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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um 
aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (1), 
einkum 28. gr. (önnur undirgrein), 29. gr. (fyrsta undirgrein 3. 
mgr.) og 32. gr. (1. mgr.),

að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er mælt fyrir um kröfur 
varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu vegna innflutnings 
og umflutninga um Bandalagið á tilteknum aukaafurðum 
úr dýrum og afurðum sem fást úr þeim. Í þeirri reglugerð 
er kveðið á um almennar kröfur um hollustuhætti við 
vinnslu efnis í 1., 2. og 3. flokki og einnig eru settar fram 
kröfur varðandi setningu þessara aukaafurða úr dýrum 
og afurða sem fást úr þeim á markað, þ.m.t. fyrirmynd 
að heilbrigðisvottorðum vegna innflutnings þeirra inn í 
Bandalagið.

2) Vegna hættu á að litla býkúpubjallan berist til Bandalagsins, 
sem er sem stendur laust við þann sníkil, er nauðsynlegt 
að mæla fyrir um kröfur varðandi innflutning á bývaxi, 
sem ætlunin er að nota í tæknilegum tilgangi, og einnig 
að breyta skilgreiningunni á býræktarafurðum í I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 1774/2002. Því ber að breyta 
viðeigandi skilgreiningu í I. viðauka þeirrar reglugerðar, 
innflutningskröfum sem mælt er fyrir um í IX. kafla 
VIII. viðauka og fyrirmynd að heilbrigðisvottorði, sem 
sett er fram í 13. kafla X. viðauka þeirrar reglugerðar, til 
samræmis við það.

3) Í X. kafla II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er 
mælt fyrir um fyrirmynd viðskiptaskjals sem skal fylgja 
aukaafurðum úr dýrum og unnum afurðum við flutning. 
Til að bæta rekjanleika húða og skinna í flutningum er 
nauðsynlegt að breyta fyrirmynd skjalsins. Því ber að 
breyta II. viðauka þeirrar reglugerðar til samræmis við 
það.

4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 999/2001 
frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir 
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda 
smitandi heilahrörnunar (2) gildir um framleiðslu og 
setningu lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu á markað. 
Í henni er lagt bann við að nota unnin dýraprótín sem 
fóður fyrir húsdýr sem eru haldin, alin eða ræktuð til 
matvælaframleiðslu.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 829/2007

frá 28. júní 2007

um breytingu á I., II., VII., VIII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
að því er varðar setningu tiltekinna aukaafurða úr dýrum á markað (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 191, 21.7.2007, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2010 frá 12. mars 
2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 
10.6.2010, bls. 9.

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðin eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/2006 (Stjtíð. 
ESB L 379, 28.12.2006, bls. 98).

(2) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðin eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1923/2006 (Stjtíð. 
ESB L 404, 30.12.2006, bls. 1).
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5) Meðan bannið í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er í gildi 
skulu vægari vinnslukröfur, eins og mælt er fyrir um í 
II. kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, 
en þær kröfur sem gilda sem stendur um vinnsluaðferð 
1, gilda um unnin dýraprótín úr svínablóði þar eð engin 
vísindagögn benda til hættu á að smitandi 
heilahrörnunarsjúkdómar berist frá svínum. Þó er 
nauðsynlegt vegna ástæðna er snúa að lýðheilsu og 
heilbrigði dýra að innleiða kröfu um lágmarkshitastig 
við vinnslu á svínablóði. Því ber að breyta II. kafla VII. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 til samræmis 
við það. 

6) Í 1. lið A–liðar II. kafla VIII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 er notkun á hlutum sláturdýra, sem 
nota má til manneldis en eru ekki ætlaðir til manneldis 
af viðskiptalegum ástæðum, leyfð í framleiðslu á hráu 
gæludýrafóðri í Bandalaginu. Svo virðist sem einnig sé 
öruggt að nota hluta af slíkum dýrum, sem eru talin 
óhæf til manneldis en sem sýna engin einkenni um 
sjúkdóma sem geta smitast í menn eða önnur dýr, í 
gæludýrafóður. Því ber að breyta 1. lið A–liðar II. kafla 
og XI. kafla VIII. viðauka við þá reglugerð, en í þeim 
síðari er kveðið á um viðkomandi ákvæði sem gilda um 
innflutning inn í Bandalagið, til samræmis við það. 

7) Nauðsynlegt er að breyta núverandi fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorðum vegna innflutnings á húðum og 
skinnum inn í Bandalagið í þeim tilgangi að innleiða 
nokkrar tæknilegar breytingar. Til glöggvunar skal því 
breyta sértækum kröfum fyrir þær afurðir sem 
tilgreindar eru í VI. kafla VIII. viðauka og fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorðum sem sett eru fram í 5. kafla A, 5. 
kafla B og 5. kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1774/2002 til samræmis við það. 

8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu komst að þeirri 
niðurstöðu í vísindalegu áliti sínu um fuglainflúensu 
með tilliti til þátta sem snúa að heilbrigði og velferð 
dýra, sem var samþykkt 13. og 14. september 2005, að 
fjaðrir skuli meðhöndlaðar áður en höfð eru viðskipti 
með þær í þeim tilgangi að draga úr áhættu á útbreiðslu 
fuglainflúensu. Í ákvæðum VIII. kafla VIII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er mælt fyrir um 
varanlegar ráðstafanir Bandalagsins varðandi setningu á 
markað og innflutning á fjöðrum.  Í ljósi þess álits og 
núverandi faraldsfræðilegra aðstæðna um allan heim að 
því er varðar fuglainflúensu er rétt að breyta 
viðkomandi ráðstöfunum Bandalagsins vegna 
innflutnings og meðferðar á fjöðrum fyrir innflutning. 
Því ber að breyta VIII. viðauka þeirrar reglugerðar til 
samræmis við það. 

9) Viðkomandi heilbrigðisvottorði, sem sett er fram í 1. 
kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 
vegna innflutnings inn í Bandalagið á unnum 
dýraprótínum, sem ekki eru ætluð til manneldis, og 

afurðum öðrum en gæludýrafóðri sem innihalda slík 
prótín, skal breytt til samræmis við það í þeim tilgangi 
að tryggja að vinnslumöguleikar fyrir þriðju lönd séu 
þeir sömu og eru í Bandalaginu. Því ber að breyta I. 
kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 til 
samræmis við það. 

10) Í 3. kafla B í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1774/2002 er sett fram fyrirmynd að heilbrigðisvottorði 
vegna innflutnings inn í Bandalagið á unnu 
gæludýrafóðri öðru en gæludýrafóðri í dósum. Svo 
virðist sem unnið gæludýrafóður sé í auknum mæli 
framleitt í þriðju löndum með því að blanda saman 
unnum innihaldsefnum sem hafa verið meðhöndluð 
hvert fyrir sig í samræmi við kröfur þeirrar reglugerðar. 
Hitameðhöndlun slíkra innihaldsefna getur haft skaðleg 
áhrif á næringareiginleika þeirra. Því skal heimila 
innflutning inn í Bandalagið á unnu gæludýrafóðri, sem 
samanstendur af öruggum innihaldsefnum af þessu tagi, 
og skal breyta fyrirmynd heilbrigðisvottorðsins sem sett 
er fram í 3. kafla B í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1774/2002 til samræmis við það. 

11) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er kveðið á um að flytja 
megi tilteknar aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á 
gæludýrafóðri inn í Bandalagið þrátt fyrir að þær 
innihaldi efni úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð 
með tilteknum efnum sem eru bönnuð. Þó er 
innflutningur inn í Bandalagið á unnu gæludýrafóðri, 
nagbeinum og bragðbætandi innyflaafurðum, sem 
innihalda slík efni, ekki leyfður sem stendur. Þar sem 
svo virðist sem heilbrigðisáhættan sé ekki meiri þegar 
slík efni eru flutt inn til framleiðslu á gæludýrafóðri 
innan Bandalagsins heldur en þegar slík efni eru 
innihaldsefni í innfluttu, unnu gæludýrafóðri, 
nagbeinum og bragðbætandi innyflaafurðum skal einnig 
heimila innflutning inn í Bandalagið á þessum unnu 
afurðum sem innihalda slík efni. Því skal breyta 
fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðunum sem settar eru 
fram í 3. kafla A, 3. kafla B, 3. kafla C og 3. kafla E í X. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 til samræmis 
við það. 

12) Í 3. kafla B í X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1774/2002 er kveðið á um að heilbrigðisvottorði fyrir 
unnið gæludýrafóður, annað en gæludýrafóður í dósum, 
verði að fylgja vottorð þar sem fram kemur að 
gæludýrafóðrið var sett í nýjar umbúðir með 
merkimiðum sem á stendur „ekki ætlað til manneldis“. Í 
tilskipun ráðsins 79/373/EBE frá 2. apríl 1979 um 
markaðssetningu blandaðs fóðurs (1) er nú þegar kveðið 
á um jafngildar kröfur varðandi markaðssetningu sem 
koma í veg fyrir ranga notkun, fyrir slysni eða af 
gáleysi, á slíkum afurðum til manneldis. Í kröfum um 
fyrirmynd að heilbrigðisvottorði í 3. kafla B í X. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 skal taka tillit 
til þeirrar löggjafar og því ber að breyta þeim í samræmi 
við það.  

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 86, 6.4.1979, bls. 30. Tilskipunin eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 
36). 
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13) Í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er 
mælt fyrir um kröfur varðandi innflutning og setningu 
gæludýrafóðurs, nagbeina og tæknilegra vara á markað í 
Bandalaginu. Í 4. lið B–liðar II. kafla þess viðauka er 
kveðið á um að við vinnslu á nagbeinum skuli þau 
meðhöndluð með hitun sem nægir til að eyða 
sjúkdómsvaldandi lífverum. Nokkur aðildarríki hafa 
óskað eftir að mega leyfa aðrar meðferðir við vinnslu á 
nagbeinum sem tryggja sambærilegt öryggi. Því ber að 
breyta 4. lið B–hluta II. kafla VIII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1774/2002 til samræmis við það. 

14) Í 3. kafla C í X. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 1774/2002 er sett fram fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorði vegna innflutnings á nagbeinum inn 
í Bandalagið. Þar eð önnur meðhöndlun en 
hitameðhöndlun skal leyfð við vinnslu á nagbeinum 
innan Bandalagsins skal slík meðhöndlun einnig leyfð 
fyrir innflutt nagbein. Sum nagbein eru framleidd úr 
fiski samkvæmt hefðbundnum aðferðum. Í slíkum 
tilvikum er ekki krafist hitameðhöndlunar vegna atriða 
sem varða heilbrigði dýra. Því ber að breyta fyrirmynd 
að heilbrigðisvottorði í 3. kafla C. í X. viðauka við þá 
reglugerð til samræmis við það. 

15) Í 6. lið B–liðar II. kafla VIII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 er mælt fyrir um örverufræðilegar 
kröfur sem gilda um ferskt gæludýrafóður í 
Bandalaginu. Þessar kröfur skulu einnig gilda um 
innflutning á hráu gæludýrafóðri til beinnar sölu inn í 
Bandalagið og um aukaafurðir úr dýrum, sem notaðar 
eru til að fóðra aliloðdýr, sem á að senda til 
Bandalagsins. Því ber að breyta 3. kafla D. í X. viðauka 
við þá reglugerð til samræmis við það. 

16) Í XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 eru 
skrár yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað 
innflutning frá á aukaafurðum úr dýrum sem eru ekki 
ætlaðar til manneldis. Í XIII. hluta þess viðauka er 
kveðið á um skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta 
heimilað innflutning frá á sermi úr dýrum af hestaætt. 
Samkvæmt XIII. hluta tekur þessi skrá til þriðju landa 
sem um getur í I. viðauka við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/211/EB frá 6. janúar 
2004 um skrá yfir þriðju lönd eða hluta yfirráðasvæða 
þeirra sem aðildarríkin heimila innflutning frá á lifandi 
dýrum af hestaætt og sæði, eggfrumum og fósturvísum 
dýra af hestaætt og um breytingu á ákvörðunum 
93/195/EBE og 94/63/EB (1) þaðan sem innflutningur 
dýra af hestaætt til slátrunar er leyfður. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 73, 11.3.2004, bls. 1. Ákvörðunin eins og henni var breytt 
með reglugerð (EB) nr. 1792/2006 (Stjtíð. ESB L 362, 20.12.2006, bls. 1). 

