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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1664/2006

Nr. 59/379

2011/EES/59/32

frá 6. nóvember 2006
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar framkvæmdarráðstafanir vegna tiltekinna afurða
úr dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis, og um niðurfellingu tiltekinna framkvæmdarráðstafana (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

3)

Í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 852/2004 (5) og (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir
um reglur varðandi framleiðslu lagarafurða, lifandi
samloka og hunangs sem ætluð eru til manneldis. Mæla
skal fyrir um sértækar kröfur, þ.m.t. fyrirmynd að
heilbrigðisvottorðum, í reglugerð (EB) nr. 2074/2005
vegna innflutnings á þessum afurðum frá þriðju löndum.
Þar af leiðandi skal fella úr gildi fyrirliggjandi ákvarðanir,
þar sem mælt er fyrir um innflutningsvottorðin, að
loknum fresti sem gefur þriðju löndum kost á að aðlaga
löggjöf sína.

4)

Einnig er rétt að einfalda vottunarreglur fyrir lagarafurðir
og lifandi samlokur og, að því er varðar sendingar
sem ætlaðar eru til manneldis, að fella inn þær kröfur
um dýraheilbrigðisvottorð sem mælt er fyrir um í
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/804/EB
frá 14. nóvember 2003 um heilbrigðisskilyrði dýra
og útgáfu heilbrigðisvottorða vegna innflutnings
lindýra ásamt hrognum þeirra og svilum til frekari
ræktunar, eldis, umlagningar eða neyslu (6) og ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2003/858/EB frá 21. nóvember
2003 um heilbrigðisskilyrði dýra og vottunarkröfur vegna
innflutnings lifandi fisks, hrogna og svila til eldis, auk
lifandi eldisfisks og afurða af honum til manneldis (7).

5)

Í samræmi við 4. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr.
882/2004 skal fastsetja aðferðir til greiningar og prófunar
á mjólk og mjólkurafurðum. Í þessu sambandi hefur
tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins tekið saman
skrá yfir uppfærðar tilvísunaraðferðir sem innlendar
tilvísunarrannsóknarstofur samþykktu á fundi sínum
árið 2005. Því er nauðsynlegt að í reglugerð (EB) nr.
2074/2005 sé sett fram nýjasta samþykkta skráin yfir
tilvísunaraðferðir við greiningar og prófanir sem ber að
nota til að fylgjast með því að farið sé að þeim kröfum
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004. Því
ber að fella úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
91/180/EBE frá 14. febrúar 1991 um ákveðnar aðferðir
við greiningu og próf á hrámjólk og hitameðhöndlaðri
mjólk (8).

(5)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. ESB L 226,
25.6.2004, bls. 3.
Stjtíð. ESB L 302, 20.11.2003, bls. 22. Ákvörðuninni var síðast breytt með
ákvörðun 2005/409/EB (Stjtíð. ESB L 139, 2.6.2005, bls. 16).
Stjtíð. ESB L 324, 11.12.2003, bls. 37. Ákvörðuninni var síðast breytt með
ákvörðun 2006/680/EB (Stjtíð. ESB L 279, 11.10.2006, bls. 24).
Stjtíð. EB L 93, 13.4.1991, bls. 1.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
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
9. og 11. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til
manneldis (2), einkum 16. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um
fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu
virt (3), einkum 4. mgr. 11. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð Reynir framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2074/2005 (4) er mælt fyrir um framkvæmdaráðstafanir
fyrir reglugerðir (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og
(EB) nr. 882/2004.

2)

Í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 er
mælt fyrir um fyrirmynd að heilbrigðisvottorðum vegna
innflutnings á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem
eru ætlaðar til manneldis. Þessi vottorð eru hönnuð
þannig að þau samræmist sérhæfða Traces-kerfinu
sem framkvæmdastjórnin hefur þróað til að fylgjast
með öllum flutningum á dýrum og unnum afurðum úr
þeim innan yfirráðasvæðis ESB og frá þriðju löndum.
Upplýsingar, sem varða lýsingu á vörunum, voru
uppfærðar nýlega. Því ber að breyta núverandi fyrirmynd
að heilbrigðisvottorðum til samræmis við það.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 13. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007 frá 26.
október 2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og
II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EESsamninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19,
10.4.2008, p. 58.
1
( ) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55, leiðrétt með Stjtíð. ESB L
226, 25.6.2004, bls. 22. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 (Stjtíð. ESB L 338,
22.12.2005, bls. 83).
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206, leiðrétt með Stjtíð. ESB L 226,
25.6.2004, bls. 83.
(3) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. ESB L 191,
28.5.2004, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 776/ 2006 (Stjtíð. ESB L 136, 24.5.2006,
bls. 3).
4
( ) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27.
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(7)
(8)
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Veita skal aðildarríkjunum frest svo að þau fái tíma til að
aðlagast nýju aðferðunum.
6)

Í reglugerð (EB) nr. 2074/2005 eru fastsettar
greiningaraðferðir til að staðfesta magn lamandi
skelfiskseiturs (PSP) í ætum hluta lindýra (öllum
skrokknum eða einstökum ætum hlutum hans). Líta ber á
svokallaða Lawrence-aðferð, eins og hún er birt hjá
Samtökum aðila í efnagreiningu (AOAC) í Official
Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in
Shellfish), sem staðgönguaðferð til að greina lamandi
skelfiskseitur í lifandi samlokum. Endurskoða skal
notkun hennar í ljósi greiningarvinnu sem nú fer fram hjá
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir sjávarlífeitur.

7)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2074/2005 til
samræms við það.

8)

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.
Reglugerð (EB) nr. 2074/2005 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 6. gr. komi eftirfarandi:
„6. gr.
Fyrirmynd að heilbrigðisvottorðum vegna innflutnings
á tilteknum afurðum úr dýraríkinu að því er varðar
reglugerð (EB) nr. 853/2004
Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum, eins og um getur í dlið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, vegna
innflutnings á afurðum úr dýraríkinu, sem skráðar eru í VI.
viðauka við þessa reglugerð, eru eins og fram kemur í
umræddum VI. viðauka.“
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2) Eftirfarandi 6. gr. a er skotið inn:
„6. gr. a
Prófunaraðferðir fyrir hrámjólk og hitameðhöndlaða
mjólk
Lögbær yfirvöld og, þegar það á við, stjórnendur
matvælafyrirtækja skulu nota þær greiningaraðferðir, sem
eru settar fram í VI. viðauka a við þessa reglugerð, til að
kanna hvort farið er að þeim viðmiðunum sem mælt er fyrir
um í III. hluta I. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004 og til að tryggja að mjólkurafurðir séu
gerilsneiddar á viðeigandi hátt eins og um getur í II. hluta
II. kafla IX. þáttar III. viðauka við þá reglugerð.“
3) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka
við þessa reglugerð.
4) Ákvæðum VI. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka
við þessa reglugerð.
5) IV. viðauka a er bætt við í samræmi við III. viðauka við
þessa reglugerð.
2. gr.
Þær ákvarðanir, sem eru skráðar í IV. viðauka við þessa
reglugerð, eru felldar úr gildi frá og með 1. maí 2007.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Ákvæði III. viðauka við
þessa reglugerð koma til framkvæmda í síðasta lagi sex
mánuðum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 6. nóvember 2006.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

Í stað I. kafla III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 komi eftirfarandi:

„I. KAFLI
AÐFERÐ TIL AÐ GREINA LAMANDI SKELFISKSEITUR (PSP)
1.

