerfi til að koma í veg fyrir víxlmengun. Eftirlitskerfið skal a.m.k. ná til: 

— vinnslu á blóði sem ekki kemur úr jórturdýrum í lokuðu kerfi sem er algerlega aðskilið frá vinnslu 
á blóði úr jórturdýrum, 

— flutnings, geymslu og pökkunar á hráefni í lausu og fullunnum blóðafurðum í lausu, sem ekki 
koma úr jórturdýrum, í aðstöðu sem er algerlega aðskilin frá aðstöðu þar sem hráefni í lausu og 
fullunnar blóðafurðir í lausu eru hafðar á meðan á geymslu, flutningi og pökkun stendur og 

— reglubundinnar sýnatöku og greiningar á blóðafurðum, sem ekki koma úr jórturdýrum, til að leita 
að prótínum úr jórturdýrum. 

c) Fóður, sem inniheldur blóðafurðir eða blóðmjöl, skal vera framleitt í starfsstöðvum sem framleiða 
fiskafóður en ekki fóður fyrir önnur alidýr, að undanskildum loðdýrum sem eru kjötætur, og sem 
lögbært yfirvald hefur samþykkt í þessu skyni. 

d) Á merkimiðanum, viðskiptafylgiskjalinu eða heilbrigðisvottorðinu, eins og við á, með fóðri sem 
inniheldur blóðafurðir eða blóðmjöl skal standa skýrum stöfum „Inniheldur blóðafurðir — má einungis 
gefa fiskum“ eða „Inniheldur blóðmjöl — má einungis gefa fiskum“, eins og við á. 

e) Ekki skal nota ökutæki til vöruflutninga fyrir fiskafóður í lausu, sem inniheldur blóðafurðir eða 
blóðmjöl, til að flytja fóður fyrir önnur alidýr, að undanskildum loðdýrum sem eru kjötætur, nema 
lögbært yfirvald hafi skoðað ökutækið, sem notað er til vöruflutninganna, að lokinni hreinsun. 

f) Notkun og geymsla á fiskafóðri, sem inniheldur blóðafurðir eða blóðmjöl, skal vera bönnuð á býlum 
þar sem önnur alidýr eru haldin, að undanskildum loðdýrum sem eru kjötætur. 

3. II. Almenn skilyrði vegna framkvæmdar 

A. Aðildarríki skulu, innan 60 daga frá gildistöku þessarar reglugerðar, koma á framfæri við önnur 
aðildarríki og framkvæmdastjórnina uppfærðri skrá yfir sláturhús, sem Evrópusambandið hefur 
samþykkt og skráð eru sem sláturhús þar sem jórturdýrum er ekki slátrað, og samþykktar 
vinnslustöðvar, þar sem framleidd eru vatnsrofin prótín, tvíkalsíumfosfat, þríkalsíumfosfat, fiskimjöl, 
blóðafurðir eða blóðmjöl, og yfir starfsstöðvar, aðrar en þær þar sem blandað er til eigin heimilisnota, 
sem er heimilt að framleiða fóður sem inniheldur þessi prótín, sem starfa í samræmi við skilyrðin sem 
mælt er fyrir um í þessari reglugerð. Tilkynna skal hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni 
tafarlaust um allar breytingar á skránni. 

B. a) Unnið prótín í lausu, annað en fiskimjöl, og fóður í lausu, sem inniheldur slík prótín, skal geymt 
og flutt í sérstökum starfsstöðvum. Einungis má nota geymsluna eða ökutækið í öðrum tilgangi 
eftir að lögbært yfirvald hefur skoðað það að lokinni hreinsun. 

b) Fiskimjöl í lausu, vatnsrofin prótín í lausu, sem um getur í ii. lið a-liðar í A-lið I. hluta, 
tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat í lausu, sem um getur í iii. lið a-liðar í A-lið I. hluta, og 
blóðmjöl og blóðafurðir, sem um getur í c-lið A-liðar I. hluta, skulu höfð í geymslum og flutt með 
ökutækjum sem einungis eru ætluð til þess. 