17) Sermi dýra af hestaætt getur þó komið úr lifandi dýrum. 
Því skal það heilbrigðisástand dýra sem gerir kleift að 
færa þriðja land á þessa skrá yfir þriðju lönd þaðan sem 
innflutningur á dýrum af hestaætt til undaneldis og 
framleiðslu er leyfður nægja til að ákvarða hvort flytja 
megi inn sermi úr dýrum af hestaætt frá þessu þriðja 
landi. Slíkt myndi m.a. heimila innflutning á sermi dýra 
af hestaætt frá Mexíkó. Því ber að breyta XIII. hluta 
XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 til 
samræmis við það. 

18) Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir skal leggja 
fram á því sniði sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2007/240/EB (2) varðandi 
samþykkt samræmdra sniðmáta fyrir heilbrigðisvottorð 
fyrir dýr og dýraafurðir í tengslum við innflutning á 
lifandi dýrum og afurðum úr dýraríkinu inn í 
Bandalagið. Því ber að breyta viðskiptaskjalinu sem 
mælt er fyrir um í X. kafla II. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 og fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorðum sem mælt er fyrir um í X. viðauka 
þeirrar reglugerðar til samræmis við það. 

19) Kveða skal á um aðlögunartímabil frá gildistöku 
þessarar reglugerðar í þeim tilgangi að heimila 
áframhaldandi innflutning á aukaafurðum úr dýrum og 
afurðum sem fást úr þeim, sem falla undir reglugerð 
(EB) nr. 1774/2004, inn í Bandalagið og sem fylgja 
heilbrigðisvottorð í samræmi við þá reglugerð. 

20) 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., II., VII., VIII., X. og XI. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 er breytt í samræmi við viðaukann við 
þessa reglugerð. 

2. gr. 

Á sex mánaða aðlögunartímabili eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar mega viðskiptaskjölin, sem sett eru fram í 
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, og 
fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðum, sem sett eru fram í 
X. viðauka við þá reglugerð, sem voru gerð í samræmi við 
gildandi ákvæði fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, 
áfram fylgja afurðunum sem falla undir slík skjöl eða vottorð. 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 104, 21.4.2007, bls. 37. 
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3. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 28. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos Kyprianou 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 



Nr. 68/240  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    

VIÐAUKI 

Viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. „aukaafurðir býræktar“: hunang, bývax, drottningarhunang, býþéttir (própólis) eða frjókorn sem ekki eru ætluð 
til manneldis,“, 

b) Í stað 42. liðar komi eftirfarandi: 

„42. „unnið dýraprótín“: dýraprótín sem er eingöngu unnið úr efni í 3. flokki, sem hefur verið meðhöndlað í 
samræmi við II. kafla VII. viðauka, þannig að það hentar til beinnar notkunar sem fóðurefni eða til allrar 
annarrar notkunar í fóður, þ.m.t. gæludýrafóður, eða til notkunar í lífrænan áburð eða jarðvegsbæti; hins vegar 
nær það ekki yfir blóðafurðir, mjólk, mjólkurafurðir, brodd, gelatín, vatnsrofin prótín og tvíkalsíumfosfat, egg 
og eggjavörur, þríkalsíumfosfat og kollagen,“ 

2) Í stað X. kafla í II. viðauka komi eftirfarandi: 

„X. KAFLI 

Viðskiptaskjal 

1. Eftirfarandi viðskiptaskjal skal fylgja aukaafurðum úr dýrum og unnum afurðum í flutningum. Aðildarríkin geta þó 
ákveðið að nota annars konar viðskiptaskjal, á pappír eða rafrænu formi, með aukaafurðum úr dýrum og unnum 
afurðum sem eru flutt innan sama aðildarríkisins að því tilskildu að slík viðskiptaskjöl uppfylli kröfurnar sem mælt 
er fyrir um í 2. lið III. kafla. 

2. Ef fleiri en einn flutningsaðili á hlut að máli skal hver flutningsaðili fylla út yfirlýsingu, eins og um getur í 7. lið 
viðskiptaskjalsins, sem skal vera hluti skjalsins. 
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FYRIRMYND AÐ VIÐSKIPTASKJALI VEGNA FLUTNINGA Á AUKAAFURÐUM ÚR DÝRUM OG UNNUM 
AFURÐUM INNAN EVRÓPUBANDALAGSINS 

 

Athugasemdir 

a) Viðskiptaskjöl skulu gerð í samræmi við uppsetningu fyrirmyndarinnar sem birt er í þessum viðauka. Þar skulu koma fram, í 
sömu tölusettu röð og í fyrirmyndinni, nauðsynlegar vottfestingar sem krafist er fyrir flutning aukaafurða úr dýrum og unninna 
afurða sem fást úr þeim. 

b) Skjalið skal vera á einu af opinberum tungumálum uppruna- eða viðtökuaðildarríkis, eftir því sem við á. Þó má skjalið vera á 
öðrum opinberum tungumálum Bandalagsins ef því fylgir opinber þýðing eða ef lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins hefur 
áður samþykkt það. 

c) Viðskiptaskjalið skal gert a.m.k. í þríriti (eitt frumrit og tvö afrit). Frumritið skal fylgja sendingunni til lokaviðtökustaðar. 
Viðtakandi skal halda því eftir. Framleiðandinn skal halda eftir öðru afritinu og flytjandinn hinu. 

d) Frumrit hvers viðskiptaskjals skal vera á einu blaði, áprentað báðum megin, eða form þess skal vera þannig, ef þörf er á meiri 
texta, að allar síðurnar myndi samfellda og órjúfanlega heild. 

e) Ef viðbótarblöð eru fest við viðskiptaskjalið til auðkenningar á vörum í sendingunni skulu þau teljast hluti af frumriti skjalsins 
með undirskrift aðilans sem ber ábyrgð á sendingunni á hverri síðu fyrir sig. 

f) Ef viðskiptaskjalið, þ.m.t. viðbótarblöðin sem um getur í e-lið, samanstendur af fleiri en einni síðu skal hver síða númeruð — 
(blaðsíðunúmer) af (heildarsíðufjölda) — neðst og efst skal vera kóðanúmer skjalsins sem ábyrgðaraðili hefur tilgreint. 

g) Ábyrgðaraðili skal fylla út frumrit viðskiptaskjalsins og undirrita það. Með því skal ábyrgðaraðilinn tryggja að meginreglum um 
gögn, sem mælt er fyrir um í III. kafla II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, sé fylgt. Í viðskiptaskjalinu skal koma fram: 

i. dagurinn þegar efnið var flutt af athafnasvæðinu, 

ii lýsing á efninu, þ.m.t. auðkenning efnisins, dýrategundin, sem efnið í 3. flokki og unnar afurðir sem fást úr því eru fengnar úr 
og eru ætlaðar til notkunar sem fóðurefni, og, ef við á, númer á eyrnamerki dýrsins,  

iii. magn efnisins, 

iv. upprunastaður efnisins, 

v. nafn og heimilisfang flytjanda efnisins, 

vi. nafn og heimilisfang viðtakanda og, ef við á, samþykkisnúmer hans og 

vii. ef við á, samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar og eðli meðhöndlunar og aðferðir við meðhöndlunina. 

h) Undirskrift ábyrgðaraðila skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. 

i) Geyma skal viðskiptaskjalið í a.m.k. tvö ár þannig að leggja megi það fyrir lögbært yfirvald til að sannreyna skrárnar sem um 
getur í 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. 

j) Ef aðildarríki ákveða að nota viðskiptaskjal á rafrænu formi skal uppfylla kröfurnar, sem eru tilgreindar í a- til i-lið, eftir því sem 
við á fyrir viðkomandi rafræn form. 
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Viðskiptaskjal 

Fyrir flutninga innan Evrópubandalagsins á aukaafurðum úr dýrum og unnum afurðum sem ekki eru ætlaðar til manneldis í  
samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) 

EVRÓPUBANDALAGIÐ Viðskiptaskjal 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 se
nd
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gu

na
 

I.1.  Sendandi I.2.  Tilvísunarnúmer skjals. I.2.a.  Tilvísunarnúmer staðar. 

 Nafn   

 Heimilisfang I.3.  Lögbært stjórnvald 

 Póstnúmer I.4.  Lögbært staðaryfirvald 

I.5.  Viðtakandi I.6.  

Nafn 

Heimilisfang 

Póstnúmer I.7.   

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Upprunasvæði Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11.  Viðtökusvæði Kóði 

        

I.12. Upprunastaður I.13.  Viðtökustaður:  

 Starfsstöð     Starfsstöð   Annað   

Nafn Samþykkisnúmer Nafn Samþykkisnúmer 

Heimilisfang Heimilisfang  

Póstnúmer Póstnúmer  

I.14.  Fermingarstaður I.15. Brottfarardagur og -tími 

  Póstnúmer  

  I.16.  Flutningatæki I.17. Flutningsaðili 

  Flugvél        Skip      

Ökutæki      Annað   Járnbrautarvagn  

Nafn Samþykkisnúmer 

Heimilisfang  

  Auðkenning: Póstnúmer Aðildarríki 

 I.18.  Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (SAT-númer) 

 

   I.20.  Fjöldi/magn 

 

I.21.  Hitastig afurða  I.22.  Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður       Til tæknilegra nota   Annað   
      

I.26. Umflutningur um þriðja land     I.27.  Umflutningur um aðildarríki     
      

Þriðja land ISO-kóði Aðildarríki ISO-kóði 

Brottfararstaður Kóði Aðildarríki ISO-kóði 

Komustaður Nr. landamæraskoðunarst.: Aðildarríki ISO-kóði 
    

I.29.  I.28. Útflutningur      

Þriðja land      ISO-kóði 
Brottfararstaður     Kóði 

I.30. 

 

I.31. Auðkenning vörunnar 

Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Nettóþyngd Númer framleiðslulotu 
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EVRÓPUBANDALAGIÐ Aukaafurðir úr dýrum/unnar afurðir sem eru ekki ætlaðar til manneldis 

II
. H

lu
ti:

 Y
fir

lý
si

ng
 

 II.a. Tilvísunarnúmer skjals II.b. Tilvísunarnúmer staðar. 
 

II.1 Yfirlýsing sendanda 
Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að: 

II.1.1. Á merkimiðanum, sem er festur á gáminn, pappann eða annað umbúðaefni, eru eftirfarandi upplýsingar(1): 
a) flokkur aukaafurða úr dýrum (sjá reit I.31: Flokkur), 
b) ef um er að ræða unnar afurðir, flokkur aukaafurða úr dýrum sem unnu afurðirnar voru fengnar úr (sjá reit I.31: Flokkur), 
c) i. ef um er að ræða efni í 3. flokki, áletrunin „Óhæft til manneldis“, 

ii. ef um er að ræða efni úr 2. flokki, annað en húsdýraáburð og innihald meltingarvegar, og unnar afurðir sem fást úr því, 
áletrunin „Óhæft sem fóður“, 

iii. ef um er að ræða efni úr 2. flokki, sem er ætlað sem fóður fyrir dýr eins og um getur í c–lið 2. mgr. 23. gr. samkvæmt þeim 
skilyrðum sem kveðið er á um í þeirri grein reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 (2), áletrunin „Ætlað sem fóður fyrir...“ ásamt 
heiti þeirrar eða þeirra dýrategunda sem efnið er ætlað sem fóður fyrir, 

iv. ef um er að ræða húsdýraáburð og innihald meltingarvegar, áletrunin „Húsdýraáburður“ 
v. ef um er að ræða efni í 1. flokki og unnar afurðir sem fást úr því, áletrunin „Eingöngu til förgunar“, 

II.1.2. ef sendandi sér um pökkun skulu aukaafurðirnar úr dýrum og/eða unnu afurðirnar: 
(1) annaðhvort [vera í lokuðum, nýjum umbúðum,] 
(1) eða  [vera fluttar sem laust efni í lokuðum og lekaþéttum gámum eða ökutækjum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu 

fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og þurrkuð,] 
II.1.3. ef um er að ræða meðhöndlun, 

 a) húðir og skinn hafa verið meðhöndlaðar í samræmi við „athugasemd í I. hluta reit I.31: Tegund meðhöndlunar“ í þessu skjali og 
b) vörusendingin hefur ekki komist í snertingu við aðrar dýraafurðir eða lifandi dýr sem gæti skapað hættu á dreifingu alvarlegs 

smitsjúkdóms, 
II.1.4. aukaafurðirnar úr dýrum og/eða unnu afurðirnar voru geymdar á viðunandi hátt fyrir fermingu og sendingu, 
II.1.5. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi aukaafurðir úr dýrum eða unnar afurðir og 

einnig til að komast hjá víxlmengun milli mismunandi flokka. 
 