Greina skal innihald lamandi skelfiskseiturs (PSP) í ætum hluta lindýra (öllum skrokknum eða einstökum ætum hlutum
hans) í samræmi við líffræðilegu prófunaraðferðina eða aðra alþjóðlega viðurkennda aðferð. Einnig má nota svokallaða
Lawrence-aðferð sem staðgönguaðferð til að greina þessi eiturefni, eins og hún er birt hjá Samtökum aðila í
efnagreiningu (AOAC) í Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).

2.

Ef niðurstöðurnar eru dregnar í efa skal líffræðilega aðferðin vera tilvísunaraðferð.

3.

Liðir 1 og 2 verða endurskoðaðir þegar tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir sjávarlífeitur hefur tekist að
samræma framkvæmdaráðstafanir Lawrence-aðferðarinnar.“
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Nr. 59/382
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II. VIÐAUKI

Í stað VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 komi eftirfarandi:

„VI. VIÐAUKI
FYRIRMYNDIR AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐUM VEGNA INNFLUTNINGS Á TILTEKNUM AFURÐUM ÚR
DÝRARÍKINU SEM ERU ÆTLAÐAR TIL MANNELDIS

I. ÞÁTTUR
FROSKALAPPIR OG SNIGLAR
Heilbrigðisvottorðin, sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 vegna innflutnings á froskalöppum og
sniglum, skulu vera í samræmi við fyrirmyndirnar sem mælt er fyrir um í A- og B-hluta I. viðbætis við þennan viðauka.

II. ÞÁTTUR
GELATÍN

Með fyrirvara um aðra sértæka löggjöf Bandalagsins, einkum um smitandi heilahrörnun og hormón, skulu
heilbrigðisvottorðin, sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 vegna innflutnings á gelatíni og
hráefni til framleiðslu á gelatíni, vera í samræmi við fyrirmyndirnar sem mælt er fyrir um í A- og B- hluta II. viðbætis við
þennan viðauka.
III. ÞÁTTUR
KOLLAGEN
Með fyrirvara um aðra sértæka löggjöf Bandalagsins, einkum
um smitandi heilahrörnun og hormón, skulu
heilbrigðisvottorðin, sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 vegna innflutnings á kollageni og
hráefni til framleiðslu á kollageni, vera í samræmi við fyrirmyndirnar sem mælt er fyrir um í A- og B- hluta III. viðbætis við
þennan viðauka.
IV. ÞÁTTUR
LAGARAFURÐIR
Heilbrigðisvottorðið, sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, fyrir innflutning á lagarafurðum
verður að vera í samræmi við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í IV. viðbæti við þennan viðauka.
V. ÞÁTTUR
LIFANDI SAMLOKUR
Heilbrigðisvottorðið, sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, fyrir innflutning á lifandi samlokum
verður að vera í samræmi við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í V. viðbæti við þennan viðauka.
VI. ÞÁTTUR
HUNANG OG AÐRAR BÝRÆKTARAFURÐIR
Heilbrigðisvottorðið, sem um getur í d-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, fyrir innflutning á hunangi og öðrum
býræktarafurðum verður að vera í samræmi við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í VI. viðbæti við þennan viðauka.
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I. viðbætir við VI. viðauka
A-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á KÆLDUM, FRYSTUM EÐA
TILREIDDUM FROSKALÖPPUM SEM ÆTLAÐAR ERU TIL MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

I.1. Sendandi
Heiti

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

ISO-kóði

ISO-kóði

I.9. Viðtökuland

I.11. Upprunastaður

Starfsstöð/skip

□

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

Flugvél
Ökutæki
Auðkenni:
Tilvísun í skjöl

□
□

Skip
Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

I.18. Dýrategund/afurð

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
0208 20
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð/afurðir sem eru vottaðar:

Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning dýra/afurða
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund meðhöndlunar

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga
Magn

Nettóþyngd:
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LAND

Froskalappir
II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem skipta
máli og votta að froskalappirnar, sem lýst er hér að framan, voru framleiddar í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:

II. HLUTI: Vottorð

—

þær eru frá starfsstöð eða starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004
og

—

þær eru af froskum sem hafa verið blóðtæmdir, tilreiddir og eftir því sem við á, kældir, frystir eða unnið hefur verið úr þeim, þeim pakkað og
þeir settir í geymslu við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfur XI. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

Athugasemdir
I. HLUTI:
—
—
—
—

Reitur I.11: Upprunastaður nafn og heimilisfang afgreiðslustarfsstöðvar.
Reitur I.15:Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
Reitur I.28: Tegund meðhöndlunar: kæling, frysting, vinnsla.

II. HLUTI:
—

Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill
Undirskrift (3):
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B-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á SNIGLUM SEM ERU KÆLDIR, FRYSTIR,
SKELFLETTIR, SOÐNIR, TILREIDDIR EÐA ROTVARÐIR OG ÆTLAÐIR TIL MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

I.1. Sendandi
Heiti

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

Flugvél
Ökutæki
Auðkenni:

□
□

Skip
Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar :
Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund meðhöndlunar:

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga
Magn

Nettóþyngd:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/386

27.10.2011

LAND

Sniglar
II.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b. Staðbundið tilvísunarnúmer

II. HLUTI: Vottorð

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem skipta
máli og votta að sniglarnir, sem lýst er hér að framan, voru framleiddar í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:
—

þeir eru frá starfsstöð eða starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004
og

—

þeir hafa verið meðhöndlaðir og eftir því sem við á, skelflettir, soðnir, tilreiddir, rotvarðir og frystir, þeim hefur verið pakkað og þeir settir í
geymslu við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfur XI. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

Athugasemdir
I. HLUTI:
—

Reitur I.11: Upprunastaður nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

—

Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur
skal veita aðgreindar upplýsingar.

—

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 03.07.60, 16.05.

—

Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.