c) Þrátt fyrir b-lið: 

i. má nota geymslur eða ökutæki til geymslu eða flutnings á fóðri sem inniheldur sama prótín, 

ii. má nota geymslur eða ökutæki í öðrum tilgangi eftir að lögbært yfirvald hefur skoðað það að 
lokinni hreinsun og 

iii. má nota ökutæki, sem ætluð eru til flutnings á fiskimjöli, í öðrum tilgangi ef fyrirtækið hefur 
komið sér upp eftirlitskerfi, sem lögbært yfirvald hefur viðurkennt, til að koma í veg fyrir 
víxlmengun. Eftirlitskerfið skal a.m.k. ná til: 

— skráa yfir efni sem er flutt og hreinsun á ökutækinu og 

— reglubundnar sýnatöku og greiningar á fóðri, sem er flutt, til að leita að fiskimjöli í því. 

Lögbæra yfirvaldið skal framkvæma tíðar skyndiskoðanir til að sannprófa að 
eftirlitsáætluninni sé beitt rétt. 
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C. Fóður, þ.m.t. gæludýrafóður, sem inniheldur unnin dýraprótín önnur en fiskimjöl eða blóðmjöl úr 
dýrum sem eru ekki jórturdýr, eða blóðafurðir úr jórturdýrum skal ekki vera framleitt á starfsstöðvum 
þar sem framleitt er fóður fyrir alidýr, að undanskildum loðdýrum sem eru kjötætur. 

Gæludýrafóður og fóður, ætlað fyrir loðdýr sem eru kjötætur, sem inniheldur fiskimjöl, vatnsrofin 
prótín, sem um getur í ii. lið a-liðar í A-lið I. hluta, tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat, sem um getur 
í iii. lið a-liðar í A-lið I. hluta, og blóðmjöl og blóðafurðir, sem um getur í c–lið A-liðar í I. hluta, skal 
framleitt og flutt í samræmi við ákvæði þau sem um getur í c- og e-lið í B-lið, b- og d-lið í C-lið, b- og 
d-lið í D-lið og c- og e-lið í E-lið I. hluta, eftir því sem við á. 

D. Útflutningur til þriðju landa á unnum dýraprótínum úr jórturdýrum og vörum sem innihalda slík unnin 
dýraprótín er bannaður. 

Útflutningur á öðrum unnum dýraprótínum og blóðafurðum og vörum sem innihalda slík prótín skal 
aðeins leyfður að eftirtöldum skilyrðum uppfylltum: 

— þau eru ætluð til notkunar sem ekki er bönnuð skv. 7. gr, 

— áður en útflutningur á sér stað skal gera skriflegan samning við þriðja land, sem felur í sér að 
þriðja landið skuldbindur sig til að taka tillit til endanlegrar notkunar og til að flytja ekki aftur út 
unnu dýraprótínin, blóðafurðirnar og vörurnar sem innihalda slík prótein til notkunar sem er 
bönnuð skv. 7. gr. 

Aðildarríki sem leyfa slíkan útflutning skulu, innan fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði 
dýra, tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um alla skilmála og skilyrði, sem 
samið hefur verið um við hlutaðeigandi þriðja land, vegna skilvirkrar framkvæmdar þessarar 
reglugerðar. 

Ráðstafanirnar í þessum lið gilda ekki um fiskimjöl, að því tilskildu að það uppfylli skilyrði sem sett 
eru fram í B–lið, vörur sem innihalda slíkt fiskimjöl og gæludýrafóður. 

E. Lögbæra yfirvaldið skal láta fara fram sannprófun skjala og eftirlit með ástandi, þ.m.t. prófanir á fóðri 
á öllu framleiðslu- og dreifingarferlinu í samræmi við tilskipun ráðsins 95/53/EB (**) til að hafa eftirlit 
með því að farið sé að ákvæðum hennar og ákvæðum þessarar reglugerðar. Ef bannað dýraprótín 
reynist vera fyrir hendi skal tilskipun ráðsins 95/53/EB gilda. 

F. Ákvæðin um framleiðslu og notkun unnins dýraprótíns í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 skulu gilda um 
það fóður sem þessi viðauki tekur til. 

 
(*) Stjtíð. EB L 318, 27.11.1998, bls. 45. 
(**) Stjtíð. EB L 265, 5.11.1995, bls. 17.“ 

 

3. Ákvæði C-hluta í XI. viðauka falli brott. 

 
 

 

 

 

 

 