 
 
 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
— Reitir I.9 og I.11: ef við á. 
— Reitur I.14: fyllið út ef annað en í „I.1. Sendandi“. 
— Reitur I.31: 

Dýrategundir:: Fyrir efni í 3. flokki og unnar afurðir sem fást úr því og eru ætlaðar til notkunar sem fóðurefni.  

Tegund vöru: Merkið óunna aukaafurð úr dýrum eða unna afurð sem er valin af eftirfarandi skrá: „býræktarafurðir“, „blóðafurðir“, 
„blóð“, „blóðmjöl“, „gæludýrafóður í dósum“, „meltunarleifar“, „innihald meltingarvegar“, „nagbein“, „fiskimjöl“, „gelatín“, 
„hamsar“, „húðir og skinn“, „vatnsrofið prótín“, „lífrænn áburður“, „gæludýrafóður“, „unnið dýraprótín“, „unnið gæludýrafóður“, 
„unnar afurðir“, „hrátt gæludýrafóður“, „brædd fita“ 

Flokkur: Flokkur 1., 2. eða 3. Ef um er að ræða 3. flokk, skal tilgreina bókstaf frá a. til k. (samkvæmt 1. mgr. 6. gr. við reglugerð (EB) 
nr. 1774/2002): 

Ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum til notkunar í hrátt gæludýrafóður skal tilgreina 3a eða 3b, til að tilgreina hvaðan aukaafurðirnar 
úr dýrunum eru: 

Flokkur 3a úr a–lið 1. mgr. 6. gr. þ.e. hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki 
ætlaðir til manneldis af viðskiptalegum ástæðum, eða 

Flokkur 3b úr b–lið 1. mgr. 6. gr. þ.e. hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýna engin einkenni um 
sjúkdóma sem geta smitast í menn eða önnur dýr og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf 
Bandalagsins, 

Ef um er að ræða húðir og skinn og unnar afurðir fengnar úr þeim skal tilgreina 3c eða 3k, til að tilgreina hvaðan aukaafurðirnar úr 
dýrunum eru: 

Flokkur 3c úr c–lið 1. mgr. 6. gr., þ.e. húðir og skinn dýra, sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist undir skoðun þar sem þau 
voru talin hæf til slátrunar og til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, eða 

Flokkur 3k úr k–lið 1. mgr. 6. gr., þ.e. húðir og skinn dýra sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessum 
afurðum í menn eða önnur dýr. 
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 Tilgreinið, ef fleiri en einn flokkur er í vörusendingunni, magn og, eftir því sem við á, fjölda gáma fyrir hvern flokk efnis. 

Tegund meðhöndlunar:: Fyrir verkaðar húðir og skinn sem a) uppfylla ekki kröfur sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 853/2004 
frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 22) eða b) 
hafa ekki verið fullsútuð eða c) eru ekki krómsútuð, eða d) hafa ekki verið pikluð eða e) hafa ekki verið kölkuð (meðhöndluð með 
kalki og verið sett í saltvatn við pH-gildi 12 til 13 í a.m.k. átta klukkustundir): merkið við eina af eftirfarandi meðhöndlun: a) þurrkað, 
b) þurrsaltað eða votsaltað í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu, c) saltað í sjö daga með sjávarsalti með 2% natríumkarbónati, eða d) 
rotvarið með annarri verkun en sútun sem er tilgreind í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1774/2002. 

Fyrir efni í 3. flokki og unnar afurðir sem fást úr því og eru ætlaðar til notkunar sem fóðurefni: lýsið, ef við á, eðli meðhöndlunar og 
aðferðum sem eru notaðar við meðhöndlunina. 

Númer framleiðslulotu: merkið númer framleiðslulotu eða eyrnamerkisnúmer, ef við á. 

II. Hluti: 

(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(2) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

Undirskriftin skal vera í öðrum lit en prentaði textinn 

Undirskrift 

Gjört í ............................................................................................................   hinn ............................................................................................... 
dagsetning)                                                                                                  (staður) 

 ................................................................................................................              
(undirskrift ábyrgðaraðila/sendanda) 

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

 Yfirlýsing flutningsaðila 

 Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að: 

 II.2.1. ef sendandi sér um pökkun skulu aukaafurðirnar úr dýrum og/eða unnu afurðirnar: 

 (1) annaðhvort   [vera í lokuðum, nýjum umbúðum,] 

 (1) eða [vera fluttar sem laust efni í lokuðum og lekaþéttum gámum eða ökutækjum eða með öðrum flutningatækjum sem voru hrein og 
þurr fyrir notkun og hreinsuð, þrifin og sótthreinsuð eftir hverja notkun,] 

 II.2.2. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar: 

 — til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi aukaafurðir úr dýrum eða unnar afurðir og einnig til að komast hjá 
víxlmengun milli mismunandi flokka í flutningum og 

 — til að tryggja flutning við hæfilegt hitastig til að ekki hljótist hætta af fyrir lýðheilsu eða heilbrigði dýra. 

 Athugasemdir 

 II. Hluti: 

 (1) Strikið yfir það sem á ekki við. 

 — Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. 

 — Athugasemd til flutningsaðila: Þetta skjal verður að fylgja sendingunni (*) frá fermingarstað sendingarinnar þar til hún kemur á 
viðtökustað. 

 (*)  „Vörusending“: „magn sams konar afurða sem geta innihaldið mismunandi flokka aukaafurða úr dýrum, eru frá sama sendanda og 
falla undir sama viðskiptaskjalið og eru fluttar með sama flutningatæki til sama viðtakanda.“ 

 Undirskrift 

 Gjört í .......................................................................................................... hinn .................................................................................................... 
(dagsetning)               (staður) 

  ................................................................................................................              
(undirskrift ábyrgðaraðila/flutningsaðila) 

  ................................................................................................................              
(Nafn, með hástöfum)“ 
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3)  Í stað fyrsta undirliðar 1. liðar A–liðar í II. kafla VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„Unnið dýraprótín úr spendýrum skal hafa verið unnið með vinnsluaðferð 1. Blóð úr svínum má þó vinna með einhverri 
af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, að því tilskildu að ef um er að ræða vinnsluaðferð 7 hafi hitameðhöndlun 
verið beitt þannig að kjarnahitinn verði a.m.k. 80 °C.“. 

4) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum II. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 1. liðar A–liðar komi eftirfarandi: 

„1. Einu aukaafurðirnar úr dýrunum, sem heimilt er að nota við framleiðslu gæludýrafóðurs og nagbeina, eru 
þær sem um getur í a– til j–lið 1. mgr. 6. gr. Hrátt gæludýrafóður skal þó eingöngu framleitt úr 
aukaafurðum úr dýrum sem um getur í a– eða b-lið 1. mgr. 6. gr.“, 

ii. Í stað 4. liðar B–liðar komi eftirfarandi: 

„4. Við vinnslu á nagbeinum skulu þau meðhöndluð með aðferð sem nægir til að eyða sjúkdómsvaldandi 
lífverum, þ.m.t. salmonella. 

Að meðhöndlun lokinni skal grípa til allra nauðsynlegra varúðarráðstafana til að tryggja að slík nagbein 
mengist ekki. Nagbeinunum skal pakkað í nýjar umbúðir.“, 

b) Ákvæðum III. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 3. liðar A–liðar I–liðar komi eftirfarandi: 

„3.  Óunninn húsdýraáburður dýra af hestaætt sem stunduð eru viðskipti með má ekki koma frá bújörð þar sem 
settar hafa verið takmarkanir varðandi dýraheilbrigði sem varða sníf, munnblöðrubólgu, miltisbrand eða 
hundaæði í samræmi við 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 90/426/EBE.", 

ii. Í stað 4. liðar B–liðar I–liðar komi eftirfarandi: 

4.  Innflutningur á óunnum húsdýraáburði er bannaður.“, 

iii. Í stað d–liðar 6. liðar B–liðar í II. lið komi eftirfarandi: 

d) þeim fylgir heilbrigðisvottorð sem samræmist fyrirmyndinni sem mælt er fyrir um í 17. kafla X. viðauka.“, 

c) Ákvæðum VI. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað a–liðar 1. liðar í A. lið komi eftirfarandi: 

a) „a) húðir og skinn hóf- og klaufdýra sem uppfylla kröfurnar í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu [*]. 

 

(*) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55. Leiðrétt útgáfa Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 22.“, 

ii. Í stað 3. liðar í B–lið komi eftirfarandi: 

„3. Viðskipti með nýjar eða kældar húðir og skinn eru háð sömu heilbrigðisskilyrðum og gilda um ferskt kjöt 
samkvæmt tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, 
vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis [**]. 

 

(*) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11. 

iii. Í stað inngangssetningarinnar í b–lið 5. liðar C–liðar komi eftirfarandi: 

„b) þau eru frá þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðisskiptingu í samræmi við löggjöf Bandalagsins, frá 
hluta þriðja lands sem er tilgreint í skránni í A–lið XIV. hluta í XI. viðauka og sem hefur, eins og við á fyrir 
viðeigandi tegund:“ 
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iv. Í stað b– til e–liðar 6. liðar í C–lið komi eftirfarandi: 

„b) þau eru annaðhvort: 

i. frá þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðisskiptingu í samræmi við löggjöf Bandalagsins, frá hluta 
þriðja lands sem er tilgreint í skránni í B–lið XIV. hluta í XI. viðauka yfir lönd þaðan sem 
innflutningur fersks kjöts af sömu dýrategundum er leyfður og þau hafa verið meðhöndluð í samræmi 
við a–, b– og c–lið 2. liðar A–liðar, eða 

ii. frá þriðja landi sem er tilgreint í skránni í B–lið XIV. hluta í XI. viðauka og þau hafa verið 
meðhöndluð í samræmi við c– eða d– lið 2. liðar A–liðar, eða 

iii. dýr af hestaætt eða jórturdýr frá þriðja landi, sem er tilgreint í skránni í C–lið XIV. hluta í XI. viðauka, 
sem hafa verið meðhöndluð í samræmi við a–, b– og c–lið 2. liðar A–liðar og hefur verið haldið 
aðskildum í a.m.k. 21 dag eftir meðhöndlun; 

c) ef um er að ræða saltaðar húðir og skinn sem flutt hafa verið með skipi, verið meðhöndlaðar í samræmi við 
b– eða c–lið 2. liðar A–liðar og haldið aðskildum eftir meðhöndlun og á meðan á flutningi stendur í a.m.k. 
14 daga ef um er að ræða b–lið eða sjö daga fyrir innflutning ef um er að ræða c–lið, og 
heilbrigðisvottorðið sem fylgir vörusendingunni staðfestir að slík meðferð hafi farið fram og hversu lengi 
flutningurinn stóð yfir, og 

d) þeim fylgir heilbrigðisvottorð sem samræmist fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði sem mælt er fyrir um í 
B–lið 5. kafla X. viðauka eða, ef um er að ræða húðir og skinn sem um getur í iii. lið b–liðar 6. liðar í C–lið 
þessa viðauka, opinber yfirlýsing sem samræmist fyrirmyndinni sem mælt er fyrir um í C–lið 5. kafla X. 
viðauka.“, 

d) Ákvæðum VIII. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað inngangssetningarinnar í 4. lið B–liðar komi eftirfarandi: 

„Aðildarríkin skulu leyfa innflutning á óunninni ull og hári ef þau eru:“, 

ii í B–lið bætist við eftirfarandi 5. liður: 

„5. Innflutningur á óunnu fiðri og hlutum fjaðra er bannaður. 