—

Reitur I.28: Tegund meðhöndlunar: kæling, frysting, skelfletting, suða, tilreiðsla, rotvörn.

II. HLUTI:
—

Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill (3):

Menntun, hæfi og titill
Undirskrift (3):

27.10.2011

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/387

II. viðbætir við VI. viðauka
A-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á GELATÍNI SEM ÆTLAÐ ER TIL
MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru
flutt inn í ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

Flugvél
Ökutæki
Auðkenni:
Tilvísun í skjöl

□
□

Skip
Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

I.18. Dýrategund/afurð

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
35.03
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:

Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund meðhöndlunar:

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/388

LAND

27.10.2011

Gelatín sem ætlað er til manneldis
II.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. HLUTI: Vottorð

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem skipta
máli og votta að gelatínið, sem lýst er hér að framan, var framleitt í samræmi við umræddar kröfur, einkum að:
—

það er frá starfsstöð eða starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004,

—

það var framleitt úr hráefni sem uppfyllti kröfur í XIV. þætti I. og II. kafla III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

—

það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í XIV. þætti III. kafla III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

—

það uppfyllir viðmiðanir XIV. þáttar IV. kafla III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og við reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er
varðar örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
og

—

ef það er unnið úr jórturdýrum, það inniheldur ekki eða er unnið úr:
annaðhvort (1)
sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í A-þætti XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem er framleitt eftir 31. mars 2001 né
kjötmarningi sem er framleiddur úr beinum nautgripa, sauðfjár eða geita eftir 31. mars 2001. Eftir 31. mars 2001 hefur nautgripunum,
sauðfénu og geitunum, sem umræddar afurðir eru unnar úr, 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
eða
efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem er úr dýrum sem eru fædd og síðan alin frá burði og slátrað í …………………… (2)(3).

Athugasemdir
I. HLUTI:
—
Reitur I.11: Upprunastaður nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.
—
Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
—
Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
—
Reitur I.28: Tegund meðhöndlunar: framleiðsludagur (dagur/mán./ár).
II. HLUTI:
(1 )
Strikið yfir það sem á ekki við.
(2 )
Setjið inn heiti landsins.
3
()
Eins og tilgreint er í b-lið 15. liðar í XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 með áorðnum breytingum.
—
Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:

27.10.2011

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/389

B-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á HRÁEFNI TIL FRAMLEIÐSLU Á GELATÍNI
SEM ÆTLAÐ ER TIL MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

I.1. Sendandi
Heiti

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

ISO-kóði I.8. Upprunahérað

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

□
□

Skip

Flugvél
Ökutæki

Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

Auðkenni:
Tilvísun í skjöl
I.18. Dýrategund/afurð

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:
Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/390

LAND

27.10.2011

Hráefni til framleiðslu á gelatíni sem ætlað er til manneldis
II.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 og (EB)
nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að hráefnið, sem lýst er hér að framan, var framleitt í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:

II. HLUTI: Vottorð

—

bein, húðir og skinn af öldum jórturdýrum, svínahúðir, húð og sinar af alifuglum, sem lýst er hér að framan, eru af dýrum sem hefur verið
slátrað í sláturhúsi og skrokkar þeirra hafa verið metnir hæfir til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun (1)
og/eða

—

húðir og skinn af villtum veiðidýrum, sem lýst er hér að framan, eru af slátruðum dýrum og skrokkar þeirra hafa verið metnir hæfir til
manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun (1)
og/eða

—

roð og bein fiska, sem lýst er hér að framan, eru frá vinnslustöðvum þar sem framleiddar eru lagarafurðir sem eru til manneldis og leyfðar til
útflutnings
og (1)

—

ef hráefnið er úr jórturdýrum, það inniheldur ekki eða er unnið úr:
annaðhvort (1)
sérstöku áhættuefni, eins og skilgreint er í A-þætti XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, sem er framleitt eftir 31. mars 2001, né
kjötmarningi sem er framleiddur úr beinum nautgripa, sauðfjár eða geita eftir 31. mars 2001. Eftir 31. mars 2001 hefur nautgripunum,
sauðfénu og geitunum, sem umræddar afurðir eru unnar úr, 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
eða
efni úr nautgripum, sauðfé og geitum öðru en því sem er úr dýrum sem eru fædd og síðan alin frá burði og slátrað í …………………… (2)(3).

Athugasemdir
I. HLUTI:
—
—
—
—
—
—

Reitur I.8: Upprunahérað, ef við á.
Reitur I.11: Upprunastaður nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.
Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99.
Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
Reitur I.28: Tegund vöru: (húðir), (skinn), (bein), og (sinar).
Framleiðslustöð: þ.m.t. sláturhús, verksmiðjuskip, stykkjunarstöð, starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr og vinnslustöð.

II. HLUTI:
(1 )
Strikið yfir það sem á ekki við.
(2 )
Setjið inn heiti landsins.
3
()
Eins og tilgreint er í b-lið 15. liðar í XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 með áorðnum breytingum.
—
Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:

27.10.2011

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/391

III. viðbætir við VI. viðauka
A-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á KOLLAGENI SEM ÆTLAÐ ER TIL
MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki
Flugvél
Ökutæki
Auðkenni:
Tilvísun í skjöl

□
□

Skip
Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
35.04
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:

Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund meðhöndlunar

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/392

LAND

27.10.2011

Kollagen sem ætlað er til manneldis
II.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. HLUTI: Vottorð

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem skipta
máli og votta að kollagenið, sem lýst er hér að framan, var framleitt í samræmi við kröfurnar í þeim og einkum að :
—

það er frá starfsstöð/starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við reglugerð
(EB) nr. 852/2004,

—

það var framleitt úr hráefni sem uppfyllti kröfurnar í I. og II. kafla XIV. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

—

það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. kafla XIV. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004
og

—

það uppfyllir viðmiðanir IV. kafla XIV. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og við reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er
varðar örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli.

Athugasemdir
I. HLUTI:
—
—
—
—

Reitur I.11: Upprunastaður nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.
Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
Reitur I.28: Tegund meðhöndlunar: framleiðsludagur (dagur/mán./ár).

