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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 forvarnir 
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi 
heilahrörnunar (1), einkum fyrstu málsgrein 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilkynnt hefur verið um riðuveiki í öldum og villtum 
hjartardýrum og elgum í Kanada og Bandaríkjunum. 
Fram til þessa hafa engin tilvik um sjúkdóminn verið 
staðfest í öðrum löndum.

2) Í áliti sínu frá 6. og 7. mars mælti vísindastýrinefndin 
með aukinni vernd fyrir heilbrigði dýra og lýðheilsu í 
Bandalaginu gegn þeirri hættu sem stafar af riðuveiki í 
hjartardýrum í Kanada og Bandaríkjunum.

3) Þar eð Kanada og Bandaríkin eru ekki í skránni yfir 
þriðju lönd, sem hafa heimild til að flytja út villt 
jórturdýr til Bandalagsins, sem mælt er fyrir um í 
ákvörðun ráðsins 79/542/EBE um skrá yfir þriðju lönd 
eða hluta þriðju landa og um dýraheilbrigðisskilyrði og 
almannaheilbrigði og útgáfu dýraheilbrigðisvottorða , 
með tilliti til innflutnings á tilteknum, lifandi dýrum og 
nýju kjöti af þeim til Bandalagsins (2), er útflutningur 
lifandi hjartardýra frá þessum löndum til Bandalagsins nú 
þegar útilokaður.

4) Í tilskipun ráðsins 92/65/EBE um dýraheilbrigðiskröfur 
varðandi viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til 
Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum 
sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum Bandalagsins er 
um getur í I. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/
EBE gilda ekki um (3) er tekið fram að eingöngu sé 
heimilt að flytja sæði, egg og fósturvísa tiltekinna, 
tilgreindra tegunda inn í Bandalagið. Hjartadýr eru ekki 
þar með talin. Því er innflutningur til Bandalagsins á 
sæði, fósturvísum og eggjum úr hjartardýrum nú þegar 
útilokaður.

5) Innleiða skal ráðstafanir til að lágmarka hugsanlega 
áhættu sem innflutningur á nýju kjöti, kjötafurðum 
og unnum kjötvörum, sem eru framleidd úr öldum 
og villtum hjartardýrum, getur haft í för með sér fyrir 
lýðheilsu og heilbrigði dýra.

6) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við það.

7) 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 XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2005.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 1471/2004

frá 18. ágúst 2004

um breytingu á XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar 
innflutning á hjartardýraafurðum frá Kanada og Bandaríkjunum (*)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 271, 19.8.2004, bls. 24. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2005 frá 8. júlí 
2005 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 
24.11.2005, bls. 2.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 876/2004 (Stjtíð. ESB L 162, 
30.4.2004, bls. 52).

(2) Stjtíð. EB L 146, 14.6.1979, bls. 15. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/554/EB (Stjtíð. ESB L 248, 
9.7.2004, bls. 1).
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(3) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/68/EB (Stjtíð. ESB L 139, 
30.4.2004, bls. 320).
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(1) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 41.
(2) Stjtíð. EB L 368, 31.12.1994, bls. 10.
(3) Stjtíð. EB L 26, 31.1.1977, bls. 85.
(4) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 35.

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

Gjört í Brussel 18. ágúst 2004.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  David BYRNE

  framkvæmdastjóri.

______

VIÐAUKI

Eftirfarandi 4. liður bætist við í D-hluta í XI. viðauka

„4. a) Þegar kjöt af öldum veiðidýrum, eins og það er skilgreint í tilskipun ráðsins 91/495/EBE (1), unnar kjötvörur, 
eins og þær eru skilgreindar í tilskipun ráðsins 94/65/EB (2), og kjötafurðir, eins og þær eru skilgreindar í 
tilskipun ráðsins 77/99/EBE (3), sem fengin eru úr öldum hjartardýrum, eru flutt inn í Bandalagið frá Kanada 
eða Bandaríkjunum, skal svohljóðandi yfirlýsing, undirrituð af lögbæru yfirvaldi í framleiðslulandinu, fylgja 
heilbrigðisvottorðunum:

 ,,Þessi afurð inniheldur eða er eingöngu framleidd úr kjöti, að undanskildum innmat og mænu, af hjartardýrum 
sem hafa verið rannsökuð með tilliti til riðuveiki með vefjameinafræðilegri aðferð, mótefnalitun vefja, eða 
annarri greiningaraðferð, sem viðurkennd er af lögbæru yfirvaldi, með neikvæðum niðurstöðum og hún er ekki 
framleidd úr kjöti af dýrum sem koma úr hjörð þar sem riðuveiki hefur verið staðfest eða opinber grunur leikur 
á um að séu sýkt“.

b) Þegar villibráð, eins og hún er skilgreind í tilskipun ráðsins 92/45/EBE (4), unnar kjötvörur, eins og þær eru 
skilgreindar í tilskipun ráðsins 94/65/EB, og kjötvörur, eins og þær eru skilgreindar í tilskipun ráðsins 77/99/
EBE, sem fengin eru úr villtum hjartardýrum, eru flutt inn í Bandalagið frá Kanada eða Bandaríkjunum, skal 
svohljóðandi yfirlýsing, undirrituð af lögbæru yfirvaldi í framleiðslulandinu, fylgja heilbrigðisvottorðinu:

 „Þessi afurð inniheldur eða er eingöngu framleidd úr kjöti, að undanskildum innmat og mænu, af hjartardýrum 
sem hafa verið rannsökuð með tilliti til riðuveiki með vefjameinafræðilegri aðferð, mótefnalitun vefja, eða 
annarri greiningaraðferð, sem viðurkennd er af lögbæru yfirvaldi, með neikvæðum niðurstöðum og hún er ekki 
framleidd úr kjöti af dýrum sem koma af svæði þar sem riðuveiki hefur verið staðfest eða opinber grunur leikur 
á um að séu sýkt.“

____________