Aðildarríkin skulu leyfa innflutning á unnu fiðri og hlutum fjaðra ef: 

a) þær eru skrautfjaðrir sem hafa verið meðhöndlaðar sérstaklega, meðhöndlaðar fjaðrir sem ferðamenn 
taka með sér til eigin nota eða vörusendingar með meðhöndluðum fjöðrum til einstaklinga sem ekki 
tengjast iðnaði, eða 

b) þeim fylgir viðskiptaskjal þar sem fram kemur að fiðrið eða fjaðrahlutarnir hafi verið meðhöndlaðar 
með gufublæstri eða fengið aðra meðhöndlun sem tryggir að sjúkdómsvaldar hafi verið gerðir óvirkir 
og þær séu þurrar og í tryggilega lokuðum umbúðum.“  

e) Ákvæðum IX. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað inngangssetningarinnar í 1. lið A–liðar komi eftirfarandi: 

„1. „Aukaafurðir býræktar, sem eru ætlaðar eingöngu til notkunar í býflugnarækt, skulu:“ 

ii. Í stað 3. liðar B–liðar komi eftirfarandi: 

„3. Aðildarríkin skulu leyfa innflutning aukaafurða býræktar, annarra en bývax í formi vaxkaka, sem eru 
ætlaðar til notkunar í býrækt ef: 

a) þær eru frá þriðju löndum sem eru tilgreind í skránni í XII. hluta XI. viðauka, 

b) annaðhvort: 

i. hafa þær verið hafðar við -12 °C eða minna í a.m.k. 24 klst., eða 

ii. efnið, þegar um vax er að ræða, hefur verið hreinsað eða brætt fyrir innflutning, og 

c) þeim fylgir heilbrigðisvottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 13. kafla X. 
viðauka.“ 



iii. eftirfarandi 4. OG 5. LIÐUR BÆTAST VIÐ Í B–LIÐ: 

„4. Aðildarríki skulu leyfa innflutning á bývaxi í tæknilegum tilgangi, öðru en bývaxi í vaxkökum, ef það: 

a) hefur verið hreinsað eða brætt fyrir innflutning, og 

b) því fylgir viðskiptaskjal sem staðfestir að það hafi verið hreinsað eða brætt. 

5. Innflutningur á bývaxi í í vaxkökum skal bannaður.“ 

f) Ákvæðum XI. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað annarrar undirgreinar í 2. lið komi eftirfarandi: 

„Þó skulu aukaafurðir úr dýrum til nota í fóður fyrir aliloðdýr eða til notkunar í hrátt gæludýrafóður eingöngu 
samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem um getur í a– og b–lið 1. mgr. 6. gr.,“, 

ii. í stað 6. liðar komi eftirfarandi: 

„6. ef þeim fylgir vottorð sem er í samræmi við eina af fyrirmyndunum í 3. kafla D, 3. kafla F eða 8. kafla í X. 
viðauka.“. 

5) Í stað X. viðauka komi eftirfarandi: 

„X. VIÐAUKI 

FYRIRMYNDIR AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐUM VIÐ INNFLUTNING FRÁ ÞRIÐJU LÖNDUM OG TIL 
UMFLUTNINGS UM EVRÓPUBANDALAGIÐ Á TILTEKNUM AUKAAFURÐUM ÚR DÝRUM OG 

AFURÐUM SEM FÁST ÚR ÞEIM 

Athugasemdir 

a) Útflutningslandið skal framvísa heilbrigðisvottorðum fyrir dýraafurðir, byggðum á fyrirmyndunum í þessum X. 
viðauka, í samræmi við uppsetningu þeirrar fyrirmyndar sem svarar til viðkomandi aukaafurða úr dýrum. Þar skulu 
koma fram, í sömu tölusettu röð og í fyrirmyndinni, þær vottfestingar sem krafist er fyrir viðkomandi þriðja land og 
eftir atvikum þær viðbótarábyrgðir sem krafist er fyrir það þriðja land sem er útflutningsland eða hluta þess. 

b) Frumrit hvers vottorðs skal vera á einu blaði, áprentað báðum megin, eða form þess skal vera þannig, ef textinn þarf 
að vera lengri, að allar síðurnar myndi hluta af samþættri og órjúfanlegri heild. 

c) Það skal vera á a.m.k. einu opinberu tungumáli þess aðildarríkis ESB þar sem skoðunin á landamærastöðinni skal 
fara fram og á tungumáli þess aðildarríkis ESB þar sem viðtökustaðurinn er. Þessi aðildarríki geta þó heimilað önnur 
tungumál ef þeim fylgir opinber þýðing, ef nauðsyn krefur. 

d) Ef viðbótarblöð eru fest við vottorðið til auðkenningar á vörum í sendingunni skulu þau teljast hluti af frumriti 
vottorðsins með undirskrift og stimpli opinbera dýralæknisins á hverri síðu fyrir sig. 

e) Ef vottorðið, þ.m.t. viðbótareyðublöðin sem um getur í d-lið, er fleiri en ein síða skal hver síða númeruð  — 
(blaðsíðunúmer) af (heildarsíðufjölda) — neðst og efst skal vera kóðanúmer vottorðsins sem lögbært yfirvald hefur 
tilgreint. 

f) Opinberi dýralæknirinn skal fylla út frumrit vottorðsins og undirrita það. Með því skulu lögbær yfirvöld 
útflutningslandsins sjá til þess að farið sé að meginreglum um útgáfu vottorðs sem eru jafngildar þeim sem mælt er 
fyrir um í tilskipun ráðsins 96/93/EB. 

g) Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Það sama á við um stimpla nema þeir séu upphleyptir eða séu 
vatnsmerki. 

h) Frumrit vottorðsins verður að fylgja sendingunni að skoðunarstöð ESB á landamærum. 

i) Ef notuð eru heilbrigðisvottorð fyrir sendingar í umflutningi, skal fylla út reit nr. I.5 (Viðtakandi) á viðeigandi 
heilbrigðisvottorði með heiti og heimilisfangi skoðunarstöðvar á landamærum sem sendingin fer í gegnum þegar 
hún fer frá Evrópubandalaginu. 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

1. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem innihalda slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður, vegna sendingar 
til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

 

LAND Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer skjals 
Nafn  

I.2.a.   

Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 
 

Símanúmer 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9.      Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        
I.11     Upprunastaður I.12.    Viðtökustaður: 

 Starfsstöð  
Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn         Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 
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 I.13.  Fermingarstaður I.14.  Brottfarardagur og -tími 
 I.15.  Flutningatæki I.16.  Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
 Flugvél           Skip       Járnbrautarvagn   

Ökutæki      Annað   
 

 Auðkenning: 
 Tilvísun í skjöl: 

I.17. 

I.18.  Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði) 
   I.20.  Magn 

 
I.2.  Hitastig afurða  I.22.  Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24.  Tegund umbúða 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður   Til tæknilegra nota   Annað   

I.26.  Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27.  Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land    ISO-kóði  

I.28.  Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer 

starfsstöðva 
 Nettóþyngd Númer 

framleiðslulotu 
 

 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð 
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LAND Unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis, þ.m.t. blöndur og afurðir sem 
innihalda slíkt prótín, aðrar en gæludýrafóður 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1), einkum 6. gr. og II. 
kafla VII. viðauka og votta að: 

II.1. unna dýraprótínið eða -afurðin, sem er lýst hér að framan, inniheldur eingöngu unnið dýraprótín sem er ekki ætlað til manneldis og 
sem: 

a) hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og fullgilt og er undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 17. gr. og, 
eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 (2) og 

b) hefur eingöngu verið framleitt úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 

(2) annaðhvort [—  hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til 
manneldis af viðskiptalegum ástæðum,] 

(2) og/eða [—hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem 
geta smitast í menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við 
löggjöf Bandalagsins,] 

(2) og/eða [—húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra, sem var slátrað í sláturhúsum og 
höfðu áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2) og/eða [— blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við skoðun, verið talin hæf 
til slátrunar í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

II
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(2) og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð 
bein og hamsar,] 

(2) og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur, sem eru ekki lengur ætluð 
til neyslu af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða 
annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(2) og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu 
fiskmjöls,] 

(2) og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(2) og/eða [—  skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um 
sjúkdóm sem getur borist með þessum afurðum í menn eða önnur dýr,] 

og 

c) hafa verið meðhöndlaðar samkvæmt eftirfarandi vinnslukröfum: 

(2)  annaðhvort [hitun þannig að kjarnahiti verði meiri en 133 ºC í a.m.k. 20 mínútur án hlés og við a.m.k. 3-bara þrýsting (algildan), 
sem er haldið uppi með mettaðri gufu, og bitastærð fyrir vinnslu skal ekki vera meiri en 50 millimetrar,] 

eða [ef um er að ræða önnur prótín úr dýrum, sem eru ekki úr spendýrum, en fiskimjöl: vinnsluaðferð ............… sem sett er fram í 
III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) 1774/2002,] 

(2) eða [ef um er að ræða fiskimjöl: vinnsluaðferð ............… sem sett er fram í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) 
1774/2002,] 

(2) eða [ef um er að ræða svínablóð: vinnsluaðferð………sem sett er fram í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1774/2002, þar sem, ef um er að ræða vinnsluaðferð 7 hitameðhöndlun hefur verið beitt þannig að kjarnahitinn 
verði a.m.k. 80 °C,] 

II.2. lögbært yfirvald rannsakaði slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreyndi að það uppfyllir eftirfarandi kröfur (3): 

 Salmonella: finnst ekki í 25 g:  n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

 Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 

II.3. fullunna afurðin: 

(2) annaðhvort  [var sett í nýja eða dauðhreinsaða sekki,] 

(2) eða [var flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem voru hreinsuð rækilega og sótthreinsuð með 
sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,] 

 með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ 

II.4. fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými, 

II.5. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun. 
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Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir 
umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í 
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti 
(skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.05; 05.06; 05.07 eða 23.01 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

 

II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(3) Þar sem: 

n = fjöldi sýna sem prófa skal, 

m = viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m, 

M =  hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M eða meira 
og 

c = fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í öðrum 
sýnum er m eða þar undir. 

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður 
að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 

 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning:  Undirskrift: 

 Stimpill: 
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2. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir mjólk og afurðir, að stofni til úr mjólk, sem hafa fengið einfalda hitameðhöndlun og eru ekki ætlaðar til manneldis, vegna sendingar til eða 
umflutnings (3) um Evrópubandalagið 

LAND Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
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I.1.  Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a.   

Nafn  

Heimilisfang I.3.  Lögbært stjórnvald 

 I.4.  Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5.  Viðtakandi I.6.  Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 

Nafn Nafn 

Heimilisfang Heimilisfang 

Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7.  Upprunaland ISO-kóði I.8. Uppruna-
svæði 

Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 

      

I.11 Upprunastaður I.12.  Viðtökustaður: 

 Tollvörugeymsla   

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    

  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14.  Brottfarardagur 

I.15.  Flutningatæki I.16.  Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
 

Flugvél    Skip       Járnbrautarvagn  
Ökutæki   Annað    

Auðkenning: 
Tilvísun í skjöl: 

I.17. 

I.18.  Lýsing á vöru I.19  Vörunúmer (ST-kóði)        

I.21.  Hitastig afurða   I.20.  Magn 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar   I.22.  Fjöldi pakkninga 

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer   I.24. Tegund umbúða 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar:   

Til notkunar í fóður   Til tæknilegra nota   Annað   

I.26.  Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27.  Til innflutnings eða inntöku í ESB     

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
 

 

Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 
 
 
 
 
 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer  
framleiðslulotu 



Nr. 68/252  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    

 
LAND Mjólk og afurðir að stofni til úr mjólk, sem hafa fengið einfalda hitamðehöndlun 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun  

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að: 

II.1. ................................ (útflutningsland), ............................... (svæði) (2) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og nautapest síðustu 
12 mánuðina fyrir útflutning og þar hefur ekki átt sér stað bólusetning gegn gin- og klaufaveiki eða nautapest síðustu 12 mánuðina 
fyrir útflutning, 

II.2. mjólkin eða afurðirnar, að stofni til úr mjólk, sem um getur í þessu vottorði: 

a) eru framleiddar úr hrámjólk úr dýrum: 

— sem sýna engin klínísk einkenni um nokkurn sjúkdóm sem getur smitast með mjólk til manna eða annarra dýra og 

— sem eru á bújörðum sem sæta engum opinberum takmörkunum vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar og 

b) hafa verið meðhöndlaðar í ferli þar sem þær hafa m.a. verið hitaðar að ... (hitastig) í ... (tími), sem tryggir neikvæða svörun við 
fosfatasaprófun, og, ef um er að ræða þurrmjólk eða þurrmjólkurafurðir,  þurrkaðar, 

II.3. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að mjólkin eða afurðirnar, sem eru að stofni til úr mjólk, mengist eftir 
vinnslu, 

II.4. mjólkin eða afurðirnar, sem eru að stofni til úr mjólk, eru: 

(3) annaðhvort [í nýjum gámum,] 

(3) eða  [í ökutækjum eða gámum fyrir efni í lausu, sem hafa verið sótthreinsuð fyrir fermingu með efni sem lögbært yfirvald hefur 
samþykkt,] 

og gámarnir eru merktir þannig að tegund mjólkurinnar eða afurðanna, sem eru að stofni til úr mjólk, er tilgreind og með 
merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“. 

 Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða 
vottorð fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 
sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) 
eða heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 23.09.10; 23.09.90; 35.01; 35.02 eða 35.04. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 

II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(2) Útfyllist ef leyfi til innflutnings í Bandalagið takmarkast við tiltekin svæði viðkomandi þriðja lands. 

(3) Strikið yfir það sem á ekki við. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.  

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):  
 Dagsetning: 
 Stimpill: 
 

 
Menntun, hæfi og titill: 
Undirskrift: 
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2. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir hitameðhöndlaða mjólk og afurðir, sem eru að stofni til úr mjólk, með lægra sýrustig en pH 6 sem eru ekki ætlaðar til manneldis, vegna 
sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

LAND                  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H
lu
ti:
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pp

lý
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ar

 u
m

 v
ör
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I.1.  Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer 
vottorðs 

I.2.a.   

Nafn 

Heimilisfang I.3.  Lögbært stjórnvald 

Símanúmer I.4.  Lögbært staðaryfirvald 

I.5.  Viðtakandi I.6.  Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 

Nafn Nafn 

Heimilisfang Heimilisfang 

Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7.  Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 

      

I.11 Upprunastaður I.12.  Viðtökustaður: 

 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 

   Heimilisfang 

  Póstnúmer 

 I.13.  Fermingarstaður I.14.  Brottfarardagur 

 I.15.  Flutningatæki I.16.  Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

 Flugvél    Skip  Járnbrautarvagn   

Ökutæki    Annað  

 Auðkenning: I.17. 

 Tilvísun í skjöl: 

 I.18.  Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði)        

   I.20.  Magn 
 

I.21.  Hitastig afurða  I.22.  Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar   

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður   Til frekari vinnslu  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26.  Umflutningur til þriðja lands um ESB   
Þriðja land     ISO-kóði 

I.27.  Til innflutnings eða inntöku í ESB   

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND                   Hitameðhöndlaðar afurðir, sem eru að stofni til úr mjólk, með lægra sýrustig en pH 6 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að: 

II.1. afurðirnar sem eru að stofni til úr mjólk og um getur í þessu vottorði: 

a) eru framleiddar úr hrámjólk úr dýrum: 

i. sem sýna engin klínísk einkenni um nokkurn sjúkdóm sem getur smitast með mjólk til manna eða annarra dýra og 

ii. sem eru á bújörðum sem sæta engum opinberum takmörkunum vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar, 

b) hafa verið meðhöndlaðar í ferli þar sem þær hafa m.a. verið hitaðar að ........ (hitastig) í ......... (tími), sem tryggir neikvæða svörun 
við fosfatasaprófun, og, ef um er að ræða þurrmjólk eða þurrmjólkurafurðir,  þurrkaðar, 

II.2. hafa verið meðhöndlaðar í sýrandi ferli þannig að sýrustiginu hafi verið haldið undir pH 6 í a.m.k. eina klukkustund, 

II.3. afurðirnar, sem eru að stofni til úr mjólk, eru: 

(2) annaðhvort [í nýjum gámum,] 

 (2) eða  [í ökutækjum eða gámum fyrir efni í lausu, sem hafa verið sótthreinsuð fyrir fermingu með efni sem lögbært yfirvald hefur 
samþykkt,] 

 og gámarnir eru merktir þannig að tegund afurðanna, sem eru að stofni til úr mjólk, er tilgreind og með merkimiðum sem á 
stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“. 

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

— Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 
fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem 
eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 23.09.10; 23.09.90; 35.01; 35.02 eða 35.04. 

— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 

II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.  

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

Opinber dýralæknir 

Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

Dagsetning:  Undirskrift: 

Stimpill:  

 



2. KAFLI C 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir mjólk og afurðir, sem eru að stofni til úr mjólk, sem hafa verið dauðhreinsaðar eða fengið tvöfalda hitameðhöndlun og eru ekki ætlaðar til 
manneldis, vegna sendingar til eða umflutnings (3) um Evrópubandalagið 

LAND                     Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H
lu
ti:
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer 
vottorðs 

I.2.a.   

Nafn 

Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 

Nafn Nafn 

Heimilisfang Heimilisfang 

Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 

      

I.11 Upprunastaður I.12.  Viðtökustaður: 

 Tollvörugeymsla  

Nafn  

Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 

Heimilisfang 

    

  Póstnúmer 
 I.13. Fermingarstaður I.14.  Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16.  Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

Flugvél         Skip         Járnbrautarvagn     

Ökutæki        Annað     

Auðkenning: I.17. 

Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði)  

   I.20. Magn 

 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita    Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

  Til notkunar í fóður   Til frekari vinnslu  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27.  Til innflutnings eða inntöku í ESB   

  

Þriðja land  ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 

Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 

(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND            Mjólk og afurðir, að stofni til úr mjólk, sem hafa verið dauðhreinsaðar eða fengið tvöfalda hitameðhöndlun 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að: 

II.1. mjólkin eða afurðirnar, sem eru að stofni til úr mjólk, sem um getur í þessu vottorði: 

a) eru framleiddar úr hrámjólk úr dýrum: 

i. sem sýna engin klínísk einkenni um nokkurn sjúkdóm sem getur smitast með mjólk til manna eða annarra dýra og 

ii. sem eru á bújörðum sem sæta engum opinberum takmörkunum vegna gin- og klaufaveiki eða nautapestar og 

b) hafa: 

(2) annaðhvort [(i) verið dauðhreinsaðar í ferli, þar sem Fc-gildi, sem er jafnt eða hærra en 3, næst,] 

(2) eða  [(ii) verið meðhöndlaðar í upphafsferli þar sem þær hafa m.a. verið hitaðar að ... (hitastig) í ... (tími), sem tryggir neikvæða 
svörun við fosfatasaprófun, og síðan meðhöndlaðar frekar í ferli þar sem þær eru hitaðar að ... (hitastig) í ... (tími), sem 
tryggir neikvæða svörun við fosfatasaprófun, og síðan, ef um er að ræða þurrmjólk eða þurrmjólkurafurðir, þurrkaðar,] 

II.2. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að mjólkin eða afurðirnar, sem eru að stofni til úr mjólk, mengist 
eftir vinnslu, 

 II.3. mjólkin eða afurðirnar, sem eru að stofni til úr mjólk, eru: 

(2) annaðhvort [í nýjum gámum,] 

(2) eða [í ökutækjum eða gámum fyrir efni í lausu, sem hafa verið sótthreinsuð fyrir fermingu með efni sem lögbært yfirvald hefur 
samþykkt,] 

og gámarnir eru merktir þannig að tegund mjólkurinnar eða afurðanna, sem eru að stofni til úr mjólk, er tilgreind og með 
merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“. 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir 
umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í 
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti 
(skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 23.09.10; 23.09.90; 35.01; 35.02 eða 35.04. 

— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 

II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti.  

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður 
að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning:  Undirskrift: 

 Stimpill: 
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3. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir gæludýrafóður í dósum vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

LAND                    Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a.   
Nafn  
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11 Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn   Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 
Heimilisfang   Heimilisfang 

  Póstnúmer 
 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél         Skip         Járnbrautarvagn     

Ökutæki         Annað     

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)   
23.09.10 

 I.20. Magn 
 

I.2. Hitastig afurða I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar   

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land    ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Framleiðslustöð Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND                               Gæludýrafóður í dósum 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. og II. 
kafla VIII. viðauka og votta að gæludýrafóðrið, sem er lýst hér að framan: 

II.1. hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 18. gr. og, eftir því sem 
við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 

II.2. hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 

(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,] 

(2) og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast 
í menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2) og/eða [—húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við 
skoðun, verið talin hæf til slátrunar í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2) og/eða [— blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar í 
samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2) og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 
hamsar,] 

 (2) og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa 
ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

 (2) og/eða [— hrámjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur 
dýr,] 

 (2) og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 

(2) og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(2) og/eða [—  skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 
getur borist með þessum afurðum í menn eða önnur dýr,] 

(2) og/eða [—  efni sem er unnið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 
96/22/EB, innflutningur á efninu er leyfður í samræmi við 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002], 

II.3. hefur verið meðhöndlað með hitun þannig að Fc-gildið 3 náist að lágmarki í loftþéttum ílátum, 

II.4. hefur verið greint með því að taka slembisýni úr a.m.k. fimm ílátum í hverri vinnslulotu og greina þau með 
rannsóknarstofuaðferðum til að ganga úr skugga um að öll sendingin hafi hlotið næga hitameðhöndlun, eins og kveðið er á 
um í lið II.3, 

II.5. hefur sætt öllum varúðarráðstöfunum til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi það að lokinni meðhöndlun. 

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir 
umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í 
umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti 
(skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

 

 



 

 II. Hluti: 

(1)  Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  

(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður 
að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning:  Undirskrift: 

 Stimpill: 
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3. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir unnið gæludýrafóður, annað en gæludýrafóður í dósum, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND                       Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a.   

Nafn 

Heimilisfang I.3.  Lögbært stjórnvald 

Símanúmer I.4.  Lögbært staðaryfirvald 

I.5. Viðtakandi I.6.  Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 

Nafn Nafn 

Heimilisfang Heimilisfang 

Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 

        

I.11 Upprunastaður I.12.  Viðtökustaður: 

 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    

  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14.  Brottfarardagur 

 I.15.  Flutningatæki I.16.  Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

 Flugvél    Skip    Járnbrautarvagn   
Ökutæki     Annað      

 Auðkenning: I.17. 

 Tilvísun í skjöl: 

 I.18.  Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði)   
   23.09.10      

   I.20.  Magn 
 

I.21.  Hitastig afurða  I.22.  Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar   

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26.  Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27.  Til innflutnings eða inntöku í ESB   

    Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Framleiðslustöð Nettóþyngd Númer framleiðslulotu 

 

 

Nr. 68/260  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    



    
    

LAND                          Unnið gæludýrafóður, annað en gæludýrafóður í dósum 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. 
og II. kafla VIII. viðauka og votta að gæludýrafóðrið, sem er lýst hér að framan: 

II.1. hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 18. gr. og, eftir 
því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 

II.2. hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 

(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,] 

(2) og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 
menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [—húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við 
skoðun, verið talin hæf til slátrunar í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar í 
samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 
hamsar,] 

 (2)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem 
skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

 (2)  og/eða [— hrámjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur 
dýr,] 

 (2)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 

(2)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(2)  og/eða [—  skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 
getur borist með þessum afurðum í menn eða önnur dýr,] 

(2)  og/eða [—  efni sem er unnið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 
96/22/EB, innflutningur á efninu er leyfður í samræmi við 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002], 

II.3. 