II. HLUTI:
—
Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill
Undirskrift:

27.10.2011

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/393

B-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á HRÁEFNI TIL FRAMLEIÐSLU Á KOLLAGENI
SEM ÆTLAÐ ER TIL MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru
flutt inn í ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

ISO-kóði I.8. Upprunahérað

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki
Flugvél

□

Skip

Ökutæki □
Auðkenni:
Tilvísun í skjöl

Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

I.18. Dýrategund/afurð

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga
Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:
Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/394

LAND

27.10.2011

Hráefni til framleiðslu á kollageni sem ætlað er til manneldis
II.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. HLUTI: Vottorð

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 og (EB)
nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að hráefnið, sem lýst er hér að framan, var framleitt í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:
—

,húðir og skinn af öldum jórturdýrum, húðir, bein og garnir frá svínum, húðir, bein og sinar frá alifuglum, sem lýst er hér að framan, eru af
dýrum sem hefur verið slátrað í sláturhúsi og skrokkar þeirra hafa verið metnir hæfir til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun (1)
og/eða

—

húðir og skinn af villtum veiðidýrum, sem lýst er hér að framan, eru af dýrum sem hefur verið slátrað og skrokkar þeirra hafa verið metnir
hæfir til manneldis að lokinni skoðun eftir slátrun (1)
og/eða

—

roð og bein fiska, sem lýst er hér að framan, eru frá vinnslustöðvum þar sem framleiddar eru lagarafurðir sem eru ætlaðar til manneldis og
leyfðar til útflutnings (1).

Athugasemdir
I. HLUTI:
—
—
—

Reitur I.8:
Reitur I.11:
Reitur I.15:

—
—
—

Reitur I.19:
Reitur I.23:
Reitur I.28:

Upprunahérað, ef við á.
Upprunastaður nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.
Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
Nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99.
Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
Tegund vöru: (húðir) (skinn), (bein), (garnir), (sinar).
Framleiðslustöð: þ.m.t. sláturhús, verksmiðjuskip, stykkjunarstöð, starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr og vinnslustöð.

II. HLUTI:
(1 )
Strikið yfir það sem á ekki við.
—
Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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IV. viðbætir við VI. viðauka
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á LAGARAFURÐUM SEM ÆTLAÐAR ERU TIL
MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru
flutt inn í ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

ISO-kóði I.8. Upprunahérað

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

□
Ökutæki □

Skip

Flugvél

Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

Auðkenni:
Tilvísun í skjöl
I.18. Dýrategund/afurð

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

□

Kæld

□

Fryst

□
I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:
Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:
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LAND

Lagarafurðir
Heilbrigðisvottun

II.1.

Lýðheilsuvottun

II. HLUTI: Vottorð

II.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 og (EB)
nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að lagarafurðirnar, sem lýst er hér að framan, voru framleiddar í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:
—

þær eru frá starfsstöð/starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004,

—

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. IV. kafla VIII. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

—

þær uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VIII. þáttar II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og viðmiðanirnar sem
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli,

—

þeim hefur verið pakkað, þær geymdar og fluttar í samræmi við VI. til VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

—

þær voru merktar í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

—

ábyrgðum, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, ef þær eru úr lagardýrum, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar, sem lagðar eru
fram í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., hefur verið fullnægt
og

—
II.2.

þær hafa staðist opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004.

1

( ) [Dýraheilbrigðisvottun fyrir afurðir úr lagardýrum
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að lagarafurðirnar, sem lýst er hér að framan, eru úr fiski eða krabbadýrum sem voru klínískt heilbrigð við föngun og
hafa verið flutt við skilyrði sem breyta ekki dýraheilbrigðisástandi afurðanna og votta einkum að:
—

—

(1)(2) ef þær eru úr tegundum sem eru smitnæmar fyrir (3) blóðþorra og/eða EHN-veiki:
— (1) [eru þær frá stað (4) sem talinn er laus við blóðþorra og/eða EHN-veiki í samræmi við viðkomandi löggjöf ESB eða staðla
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (5)],
— (1) [hefur þeim verið slátrað og innyflin tekin úr]].
(1)(6) ef þær eru úr tegundum sem eru smitnæmar (3) fyrir veirublæði og/eða iðradrepi:
— (1) [eru þær frá stað (4) sem talinn er laus við veirublæði og/eða iðradrep í samræmi við viðkomandi löggjöf ESB eða staðla
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (5)],
— (1) [hefur þeim verið slátrað og innyflin tekin úr]].
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Athugasemdir
I. HLUTI:
—

Reitur .8:

Upprunasvæði; Fyrir afurðir úr lagardýrum og, ef við á, tilgreinið svæði eins og þau eru skráð í ákvörðunum
framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB og 2003/634/EB. Fyrir frystar eða unnar samlokur, tilgreinið framleiðslusvæðið.

—

Reitur I.11:

Upprunastaður; nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

—

Reitur .15:

Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.

—

Reitur 1.19:

Nota skal viðeigandi ST-kóða: 0301, 03.02, 03.03, 03.04, 0305, 03.06, 03.07, 05.1191, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05.

—

Reitur .23:

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer; aðeins þar sem við á.

—

Reitur .28:

Tegund vöru; tilgreinið hvort um lagareldi eða villt dýr er að ræða.
Tegund meðhöndlunar: Lifandi, kælt, fryst, unnið úr.
Framleiðslustöð, þ.m.t. verksmiðjuskip, frystiskip, kæligeymsla, vinnslustöð.

II. HLUTI:
—

Hluti 11.2 á ekki við um sendingar sem ætlaðar eru til smásölu, að því tilskildu að þær uppfylli þær reglur sem eiga við um pökkun og merkingu
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(1 )

Strikið yfir það sem á ekki við.

2

()

Þessi hluti dýraheilbrigðisvottorðsins á aðeins við ef sendingin samanstendur af tegundum sem eru tilgreindar sem smitnæmar fyrir blóðþorra
og/eða EHN-veiki. Krafan gildir um útflutning til allra aðildarríkja en samkvæmt henni skal halda eftir annarri yfirlýsingunni nema sendingin sé
ætluð til frekari vinnslu hjá viðurkenndri innflutningsstöð.

(3 )

Þekktar smitnæmar tegundir

(4 )

Sjúkdómur

Smitnæmar hýsiltegundir

EHN-veiki

Vatnaborri (Perca fluviatilis) og regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss)

Blóðþorri

Lax (Salmo salar), regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), silungur (Salmo trutta),

Veirublæði

Þorskur (Gadus morhua), hafsíld (Clupea harengus), silungur (Salmo trutta), kóngalax (Oncorhynchus tstiawytscha),
silfurlax (O, kisutch), harri (Thymallus thymallus), ýsa (Melanogrammus aeglefinus), kyrrahafsþorskur (Gadus
macrocephalus), kyrrahafssíld (Clupea harengus pallasi), gedda (Esox lucius), regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss),
blágóma (Rhinonemus cimbrius), tannsíld (Sprattus sprattus), sandhverfa (Scophthalmus maximus), tjarnasíld (Coregonus
sp.)

Iðradrep

Regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), kyrrahafslaxategundir (kóngalax (O. tshawytscha), rauðlax (O. nerka), hundlax
(O. keta), O. masou, hnúðlax (O. rtiodurus) og silfurlax (O. kisutch)) og lax (Salmo salar).