(2) annaðhvort [var hitað þannig að kjarnahitinn varð a.m.k. 90 °C,] 

(2) eða [var framleitt, að því er varðar innihaldsefni úr dýraríkinu, eingöngu úr afurðum sem, 

a) ef um er að ræða kjöt eða kjötafurðir, voru hitaðar þannig að kjarnahitinn varð a.m.k. 90 °C, 

b) ef um er að ræða mjólk og afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, 

i. ef þau eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa sem eru tilgreind í B–dálki í I. viðauka við ákvörðun 
2004/438/EB (3), hafa þau verið nægilega gerilsneydd til að kalla fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun, 

ii. ef þau eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa sem eru tilgreind í C–dálki í I. viðauka við ákvörðun 
2004/438/EB, með lægra sýrustig en pH 6, hafa þau fyrst verið nægilega gerilsneydd til að kalla fram neikvæða 
svörun við fosfatasaprófun,  

iii. ef þau eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa sem eru tilgreind í C–dálki í I. viðauka við ákvörðun 
2004/438/EB, hafa þau verið gerilsneydd eða fengið tvöfalda hitameðhöndlun, þannig að hvor meðhöndlunin um sig 
nægði til að kalla fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun,  
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 iv. ef þau eru frá þriðju löndum eða hlutum þriðju landa, sem eru tilgreind í C–dálki í I. viðauka við ákvörðun 
2004/438/EB þar sem komið hafa upp tilfelli gin- og klaufaveiki á síðastliðnum 12 mánuðum eða bólusetning gegn 
gin- og klaufaveiki hefur farið fram á síðastliðnum 12 mánuðum hafa þau verið meðhöndluð: 

annaðhvort 

— með dauðhreinsun í ferli, þar sem Fc-gildi, sem er jafnt eða hærra en 3, næst, 

eða 

— með upphaflegri hitun þar sem hitahrifin jafngilda a.m.k. þeim sem nást við gerilsneyðingu við a.m.k. 72 °C í 
a.m.k. 15 sekúndur og nægir til að kalla fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun, sem er svo fylgt eftir með 

annaðhvort 

— annarri hitun þar sem hitahrifin jafngilda a.m.k. þeim sem nást í upphaflegu hituninni og sem nægðu til að kalla 
fram neikvæða svörun við fosfatasaprófun, sem er svo fylgt eftir, ef um er að ræða þurrmjólk eða 
þurrmjólkurafurðir, með þurrkun, 

eða 

— sýrandi ferli þannig að sýrustiginu hafi verið haldið undir pH 6 í a.m.k. eina klukkustund, 

c)  ef um er að ræða gelatín, var framleitt með aðferð sem tryggir að óunnið efni úr 3. flokki sé meðhöndlað með sýru eða 
basa og síðan skolun í eitt eða fleiri skipti, sem felur í sér pH-stillingu, síðan útdrætti með hitun í eitt eða fleiri skipti í 
röð, ef nauðsyn krefur, og því næst hreinsun með síun og dauðhreinsun til að eyða sjúkdómsvöldum, 

d)  ef um er að ræða vatnsrofið prótín, var framleitt með aðferð sem tryggir að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar til að halda 
mengun hráefnis í 3. flokki í lágmarki, þar sem eingöngu er notað efni með minni mólþunga en 10 000 Dalton og var 
framleitt, ef um er að ræða vatnsrofin prótín, sem er alveg eða að hluta til úr húðum og skinnum jórturdýra, í vinnslustöð 
sem eingöngu er ætluð til framleiðslu á vatnsrofnum prótínum með ferli sem felur í sér aðskilnað hráefna í 3. flokki með 
söltun, kölkun og vandlegri skolun og að því búnu 

i. var sýrustig efnisins látið vera við pH > 11 í meira en þrjár klukkustundir við hita yfir 80 °C og síðan skal það hitað 
í yfir 140 °C í 30 mínútur við meira en 3,6-bara þrýsting, eða 

ii. var efnið látið vera við pH 1–2, síðan við pH > 11 og síðan hitað í 140 °C í 30 mínútur við 3-bara þrýsting, 

e)   ef um er að ræða eggjaafurðir, voru unnar eftir einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, eins og um getur 
í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, eða meðhöndlaðar í samræmi við II. kafla X. þáttar III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004 (4), 

f)  ef um er að ræða kollagen, var unnið með aðferð sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki sé meðhöndlað með þvotti, pH-
stillingu með sýru eða basa og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti, síun og útdrætti, bannað er að nota önnur 
rotvarnarefni en þau sem eru leyfð samkvæmt löggjöf Bandalagsins, 

g)  ef um er að ræða blóðafurðir, voru framleiddar með með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, eins 
og um getur í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, 

h)  ef um er að ræða unnið prótín úr spendýrum, var unnið eftir einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 og, 
ef um er að ræða svínablóð, unnið eftir einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, að því tilskildu að ef um 
er að ræða vinnsluaðferð 7 hafi hitameðhöndlun verið beitt þannig að kjarnahitinn verði a.m.k. 80 °C, 

i)  ef um er að ræða unnið prótín sem er ekki úr spendýrum, að undanskildu fiskimjöli, var unnið eftir einhverri af 
vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, eins og um getur í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, 

k)  ef um er að ræða fiskimjöl, var unnið eftir einhverri af vinnsluaðferðunum eða með aðferð og vinnslubreytum sem 
tryggja að afurðirnar séu í samræmi við þær örverufræðilegu kröfur sem settar eru fram í 10. lið I. kafla VII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1774/2002, 

l)  ef um er að ræða brædda fitu, þ.m.t. fisklýsi, var unnin eftir einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7 (og 
vinnsluaðferð 6 ef um er að ræða fisklýsi), eins og um getur í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002, eða 
framleidd í samræmi við II. kafla XII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 (4); brædd fita úr jórturdýrum 
skal hreinsuð þannig að heildarmagn óleysanlegra óhreininda sé ekki meira en 0,15% miðað við þyngd, 

m)  ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem: 

i. tryggir að allt efni úr beinum í 3. flokki sé mulið smátt, fituhreinsað með heitu vatni og meðhöndlað með þynntri 
saltsýru (með 4% styrkleika að lágmarki og pH < 1,5) í minnst tvo daga, 

ii. meðhöndlar fosfórríkan vökvann, í kjölfar ferlisins í i-lið, með kalki þannig að tvíkalsíumfosfat falli út við pH-gildi 
4–7 og 

iii. loftþurrkar loks þetta botnfall tvíkalsíumfosfats í 15 mínútur og hitastigið við inntak við 65 °C til 325 °C og 
lokahitastig 30 °C til 65 °C, 
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 n)  ef um er að ræða þríkalsíumfosfat, var framleitt með vinnsluferli sem tryggir: 

i. að allt efni úr beinum í 3. flokki sé mulið smátt og fituhreinsað í gagnstreymi með heitu vatni (beinflísar skulu vera 
minni en 14 mm), 

ii. samfellda gufusuðu við 145 °C í 30 mínútur við 4-bara þrýsting, 

iii. að prótínseyðið sé aðskilið frá hýdroxýpatíðinu (þríkalsíumfosfatinu) með skiljun og 

iv. að kyrning á þríkalsíumfosfatinu eigi sér stað að lokinni þurrkun í vökvaundirstöðu við 200  °C lofthita], 

II.4. hefur verið greint, með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri vinnslulotu í geymslu eða strax að lokinni geymslu í 
vinnslustöðinni, og uppfyllir eftirfarandi kröfur (5): 

Salmonella:  finnst ekki í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 

II.5. hefur sætt öllum varúðarráðstöfunum til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi það að lokinni meðhöndlun, 

II.6. var sett í nýjar pakkningar sem, ef gæludýrafóðrið er ekki sent tilbúið til sölu í umbúðum sem á stendur skýrum stöfum að 
innihaldið sé eingöngu ætlað í fóður handa gæludýrum, eru með merkimiða sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“. 

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

— Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 
fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 
sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(3) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55. Leiðrétt útgáfa Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 22. 

(4) Stjtíð. EB L 226, 25.6.2004, bls. 22. 

(5) Þar sem: 

n = fjöldi sýna sem prófa skal, 

m = viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir 
m, 

M = hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M eða 
meira og 

c =  fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í 
öðrum sýnum er m eða þar undir. 

—  Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 

—  Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):  Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning: Undirskrift: 

 Stimpill: 
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3. KAFLI C 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir nagbein vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

LAND                     Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer 
vottorðs 

I.2.a.   
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 
Símanúmer I.4. Lögbært staðaryfirvald 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

 I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
 Flugvél    Skip    Járnbrautarvagn    

Ökutæki   Annað  

 Auðkenning: I.17. 
 Tilvísun í skjöl: 
 I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)   

  42.05.00      
   I.20. Magn 

 
I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 

 
I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

  
Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Framleiðslustöð Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND                                   Nagbein 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. 
og II. kafla VIII. viðauka og votta að nagbeinin, sem er lýst hér að framan: 

II.1. hafa verið framleidd og geymd í stöð sem er samþykkt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 18. gr. og, eftir því 
sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 

II.2. hafa verið framleidd eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 

(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,] 

(2)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast 
í menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— húðir og skinn dýra sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar í samræmi við 
löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 
hamsar,] 

(2)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

 (2)  og/eða [— efni sem er unnið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 
96/22/EB, innflutningur á efninu er leyfður í samræmi við 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002], 

 II.3. hafa verið meðhöndluð: 

(2) annaðhvort  [ef um er að ræða nagbein úr húðum og skinnum hóf- eða klaufdýra eða úr fiski, með aðferð sem nægir til að eyða 
sjúkdómsvaldandi lífverum (þ.m.t. salmonella), og nagbeinin eru þurr], 

(2) eða  [ef um er að ræða nagbein úr aukaafurðum úr dýrum, öðrum en húðum og skinnum hóf- eða klaufdýra eða úr fiski, með hitun 
þannig kjarnahitinn verði a.m.k. 90 °C], 

II.4.  hafa verið greind með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri vinnslulotu í geymslu eða strax að lokinni geymslu í 
vinnslustöðinni og uppfylla eftirfarandi kröfur (3): 

Salmonella:    finnst ekki í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

Enterobacteriaceae:   n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 

II.5.  hafa sætt öllum varúðarráðstöfunum til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi það að lokinni meðhöndlun, 

II.6.  eru í nýjum pakkningum. 

 

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

—   Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 
fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

—  Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 
sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

—  Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

—  Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

—  Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
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II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(3) Þar sem: 

n =  fjöldi sýna sem prófa skal, 
m =  viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir m, 
M =  hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M eða 

meira og 
c =  fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í 

öðrum sýnum er m eða þar undir. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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3. KAFLI D 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum, í fóður handa aliloðdýrum, vegna sendingar til eða umflutnings (*) um 
Evrópubandalagið 

LAND                           Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi 
Nafn 
Heimilisfang 
Símanúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer 
vottorðs 

I.2.a. 

I.3. Lögbært stjórnvald 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 

Nafn Nafn 

Heimilisfang Heimilisfang 

Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 

        

I.11 Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 

 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn   Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    
Ökutæki     Annað  

Auðkenning: I.17. 

Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði) 

   I.20. Magn 
 

I.2. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

Þriðja land    ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Nettóþyngd Númer framleiðslulotu 
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LAND               Hrátt gæludýrafóður til beinnar sölu eða aukaafurðir úr dýrum í fóður handa aliloðdýrum 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. og II. 
kafla VIII. viðauka og votta að hráa gæludýrafóðrið eða aukaafurðin úr dýrum, sem er lýst hér að framan: 

II.1. samanstendur af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 

II.2. samanstendur af aukaafurðum úr dýrum sem eru: 

a) úr kjöti sem uppfyllir viðeigandi kröfur um heilbrigði dýra og lýðheilsu sem mælt er fyrir um í: 

— ákvörðun ráðsins 79/542/EBE (2) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi af yfirráðasvæði eða hluta 
yfirráðasvæðis ...... (ISO-kóði), eins og tilgreint er í þeirri ákvörðun, sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki, 
nautapest, svínapest, afríkusvínapest og svínafár næstliðna 12 mánuði og á sama tímabili hefur engin bólusetning gegn 
þessum sjúkdómum átt sér stað (eingöngu eins og við á að því er varðar smitnæmar tegundir), 

—  og/eða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/696/EB (3) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi af 
yfirráðasvæði eða hluta yfirráðasvæðis ...... (ISO-kóði), eins og tilgreint er í þeirri ákvörðun, sem hefur verið laust við 
Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna 12 mánuði, 

—  og/eða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/585/EB (4) og að því tilskildu að dýrin, sem kjötið er af, komi af 
yfirráðasvæði eða hluta yfirráðasvæðis ...... (ISO-kóði), eins og tilgreint er, sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki, 
nautapest, svínapest, afríkusvínapest, svínafár, Newcastle-veiki og fuglainflúensu næstliðna 12 mánuði og á sama 
tímabili hefur engin bólusetning gegn þessum sjúkdómum átt sér stað (eingöngu eins og við á að því er varðar 
smitnæmar tegundir), 

b) af dýrum sem hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin einkenni 
um sjúkdómana, sem um getur í ákvörðununum hér að framan, sem dýrin eru næm fyrir og 

 c) af dýrum sem hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðkomandi ákvæði tilskipunar 
ráðsins 93/119/EB (5) um velferð dýra, 

 II.3. samanstanda eingöngu úr eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru: 

a) hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum og 

b) hlutar sláturdýra sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn 
eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, 

II.4. hefur fengist og verið tilreitt án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er í 
ákvörðununum hér að framan og verið meðhöndlaðar þannig að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu það, 

II.5. hefur verið sett í lokaumbúðir með merkimiðum sem á stendur „HRÁTT GÆLUDÝRAFÓÐUR – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ 
eða „AUKAAFURÐIR ÚR DÝRUM Í FÓÐUR HANDA ALILOÐDÝRUM – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ og síðan í þétta og 
opinberlega innsiglaða kassa/gáma eða í nýjar umbúðir sem leka ekki og opinberlega innsiglaða kassa/gáma með merkimiðum sem 
á stendur „HRÁTT GÆLUDÝRAFÓÐUR – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ eða „AUKAAFURÐIR ÚR DÝRUM Í FÓÐUR 
HANDA ALILOÐDÝRUM – ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, heiti og heimilisfang viðtökustöðvarinnar, 

II.6. ef um er að ræða hrátt gæludýrafóður: 

a) hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 18. gr. og, eftir því 
sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 

b) hefur verið greint með því að taka a.m.k. fimm slembisýni úr hverri vinnslulotu í geymslu (fyrir sendingu) og uppfyllir 
eftirfarandi kröfur (6): 

Salmonella:     í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

Enterobacteriaceae:   n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 
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Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 
fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 
sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

— Reitur I.28: Tegund vöru: veljið hrátt gæludýrafóður eða aukafurðir úr dýrum. 

 

II. Hluti: 

(*) Strikið yfir það sem á ekki við.  

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  

(2) Ákvörðun ráðsins 79/542/EBE frá 21. desember 1976 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. 

(3) Stjtíð. ESB L 295, 22.10.2006, bls. 1. 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/585/EB frá 7. september 2000 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu og 
heilbrigðisvottorð  vegna innflutnings á villibráð og alivillibráð og kanínukjöti frá þriðju löndum og um að fella úr gildi 
ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 97/217/EB, 97/218/EB, 97/219/EB og 97/220/EB. Stjtíð. EB L 251, 6.10.2000, bls. 1. 

(5) Tilskipun ráðsins 93/119/EB frá 22. desember 1993 um vernd dýra við slátrun eða lógun. (Stjtíð. EB L 340, 31.12. 1993, bls. 
21) 

(6) Þar sem: 

n  = fjöldi sýna sem prófa skal, 

m = viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir 
m, 

M = hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M eða 
meira og 

c = fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í 
öðrum sýnum er m eða þar undir. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning:  Undirskrift: 

 Stimpill: 
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3. KAFLI E 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir bragðbætandi innyflaafurðir til framleiðslu á gæludýrafóðri vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND                     Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 
 Tollvörugeymsla    

Nafn  
Heimilisfang 

Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

 I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél       Skip      Járnbrautarvagn    
Ökutæki     Annað   

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði) 
   I.20. Magn 

 
I.2. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar   
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
I.25. Vörur sem eru vottaðar:  

Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

  
 Þriðja land  ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 
 
 
 
 
 

Tegund vöru Framleiðslustöð Nettóþyngd Númer framleiðslulotu 
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

LAND                        Bragðbætandi innyflaafurðir til framleiðslu á gæludýrafóðri  

 
II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

 

II
. H

lu
ti:
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ot

to
rð

 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og þá einkum 6. 
gr. og XIV. kafla VIII. viðauka hennar, og votta að bragðbætandi innyflaafurðirnar, sem er lýst hér að framan: 

II.1. samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir varðandi heilbrigði dýra, 

II.2. hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 18. gr. 
og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 

II.3. hafa m.a. verið framleiddar úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum sem eru eingöngu: 

(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,] 

(2)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast 
í menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [—húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við 
skoðun, verið talin hæf til slátrunar í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar í 
samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 
hamsar,] 

 (2)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem 
skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(2)  og/eða [— hrámjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur 
dýr,] 

(2)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 

(2)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(2)  og/eða [— skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 
getur borist með þessum afurðum í menn eða önnur dýr,] 

(2)  og/eða [— efni sem er unnið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum efnum sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 
96/22/EB, innflutningur á efninu er leyfður í samræmi við 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002], 

II.4. hafa verið settar í vinnslu í samræmi við XIV. kafla VIII. viðauka við reglugerð 1774/2002/EB til að eyða sjúkdómsvöldum, 

II.5. lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi kröfur (3): 

Salmonella:     finnst ekki í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 

Enterobacteriaceae:   n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 

II.6. fullunna afurðin var: 

(2) annaðhvort [í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,] 

(2) eða  [flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og 
sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,] 

 og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, 

II.7. fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými, 

II.8. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun. 

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 
fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 
sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

 

— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.04 eða 05.11.91. 
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 — Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

— Reitur I.28: tilgreinið innyflaafurðina. 

 

II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  

(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(3) Þar sem: 

n =  fjöldi sýna sem prófa skal, 

m =  viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir 
m, 

M =  hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M 
eða meira og 

c =  fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í 
öðrum sýnum er m eða þar undir. 

— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning:  Undirskrift: 

 Stimpill: 
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3. KAFLI F 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir aukaafurðir úr dýrum (*) til framleiðslu á gæludýrafóðri vegna sendingar til eða umflutnings (3) um Evrópubandalagið 

LAND                     Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
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ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 
      

I.11. Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn   Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 
  

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél             Skip           Járnbrautarvagn    

Ökutæki           Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði) 
  I.20. Magn 

 
I.2.1. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður   Til frekari vinnslu  Til tæknilegra nota  Annað  
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

  
Þriðja land      ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND                        Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á gæludýrafóðri 

II
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 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II.1 Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
aukaafurðirnar úr dýrum, sem er lýst hér að framan: 

II.1.1 samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir varðandi heilbrigði dýra, 

II.1.2.  eru af yfirráðasvæði: ………………….………… (2) af dýrum sem:  

(3) annaðhvort [(a) hafa verið á þessu yfirráðasvæði frá fæðingu eða í a.m.k. næstliðna þrjá mánuði fyrir slátrun,] 

(3) eða  [(b) voru felld úti í náttúrunni á þessu yfirráðasvæði (4),] 

II.1.3.  eru af dýrum sem: 

(3) annaðhvort [a) koma af bújörðum: 

i. þar sem, að því er varðar eftirfarandi sjúkdóma sem dýrin eru næm fyrir, hvorki hafa komið upp tilfelli eða faraldur 
af nautapest, svínafári, Newcastle-veiki eða alvarlegri fuglainflúensu næstliðna 30 daga né svínapest eða 
afríkusvínapest næstliðna 40 daga; né heldur á bújörðum í nágrenninu, sem eru í innan við 10 km fjarlægð, næstliðna 
30 daga, og 

ii. þar sem hvorki hefur komið upp tilfelli eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna 60 daga, né á bújörðum í 
nágrenninu, sem eru í innan við 25 km fjarlægð, næstliðna 30 daga og 

b)  sem: 

 i. voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt, 

ii. hafa verið á upprunabújörðinni í a.m.k. fjörutíu daga fyrir brottflutning og verið flutt beint á sláturhús án þess að 
komast í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki sömu heilbrigðisskilyrði, 

iii. hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin einkenni um 
sjúkdómana, sem um getur hér að framan, sem dýrin eru næm fyrir og 

iv. hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðkomandi ákvæði tilskipunar 
ráðsins 93/119/EB um velferð dýra,] 

(3) eða [(a) voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði: 

i.  þar sem ekki hafa komið upp, í innan við 25 km fjarlægð, tilfelli eða faraldrar neinna eftirtalinna sjúkdóma sem 
dýrin eru næm fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapest, Newcastle-veiki eða alvarleg fuglainflúensa, næstliðna 30 daga 
eða svínapest eða afríkusvínapest næstliðna 40 daga og 

ii. sem er meira en 20 km vegalengd frá landamærum að öðru yfirráðasvæði ríkis eða hluta þess þaðan sem, á þessu 
tímabili, er ekki leyfður útflutningur á þessu efni til Evrópubandalagsins og 

b)  voru flutt til kælingar, innan 12 klukkustunda eftir aflífun, annaðhvort á söfnunarstöð og strax að því loknu á stöð sem 
meðhöndlar veiðidýr eða beint á stöð sem meðhöndlar veiðidýr,] 

II.1.4.  eru fengin á stöð þar sem ekki hafa komið upp, á svæði í 10 km geira frá henni, tilfelli eða faraldrar sjúkdómanna sem um getur 
í lið II.1.3, sem dýrin eru næm fyrir, næstliðna 30 daga eða, ef um er að ræða sjúkdómstilfelli, framleiðsla hráefnis til 
útflutnings til Evrópubandalagsins hefur einungis verið leyfð eftir að búið var að fjarlægja allt kjöt og öll hreinsun og 
sótthreinsun á stöðinni fór fram undir eftirliti opinbers dýralæknis, 

II.1.5.  hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er hér að 
framan, og verið meðhöndlaðar þannig að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær, 

II.1.6.  hafa verið settar í nýjar umbúðir sem leka ekki og í opinberlega innsiglaða gáma með merkimiðum sem á stendur „HRÁEFNI 
EINGÖNGU TIL FRAMLEIÐSLU Á GÆLUDÝRAFÓÐRI“ og heiti og heimilisfang viðtökustöðvar í Evrópusambandinu, 

II.1.7.  samanstanda eingöngu af eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru: 

(3) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,] 

(3)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 
menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(3)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 
hamsar,] 
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 (3)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 

viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem 
skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(3)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 

(3)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(3)  og/eða [—  skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 
getur borist með þessum afurðum í menn eða önnur dýr,] 

(3)  og/eða [—  ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á gæludýrafóðri, sem er unnið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með 
tilteknum efnum sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 96/22/EB, eins og um getur í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1774/2002:] 

II.1.8. hafa verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf ESB þannig að þær skemmist 
ekki milli sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni. 

II.1.9. ef um er að ræða hráefni til framleiðslu á gæludýrafóðri, sem er unnið úr dýrum sem hafa verið meðhöndluð með tilteknum 
efnum sem eru bönnuð í samræmi við tilskipun 96/22/EB, eins og um getur í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002: 

a) var merkt í þriðja landi, áður en það kom inn á yfirráðasvæði Bandalagsins, með krossi sem er gerður með fljótandi 
viðarkolum eða virkum kolum, utan á allar hliðar á hverri frosinni blokk, þannig að merkingin þeki a.m.k. 70% skáhallt 
af lengd hliðarinnar á frosnu blokkinni og sé a.m.k. 10 cm breið, 

b) ef um er að ræða ófrosið efni, var hráefnið merkt í þriðja landi, áður en það kom inn á yfirráðasvæði Bandalagsins, með 
því að úða á það fljótandi viðarkolum eða með því að nota viðarkoladuft þannig að viðarkolin sjáist greinilega á efninu 
og 

c) ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum úr hráefni, sem hefur verið meðhöndlað eins og um getur hér að framan, og öðru 
ómeðhöndluðu hráefni skal merkja allt hráefni í sendingunni eins og kveðið er á um í a– og b–lið hér að framan. 

 

(3)(6) [II.2. Sértækar kröfur 

(3)(7) II.2.1. Aukaafurðirnar í þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið á yfirráðasvæðinu sem um getur í lið II.1.2, þar sem 
húsdýr af nautgripakyni eru bólusett reglulega, gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti. 

(3)(8) II.2.2. Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda eingöngu af aukaafurðum úr dýrum, sem eru unnar úr snyrtum innmat úr 
húsdýrum úr hópi jórturdýra, sem hafa verið látnar meyrna við umhverfishita sem er hærri en +2 °C í a.m.k. þrjár klst, eða ef 
um er að ræða kjálkavöðva úr nautgripum og úrbeinað kjöt úr húsdýrum, í a.m.k. 24 klst.] 

   

   

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 

—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 
fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 
sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 
heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 

— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.11.91 eða 05.11.99. 

— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 

— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir stöðina: 
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 II. Hluti: 

(*)  Að undanskildu fersku blóði, hrámjólk, húðum og skinnum, hófum og klaufum og hornum, svínsburstum og fiðri dýra (sjá 
viðeigandi sérstök vottorð fyrir innflutning á þessum vörum). 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Heiti og ISO-kóði útflutningsríkis eins og mælt er fyrir um í: 

— 1. hluta II. viðauka við ákvörðun ráðsins 79/542/EBE, 
— viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/984/EB og 
— viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/585/EB. 
Einnig skal skrá ISO-kóða svæðaskiptingar í þessum viðauka (eftir því sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir sem eiga í hlut). 