Upprunastaður getur verið land, svæði eða stök eldisstöð.

5

()

Laus við sjúkdóma í samræmi við ákvæðin sem kveðið er á um í viðauka B eða C við tilskipun 91/67/EBE og ákvörðunum
framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EBE og 2003/466/EB. Laus við sjúkdóma, í samræmi við nýjustu útgáfu reglna og handbókar
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, er einnig viðurkennt.

(6 )

Þessi hluti dýraheilbrigðisvottorðsins á aðeins við ef sendingin samanstendur af tegundum sem eru tilgreindar sem smitnæmar fyrir veirublæði
og/eða iðradrepi. Til þess að veitt sé heimild fyrir sendingu inn í aðildarríki eða hluta þess (dálkar 1.9 og 1.10 í I. hluta vottorðsins), sem lýst hefur
verið laust við veirublæði og/eða iðradrep, eða sem vinnur að því verða lýst laust við sjúkdómana, skal nota aðra hvora yfirlýsinguna nema
sendingin sé ætluð til frekari vinnslu hjá viðurkenndri innflutningsstöð.
Skrá yfir slík aðildarríki og svæði er að finna í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB og 2003/634/EB.

—

Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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V. viðbætir við VI. viðauka
A-HLUTI
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á LIFANDI SAMLOKUM SEM ÆTLAÐAR ERU
TIL MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru
flutt inn í ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

ISO-kóði I.8. Upprunahérað

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

Flugvél

□

Skip

Ökutæki □
Auðkenni:
Tilvísun í skjöl

Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
03 07
I.20. Fjöldi/magn
I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:
Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:
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II. HLUTI: Vottorð

LAND

Lifandi samlokur
II.

Heilbrigðisvottun

II.1.

Lýðheilsuvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr.
854/2004 sem skipta máli og votta að lifandi samlokurnar, sem lýst er hér að framan, voru framleiddar í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:
— þær eru frá starfsstöð eða starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004,
— þær voru veiddar og, ef nauðsyn krefur, umlagðar og fluttar í samræmi við I. og II. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004,
— þær voru meðhöndlaðar, hreinsaðar ef nauðsyn krefur og þeim pakkað í samræmi við III. og IV. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,
— þær uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og viðmiðanirnar sem
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli,
— þeim var pakkað, þær geymdar og fluttar í samræmi við VI. og VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
— þær voru merktar og áletraðar í samræmi við I. þátt II. viðauka og VII. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
— ef um er að ræða diska sem eru veiddir utan flokkaðra framleiðslusvæða, þeir uppfylla sértækar kröfur sem mælt er fyrir um í IX. kafla VII.
þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004
og
—

II.2.

þær hafa staðist opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004.

(1) [Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, lýsi því yfir að lifandi samlokurnar, sem lýst er hér að framan, eru frá stað (2) þar sem engin óeðlileg afföll án skýringar hafa orðið
í samlokustofninum og votta einkum að:
—

(1)[(3) ef þær eru af tegundum sem eru smitnæmar (4) fyrir sýkingum af völdum ostruveiki (Bonamia exitiosa og Mikrocytos roughleyi),
martelíuveiki (Marteilia sydneyi), mykrocytosveiki (Mikrocytos mackini), perkinsusveiki (Perkinsus marinus og P olseni/atlanticus),
sumarveiki í ostrum (Haplosporidium nelsoni), SSO-veiki (H. costale) og/eða sæeyrnavisnun (Candidatus Xenohaliotis californiensis),
(1) [þær eru frá stað (2) sem telst laus við ostruveiki (Bonamia exitiosa og Mikrocytos roughleyi); martelíuveiki (Marteilia sydneyi);
mykrocytosveiki (Mikrocytos mackini); perkinsusveiki (Perkinsus marinus og P olseni/atlanticus); sumarveiki í ostrum (Haplosporidium
nelsoni og H, costale) og sæeyrnavisnun (Candidatus Xenohaliotis californiensis) í samræmi við viðeigandi löggjöf Evrópusambandsins
eða staðla Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (5)],

—

(1) [þær eru sendar sem óunnar eða unnar afurðir]],

—
—

1

6

( )[( ) ef þær eru af tegundum sem eru smitnæmar (4) fyrir sýkingum af völdum martelíuveiki (Marteilia refringens) eða ostruveiki (Bonamia
ostrea):
—

(1) [eru þær frá stað (2) sem talinn er laus við martelíuveiki /(1) eða ostruveiki í samræmi við viðkomandi löggjöf ESB eða staðla
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (5)],

—

(1) [eru þær sendar sem óunnar eða unnar afurðir]]
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Athugasemdir
I. HLUTI:
—
—
—

Reitur.8:
Reitur 1.11:
Reitur .15:

—
—

Reitur 1.23:
Reitur 1.28:

Upprunasvæði: tilgreinið framleiðslusvæðið.
Upprunastaður nafn og heimilisfang starfsstöðvar sem sendir.
Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
Framleiðslustöð: þ.m.t. afgreiðslustöðvar, hreinsunarstöðvar.

II. hluti
—
1

()
(2 )
(3 )

(4 )

Hluti 1.2 á ekki við um sendingar sem ætlaðar eru til smásölu, að því tilskildu að þær uppfylli þær reglur sem eiga við um pökkun og merkingu
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004.
Strikið yfir það sem á ekki við.
Upprunastaður getur verið land, svæði eða einstök eldisstöð.
Þessar kröfur gilda um útflutning til allra aðildarríkja. Þó á það einungis við ef í sendingunni eru tegundir sem eru smitnæmar fyrir ostruveiki
(Bonamia exitiosa og Mikrocytos roughleyi); martelíuveiki (Marteilia sydneyi); mykrocytosveiki (Mikrocytos mackini); perkinsusveiki (Perkinsus
marinus og P. olseni/atlanticus); sumarveiki í ostrum (Haplosporidium nelsoni og H. costale) og sæeyrnavisnun (Candidatus Xenoha!iofis
californiensis), samkvæmt því skal nota aðra hvora yfirlýsinguna.
Þekktar smitnæmar tegundir
Sjúkdómur (sýking af völdum)

Smitnæmar hýsiltegundir

Ostruveiki (Bonamia exitiosa)
Ostruveiki (Bonamia ostreae)
Ostruveiki (Mikrocytos roughleyi)
Martelíuveiki (Marteilia sydneyi)
Martelíuveki (Marteilia refringens)
Mykrocytosveiki (Mikrocytos mackini)
Perkinsusveiki (Perkinsus marinus)
Perkinsusveiki (Perkinsus olseni/atlanlicus)

Tiostrea chilensis og Ostrea angasi
Ostruveiki (Bonamia ostreae)
Saccostrea (commercialis) glomerata
Saccostrea (commercialis) giomerata
Ostrea edulis
Risaostra (Crassostrea gigas), meyjarostra (C. virginica), Ostrea edulis. O. conchaphila
Meyjarostra (Crassostrea virginica) og risaostra (C. gigas)
Haliotis ruber, H. cyclobates, H. scalaris, H. laevigata, Ruditapes philippinarum og R.
decussatus
Meyjarostra (Crassostrea virginica) og risaostra (C. gigas)
Meyjarostra (Crassostrea virginica)
Svört sæeyru (Haliotis. cracherodil), rauð sæeyru (H. rufescens), bleik sæeyru (H. corruguta),
græn sæeyru (H. fulgens) og hvít sæeyru (H. sorenseni).

Sumarveiki í ostrum (Haplosporidium nelsoni)
Sumarveiki í ostrum (Haplosporidium costale)
Sæeyrnavisnun (Xenohaliotis californiensis)
(5 )

Laus við sjúkdóma í samræmi við ákvæðin sem kveðið er á um í viðauka B eða C við tilskipun 91/67/EBE og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/878/EBE.
Laus við sjúkdóma í samræmi við nýjustu útgáfu staðla og handbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar er einnig viðurkennt.

(6 )

Þessi hluti dýraheilbrigðisvottorðsins á aðeins við ef sendingin samanstendur af tegundum sem eru tilgreindar sem smitnæmar fyrir sýkingum af
völdum martelíuveiki (Marteilia refringens) og/eða ostruveiki (Bonamia ostrea). Til þess að veitt sé heimild fyrir sendingu inn í aðildarríki eða
hluta þess (dálkar 1.9 og 1.10 í I. hluta vottorðsins), sem lýst hefur verið laust við martelíuveiki (Marteilia refringens) og/eða ostruveiki (Bonamia
ostrea), eða sem vinnur að því að verða lýst laust við sjúkdómana, skal nota aðra hvora yfirlýsinguna. Mælt er fyrir um skrá yfir slík aðildarríki og
svæði í ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB og 1994/722/EBE.

—

Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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B-HLUTI
FYRIRMYND AÐ VIÐBÓTARHEILBRIGÐISVOTTORÐI FYRIR UNNAR SAMLOKUR AF TEGUNDINNI
ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
Opinber skoðunarmaður vottar hér með að unnar samlokur af tegundinni Acanthocardia tuberculatum sem vottaðar eru í
heilbrigðisvottorði með tilvísunarnr.: ............................................................................................................................................
1.

voru veiddar á framleiðslusvæðum sem frá hendi lögbærs yfirvalds, að því er varðar ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2006/766/EB (1), eru skýrt skilgreind, vöktuð og viðurkennd og þar sem innihald lamandi
skelfiskseiturs (PSP) í ætum hlutum þessara samloka er minna en 300 µg í 100g,

2.

voru fluttar í gámum eða ökutækjum, sem lögbært yfirvald innsiglaði, beint til eftirfarandi starfsstöðvar:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(heiti og opinbert samþykkisnúmar starfsstöðvarinnar sem lögbært yfirvald hefur veitt sérstakt leyfi til að annast
meðhöndlun),

3.

voru sendar ásamt skjali sem lögbært yfirvald, sem heimilaði flutningana, gaf út til staðfestingar á eðli og magni
afurðanna, upprunasvæði og viðtökustarfsstöð,

4.

fengu hitameðferð eins og segir í viðauka við ákvörðun 96/77/EB,

5.

innihalda ekki magn lamandi skelfiskseiturs, sem er greinanlegt með lífgreiningaraðferð, eins og fram kemur í
meðfylgjandi greiningarskýrslu(m) um prófanir sem framkvæmdar voru á hverri framleiðslueiningu í sendingunni
sem umrædd staðfesting nær til.

Opinber skoðunarmaður vottar hér með að lögbært yfirvald hefur staðfest að hinu „innra heilbrigðiseftirliti“, sem fram fer í
starfsstöðinni sem um getur í 2. lið, er sérstaklega beitt við hitameðferðina sem um getur í 4. lið.
Undirritaður opinber skoðunarmaður lýsir því hér með yfir að hann hefur vitneskju um ákvæði ákvörðunar 96/77/EB og að
meðfylgjandi greiningarskýrsla/-skýrslur er(u) samsvarandi þeim prófunum sem fóru fram á afurðunum eftir vinnslu.
Opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

(1 )

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

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:

Nr. 59/401

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/402

27.10.2011

VI. viðbætir við VI. viðauka
FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á HUNANGI OG ÖÐRUM BÝRÆKTARAFURÐUM
SEM ÆTLAÐAR ERU TIL MANNELDIS

LAND

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru
flutt inn í ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

I. HLUTI: Nánari upplýsingar um sendinguna

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7. Upprunaland

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

ISO-kóði

I.11. Upprunastaður

Heiti
Heimilisfang

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki

Flugvél
Ökutæki

□
□

Skip
Annað

□
□

Járnbrautarvagn

□

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB

Auðkenni:
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-kóði)
I.20. Fjöldi/magn

I.21. Hitastig afurðar

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita

□

Kæld

□

Fryst

□

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð:

Til manneldis

□
I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning vörunnar
Samþykkisnúmer starfsstöðva/skips
Dýrategundir
(Vísindaheiti)

Tegund meðhöndlunar:

Framleiðslustöð

Fjöldi pakkninga

Nettóþyngd:
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Hunang og býræktarafurðir
II.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. HLUTI: Vottorð

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem
skipta máli og votta að hunangið og býræktarafurðirnar, sem lýst er hér að framan, voru framleidd í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:
—

þau eru frá starfsstöð/starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004,

—

þau hafa verið meðhöndluð og, eftir því sem við á, tilreidd, þeim pakkað og þau sett í geymslu við hollustusamleg skilyrði í samræmi við
kröfur II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004
og

—

þeim ábyrgðum 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
tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., hefur verið fullnægt.

Athugasemdir
I. HLUTI:
—
—

Reitur I.11:
Reitur I.15:

—
—

Reitur I.19:
Reitur I.23:

Upprunastaður nafn og heimilisfang starfsstöðvar sem sendir.
Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip).
Ef til af- og endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
Nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99.
Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.

II. HLUTI:
—

Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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III. VIÐAUKI
Eftirfarandi VI. viðauka a um prófunaraðferðir fyrir hrámjólk og hitameðhöndlaða mjólk er bætt við reglugerð (EB) nr.
2074/2005:
„VI. viðauki a
PRÓFUNARAÐFERÐIR FYRIR HRÁMJÓLK OG HITAMEÐHÖNDLAÐA MJÓLK

I. KAFLI
GREINING Á LÍFTÖLU (PLATE COUNT) OG FRUMUTÖLU (SOMATIC CELL COUNT)
1.

Ef borið er saman við viðmiðanirnar, sem mælt er fyrir um í III. hluta I. kafla IX. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 853/2004, skal nota eftirfarandi staðla sem viðmiðunaraðferðir:
a)

EN/ISO 4833 fyrir líftölu við 30 °C,

b) ISO 13366-1 fyrir frumutölu.
2.

Fallast má á notkun annarra greiningaraðferða:
a)

að því er varðar líftölu við 30 °C þegar aðferðirnar eru fullgiltar með samanburði við tilvísunaraðferðina sem nefnd
er í a-lið 1. liðar í samræmi við aðferðalýsinguna í staðlinum EN/ISO 16140 eða aðrar alþjóðlega viðurkenndar
aðferðalýsingar.
Umreikningsvensl milli annarrar aðferðar og tilvísunaraðferðar, sem nefnd er í a-lið 1. liðar, skal fastsetja í samræmi
við ISO-staðalinn 21187.

b) að því er varðar frumutölu þegar aðferðirnar eru fullgiltar með samanburði við tilvísunaraðferðina sem nefnd er í blið 1. liðar í samræmi við aðferðalýsinguna í staðlinum ISO 8196 og þegar henni er framfylgt í samræmi við ISOstaðalinn 13366-2 eða aðrar svipaðar alþjóðlega viðurkenndar aðferðalýsingar.

II. KAFLI
GREINING Á BASÍSKRI FOSFATASAVIRKNI
1.

Við greiningu á basískri fosfatasavirkni skal nota ISO-staðal 11816 sem tilvísunaraðferð.

2.

Basísk fosfatasavirkni er gefin upp sem millieiningar ensímvirkni á lítra (mU/l). Eining basískrar fosfatasavirkni er það
magn basísks fosfatasaensíms sem hvatar ummyndun 1 míkrómóls af hvarfefni á mínútu.

3.

Prófun með basískum fosfatasa telst neikvæð ef mæld virkni í kúamjólk er ekki meiri en 350 mU/l.

4.

Fallast má á notkun annarra greiningaraðferða þegar aðferðirnar eru fullgiltar með samanburði við tilvísunaraðferðina
sem nefnd er í 1. lið, í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar aðferðalýsingar.“
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IV. VIÐAUKI
1.

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/180/EBE frá 14. febrúar 1991 um ákveðnar aðferðir við greiningu og próf á
hrámjólk og hitameðhöndlaðri mjólk (1).

2.

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/20/EB frá 10. desember 1999 um útgáfu heilbrigðisvottorða vegna
innflutnings frá þriðju löndum á gelatíni sem ætlað er til manneldis og hráefni til framleiðslu á gelatíni sem ætlað er til
manneldis (2).

3.

Ákvarðanir um innflutningsskilyrði fyrir lagarafurðir.
1)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/436/EBE frá 30. júní 1993 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Síle (3).

2)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/437/EBE frá 30. júní 1993 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Argentínu (4).

3)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/494/EBE frá 23. júlí 1993 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Færeyjum (5).

4)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/495/EBE frá 26. júlí 1993 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Kanada (6).

5)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/198/EB frá 7. apríl 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Brasilíu (7).

6)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/200/EB frá 7. apríl 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Ekvador (8).

7)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/269/EB frá 8. apríl 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Kólumbíu (9).

8)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/323/EB frá 19. maí 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Singapúr (10).

9)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/324/EB frá 19. maí 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Indónesíu (11).

10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/325/EB frá 19. maí 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Taílandi (12).
11) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/448/EB frá 20. júní 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum á Nýja-Sjálandi (13).
12) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/766/EB frá 21. nóvember 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum í Taívan (14).
13) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/30/EB frá 10. febrúar 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Marokkó (15).

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Stjtíð. EB L 93, 13.4.1991, bls. 1.
Stjtíð. EB L 6, 11.1.2000, bls. 60.
Stjtíð. EB L 202, 12.8.1993, bls. 31.
Stjtíð. EB L 202, 12.8.1993, bls. 42.
Stjtíð. EB L 232, 15.9.1993, bls. 37.
Stjtíð. EB L 232, 15.9.1993, 43.
Stjtíð. EB L 93, 12.4.1994, bls. 26.
Stjtíð. EB L 93, 12.4.1994, bls. 34.
Stjtíð. EB L 115, 6.5.1994, bls. 38.
Stjtíð. EB L 145, 10.6.1994, bls. 19.
Stjtíð. EB L 145, 10.6.1994, bls. 23.
Stjtíð. EB L 145, 10.6.1994, bls. 30.
Stjtíð. EB L 184, 20.7.1994, bls. 16.
Stjtíð. EB L 305, 30.11.1994, bls. 31.
Stjtíð. EB L 42, 24.2.1995, bls. 32, leiðrétt með Stjtíð. EB L 48, 3.3.1995.
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14) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/90/EB frá 17. mars 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Albaníu (1).
15) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/173/EB frá 7. mars 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Perú (2).
16) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/190/EB frá 17. maí 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum á Filippseyjum (3).
17) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/454/EB frá 23. október 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskafurðum upprunnum í Kóreu (4).
18) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/538/EB frá 6. desember 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum í Japan (5).
19) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/355/EB frá 30. maí 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Senegal (6).
20) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/356/EB frá 30. maí 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Gambíu (7).
21) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/425/EB frá 28. júní 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Máritaníu (8).
22) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/606/EB frá 11. október 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum sem eru upprunnar í Úrúgvæ (9).
23) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/607/EB frá 11. október 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum í Suður-Afríku (10).
24) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/608/EB frá 11. október 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum í Malasíu (11).
25) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/609/EB frá 14. október 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum á Fílabeinsströndinni (12).
26) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/102/EB frá 16. janúar 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Rússlandi (13).
27) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/426/EB frá 25. júní 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Ástralíu (14).
28) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/757/EB frá 6. nóvember 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum sem eru upprunnar á Madagaskar (15).
29) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/876/EB frá 23. desember 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum á Indlandi (16).
30) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/147/EB frá 13. febrúar 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum í Bangladess (17).

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Stjtíð. EB L 70, 30.3.1995, bls. 27.
Stjtíð. EB L 116, 23.5.1995, bls. 41.
Stjtíð. EB L 123, 3.06.1995, bls. 20.
Stjtíð. EB L 264, 7.11.1995, bls. 37.
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31) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/420/EB frá 30. júní 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Nígeríu (1).
32) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/421/EB frá 30. júní 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Gana (2).
33) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/422/EB frá 30. júní 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Tansaníu (3).
34) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/423/EB frá 30. júní 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum á Falklandseyjum (4).
35) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/424/EB frá 30. júní 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum á Maldíveyjum (5).
36) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/568/EB frá 6. október 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Gvatemala (6).
37) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/570/EB frá 7. október 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Túnis (7).
38) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/572/EB frá 12. október 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum á Kúbu (8).
39) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/695/EB frá 24. nóvember 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum í Mexíkó (9).
40) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/245/EB frá 26. mars 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskog fiskeldisafurðum upprunnum á Seychelleseyjum (10).
41) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/276/EB frá 23. apríl 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum á Máritíus (11).
42) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/526/EB frá 14. júlí 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Panama (12).
43) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/527/EB frá 14. júlí 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Óman (13).
44) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/528/EB frá 14. júlí 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og
fiskeldisafurðum upprunnum í Jemen (14).
45) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/813/EB frá 16. nóvember 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Víetnam (15).
46) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/83/EB frá 21. desember 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fisk- og fiskeldisafurðum upprunnum í Pakistan (16).
47) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/86/EB frá 21. desember 1999 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Kína og niðurfellingu á ákvörðun 97/36/EB (17).
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48) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/672/EB frá 20. október 2000 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Venesúela (1).
49) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/673/EB frá 20. október 2000 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Namibíu (2).
50) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/675/EB frá 20. október 2000 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Íran (islamska lýðveldinu) (3).
51) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/36/EB frá 22. desember 2000 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum á Jamaíku (4).
52) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/632/EB frá 16. ágúst 2001 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Níkaragva (5).
53) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/633/EB frá 16. ágúst 2001 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Úganda (6).
54) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/634/EB frá 16. ágúst 2001 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum sem eru upprunnar í eða koma frá Gíneu (7).
55) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/25/EB frá 11. janúar 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Lýðveldinu Króatíu (8).
56) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/26/EB frá 11. janúar 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Gabon (9).
57) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/27/EB frá 11. janúar 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum upprunnum í Lýðveldinu Tyrklandi (10).
58) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/472/EB frá 20. júní 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Lýðveldinu Búlgaríu (11).
59) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/854/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Kostaríku(12).
60) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/855/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Nýju-Kalidóníu (13).
61) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/856/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Grænlandi (14).
62) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/857/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Súrínam (15).
63) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/858/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Mósambík (16).
64) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/859/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Papúa Nýju-Gíneu (17).
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65) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/860/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Sviss (1).
66) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/861/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Hondúras (2).
67) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/862/EB frá 29. október 2002 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Kasakstan (3).
68) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/302/EB frá 25. apríl 2003 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Srí Lanka (4).
69) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/608/EB frá 18. ágúst 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Mayotte (5).
70) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/609/EB frá 18. ágúst 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Sankti Pierre og Miquelon (6).
71) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/759/EB frá 15. október 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Belís (7).
72) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/760/EB frá 15. október 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Frönsku Pólýnesíu (8).
73) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/761/EB frá 15. október 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum (9).
74) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/762/EB frá 15. október 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Hollensku Antillum (10).
75) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/763/EB frá 15. október 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Grænhöfðaeyjum (11).
76) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/37/EB frá 23. desember 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Serbíu og Svartfjallalandi (12).
77) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/38/EB frá 23. desember 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Egyptalandi (13).
78) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB frá 23. desember 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Keníu og niðurfellingu á ákvörðun 2000/759/EB (14).
79) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/40/EB frá 23. desember 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
fiskafurðum frá Gvæjana (15).
80) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/360/EB frá 13. apríl 2004 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Simbabve (16).
81) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/361/EB frá 13. apríl 2004 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Rúmeníu (17).

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Stjtíð. EB L 301, 5.11.2002, bls. 38.
Stjtíð. EB L 301, 5.11.2002, bls. 43.
Stjtíð. EB L 301, 5.11.2002, bls. 48.
Stjtíð. ESB L 110, 3.5.2003, bls. 6.
Stjtíð. ESB L 210, 20.8.2003, bls. 25.
Stjtíð. ESB L 210, 20.8.2003, bls. 30.
Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2003, bls. 18.
Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2003, bls. 23.
Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2003, bls. 28.
Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2003, bls. 33.
Stjtíð. ESB L 273, 24.10.2003, bls. 38.
Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2004, bls. 12.
Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2004, bls. 17.
Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2004, bls. 22.
Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2004, bls. 27.
Stjtíð. ESB L 113, 20.4.2004, bls. 48.
Stjtíð. ESB L 113, 20.4.2004, bls. 54.

Nr. 59/409

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 59/410

82) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/72/EB frá 28. janúar 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Antígva og Barbúda (1).
83) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/73/EB frá 28. janúar 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Hong Kong (2).
84) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/74/EB frá 28. janúar 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá El Salvador (3).
85) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/218/EB frá 11. mars 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Sádi-Arabíu (4).
86) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/498/EB frá 12. júlí 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Alsír (5).
87) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/499/EB frá 12. júlí 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Bahama-eyjum (6).
88) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/500/EB frá 12. júlí 2005 um sérstök skilyrði varðandi innflutning á
fiskafurðum frá Grenada (7).
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Ákvarðanir um innflutningsskilyrði fyrir samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla:
1)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/387/EBE frá 7. júní 1993 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á lifandi
samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum, upprunnum í Marokkó (8).

2)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/777/EB frá 30. nóvember 1994 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
lifandi samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Tyrklandi (9).

3)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/453/EB frá 23. október 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
lifandi samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Kóreu (10).

4)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/675/EC frá 25. nóvember 1996 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
lifandi samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Síle (11).

5)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/427/EB frá 25. júní 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á lifandi
samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Ástralíu (12).

6)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/562/EB frá 28. júlí 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á lifandi
samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Taílandi (13).

7)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/569/EB frá 6. október 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á lifandi
samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum, upprunnum í Túnis (14).
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8)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/333/EB frá 25. apríl 2000 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Alþýðulýðveldinu Víetnam
(1).

9)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/37/EB frá 22. desember 2000 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
sæsniglum upprunnum á Jamaíku (2).

10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/19/EB frá 11. janúar 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum upprunnum í Úrúgvæ (3).
11) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/470/EB frá 20. júní 2002 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á unnum
eða frystum samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum frá Japan (4).
12) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/30/EB frá 23. desember 2003 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
unnum eða frystum samlokum (tvískelja lindýrum), skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum frá Perú og
niðurfellingu á ákvörðunum 2001/338/EB og 95/174/EB (5).
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