(3) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(4) Eingöngu fyrir lönd þaðan sem leyft er að flytja villibráð, sem er ætluð til manneldis, af sömu dýrategund inn í 

Evrópubandalagið. 
(5) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
(6) Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í Suður-Ameríku 

eða lands í Suður-Afríku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evrópubandalagsins meyrnað og 
úrbeinað, nýtt kjöt af húsdýrum úr hópi jórturdýra til manneldis. Ef um er að ræða innmat er einungis heimilt að flytja inn 
snyrtan innmat af húsdýrum úr hópi jórturdýra, sem má eingöngu vera innmatur sem búið er að taka úr öll bein, brjósk, barka 
og helstu berkjur, eitla og áfastan bandvef, fitu og slím. Einnig er heimilt að flytja inn heila kjálkavöðva úr nautgripum sem rist 
hefur verið í í samræmi við a–lið 41. liðar í VIII. kafla I. viðauka við tilskipun ráðsins 64/433/EBE. 

(7) Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku. 
(8) Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku og Suður-Afríku. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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4. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir innflutning á sermi úr dýrum af hestaætt til notkunar í tæknilegum tilgangi, þ.m.t. í lyf, til greiningar í glasi og í prófefni til notkunar á 
rannsóknarstofum, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND                  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp
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si

ng
ar

 u
m
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us
en

di
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u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer 
vottorðs 

I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 
      

I.11. Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn   Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

 I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
30.02 

   I.20. Magn 
 

I.2.1. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknilegra nota  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land      ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

  Framleiðslustöð  



Nr. 68/278  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    

 

LAND  Sermi úr dýrum af hestaætt til notkunar í tæknilegum tilgangi þ.m.t. í 
lyf, til greiningar í glasi og í prófefni til notkunar á rannsóknarstofum 

 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
sermið úr dýrum af hestaætt, sem er lýst hér að framan: 

II.1. samanstendur úr sermi úr dýrum af hestaætt sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. samanstendur eingöngu úr sermi úr dýrum af hestaætt sem ekki er ætlað til manneldis eða í fóður, 
II.3. er frá landi þar sem eftirfarandi sjúkdómar eru tilkynningaskyldir: afríkuhrossapest, dúrín, sníf, heila- og mænubólga í hestum 

(allar tegundir, þ.m.t. venesúelaheila- og mænubólga í hestum (VEE)), smitandi blóðleysi í hestum, munnblöðrubólga, 
hundaæði og miltisbrandur, 

II.4. var fengið, undir eftirliti dýralæknis, úr dýrum af hestaætt sem voru laus við klínísk einkenni smitsjúkdóms þegar því var 
safnað eða var fengið úr dýrum af hestaætt sem stóðust skoðun fyrir slátrun, 

II.5. var fengið úr dýrum af hestaætt sem hafa allt frá fæðingu verið á yfirráðasvæði þriðja lands eða, ef um er að ræða opinbera 
svæðisskiptingu í samræmi við löggjöf Bandalagsins, á hlutum yfirráðasvæðis þriðja lands þar sem: 

a) venesúelaheila- og mænubólga hefur ekki komið upp undanfarin tvö ár, 
b) dúrín hefur ekki komið upp næstliðna sex mánuði og 
c) sníf hefur ekki komið upp næstliðna sex mánuði, 

 II.6. var fengið úr dýrum af hestaætt, sem hafa aldrei verið á bújörð sem hefur sætt banni af ástæðum sem varða heilbrigði dýra 
eða þar sem: 

(2) annaðhvort [(a) ef um var að ræða heila- og mænubólgu í hestum, öllum dýrum af hestaætt, sem voru haldin henni, var slátrað a.m.k. 
sex mánuðum fyrir þann dag sem serminu var safnað, 

b) ef um var að ræða smitandi blóðleysi, öllum sýktum dýrum hafði verið slátrað og eftirlifandi dýr sýndu ekki neikvæða 
svörun í tveimur Coggins-prófunum sem voru gerðar með þriggja mánaða millibili, 

c) ef um var að ræða munnblöðrubólgu, banninu var aflétt a.m.k. sex mánuðum fyrir þann dag þegar serminu var safnað, 
d) ef um var að ræða hundaæði, síðasta skráða tilvik kom upp a.m.k. mánuði fyrir þann dag þegar serminu var safnað, 
e) ef um var að ræða miltisbrand, síðasta skráða tilvik kom upp a.m.k. 15 dögum fyrir þann dag þegar serminu var safnað,] 

(2) eða [öllum dýrunum, sem eru af þeim tegundum sem eru næmar fyrir sjúkdómnum og eru á bújörðinni, var slátrað og 
athafnasvæðið var sótthreinsað a.m.k. 30 dögum fyrir þann dag sem serminu var safnað (eða a.m.k. 15 dögum fyrir þann dag 
sem serminu var safnað ef um var að ræða miltisbrand),] 

II.7. hefur sætt öllum varúðarráðstöfunum til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi það við framleiðslu, meðhöndlun og 
pökkun, 

II.8. hefur verið sett í lokuð og ógegndræp ílát sem eru merkt skýrum stöfum „Sermi úr dýrum af hestaætt“ og bera 
skráningarnúmer söfnunarstöðvarinnar. 

 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir skráðu söfnunarstöðina. 
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 II. Hluti: 
 (1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
Dagsetning:  Undirskrift: 
Stimpill: 
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4. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis og unnt er að nota sem fóðurefni, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND                   Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 
      

I.11 Upprunastaður I.12. Viðtökustaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn      Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél      Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)        
   I.20. Magn 

 
I.2. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður    
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

  
Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru  Framleiðslustöð  Númer 
framleiðslulotu 
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LAND                        Blóðafurðir sem unnt er að nota sem fóður  

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
blóðafurðirnar, sem er lýst hér að framan: 

II.1. samanstanda af blóðafurðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. samanstanda eingöngu af blóðafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis, 
II.3. hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 17. gr. 

og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 
II.4. hafa verið framleiddar eingöngu (eru eingöngu) úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
(2) annaðhvort [blóð sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en er ekki ætlað til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum,] 
(2)  og/eða [blóð úr sláturdýrum, sem var hafnað og talið óhæft til manneldis en sýndi engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 

menn eða önnur dýr, og er úr skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
II.5. hafa verið settar í vinnslu: 

 (2) annaðhvort [í samræmi við vinnsluaðferðina .......... (3) sem sett er fram í III. kafla V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002,] 
(2) eða [með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin sé í samræmi við þær örverufræðilegu kröfur sem settar eru fram í 10. 

lið I. kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002,] 
til að eyða sjúkdómsvöldum, 

II.6. lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi kröfur (4): 
Salmonella:     finnst ekki í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 
Enterobacteriaceae:   n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 
 

II.7. fullunna afurðin var: 
(2) annaðhvort [í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,] 
(2) eða  [flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og 

sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,] 
og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, 

II.8. fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými, 
II.9. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun. 

 
 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, en það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.11.91 eða 05.11.99. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
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II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
(3) Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir því sem við á. 
(4) Þar sem: 

n =  fjöldi sýna sem prófa skal, 
m = viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki 

yfir m, 
M =  hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M 

eða meira og 
c = fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í 

öðrum sýnum er m eða þar undir. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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4. KAFLI C 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir blóðafurðir, að undanskildu sermi úr dýrum af hestaætt og milliafurðum eins og um getur í 1. gr. 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/2006, til notkunar í tæknilegum tilgangi, vegna 
 sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND                  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 

Nafn 

Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 

Nafn Nafn 

Heimilisfang Heimilisfang 

Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 

      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 

 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn   Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    

  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    
Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 

Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði)  
30.02 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til tæknilegra nota   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

Þriðja land  ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Númer framleiðslulotu  
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LAND   Blóðafurðir til notkunar í tæknilegum tilgangi, að undanskildu sermi úr dýrum af hestaætt og 
milliafurðum eins og um getur í 1. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/2006 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
blóðafurðirnar, sem er lýst hér að framan:  

II.1 samanstanda af blóðafurðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. samanstanda eingöngu af blóðafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis eða í fóður, 
II.3. hafa verið framleiddar eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
(2) annaðhvort [— blóð sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en er ekki ætlað til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum,] 
(2)  og/eða [— blóð úr sláturdýrum, sem var hafnað og talið óhæft til manneldis en sýndi engin einkenni um sjúkdóma, sem geta 

smitast í menn eða önnur dýr, og er úr skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf 
Bandalagsins,] 

(2)  og/eða [— blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem er slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun þar sem þau voru 
talin hæf til slátrunar til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

 (2)  og/eða [— blóð og blóðafurðir sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,] 

 (2)  og/eða [— blóð og blóðafurðir úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn 
eða önnur dýr,] 

(2) annaðhvort [II.4 þegar um er að ræða blóðafurðir úr jórturdýrum, komi þær frá þriðja landi eða svæði þar sem: 
(2) annaðhvort [dýrin og afurðirnar eru frá svæði þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki, munnblöðrubólgu, 

nautapestar, fjárpestar, Rift valley-veiki og blátungu (3) hafa verið skráð á 12 mánuðum og þar sem 
bólusetning hefur ekki átt sér stað gegn þessum sjúkdómum í a.m.k. 12 mánuði og innflutningur á 
jórturdýrum af þessum tilgreindu tegundum er leyfður frá þessu svæði samkvæmt löggjöf 
Bandalagsins. Blóðinu, sem slíkar afurðir eru unnar úr, skal hafa verið safnað: 

(2) annaðhvort [í sláturhúsum sem hafa verið samþykkt í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2) eða  [úr lifandi dýrum í stöðvum sem eru samþykktar í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2) eða  [í sláturhúsum sem lögbært yfirvald þriðja lands hafa samþykkt og eru undir eftirliti þess. Í því tilviki 

skal greina framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum frá heimilisfangi og samþykkisnúmeri slíkra 
sláturhúsa og upplýsingarnar skulu tilgreindar á vottorðinu,]] 

(2) eða  [afurðirnar hafa verið meðhöndlaðar með einni af eftirfarandi aðferðum sem tryggir að í þeim séu engir 
sjúkdómsvaldar sjúkdómanna gin- og klaufaveiki, munnblöðrubólgu, nautapestar, fjárpestar, Rift 
valley-veiki og blátungu (3): 

(2) annaðhvort [hitun við hitastigið 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri 
meðhöndlunarinnar,] 

(2) eða  [geislun við 2,5 megaröd eða með gammageislum og í kjölfarið fylgi könnun á árangri 
meðhöndlunarinnar], 

(2) eða  [breyting á sýrustigi í pH 5 í tvær klukkustundir og í kjölfarið fylgi könnun á árangri 
meðhöndlunarinnar,] 

(2) eða  [hitun þannig að allt efnið hitni a.m.k. í 90� og í kjölfarið fylgi könnun á árangri meðhöndlunarinnar,]] 
(2) eða  [dýr sem eru sermijákvæð fyrir blátungu eru til staðar og  blóðafurðirnar eru ætlaðar til notkunar í 

tæknilegum tilgangi, þ.m.t. í lyf, til greiningar í glasi og í prófefni til notkunar á rannsóknarstofum, þær 
skulu unnar í samþykktum stöðvum [samþykkisnúmer] í [aðildarríki] (4)] 

(2) eða [II.4 þegar um er að ræða blóðafurðir úr dýrum, að undanskildum jórturdýrum, komi þær frá þriðja landi eða svæði þar sem: 
(2) annaðhvort [dýrin og afurðirnar eru frá svæði þar sem engin tilvik gin- og klaufaveiki, svínafárs, svínapestar, 

afríkusvínapestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar fuglainflúensu hafa verið skráð í smitnæmum 
tegundum á 12 mánuðum og þar sem bólusetning hefur ekki átt sér stað gegn þessum sjúkdómum í 
a.m.k. 12 mánuði. Heilbrigðisvottorðið skal fylgja fyrirmyndinni, í samræmi við þá dýrategund sem 
blóðafurðirnar eru úr,] 

(2) eða  [afurðirnar hafa verið hitaðar við hitastigið 65 °C í a.m.k. þrjár klukkustundir og í kjölfarið fylgt 
könnun á árangri meðhöndlunarinnar sem tryggir að í þeim séu engir sjúkdómsvaldar eftirfarandi 
sjúkdóma: gin- og klaufaveiki, svínafárs, svínapestar, afríkusvínapestar, Newcastle-veiki eða 
alvarlegrar fuglainflúensu í smitnæmum tegundum,]] 
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 II.5. fullunna afurðin var: 

(2) annaðhvort [í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,] 
(2) eða  [flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og 

sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,] 
 og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í FÓÐUR“, 

II.6. fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými, 
II.7. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun. 

 

Athugasemdir 

I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

 

II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
(3) Ef um er að ræða lönd þar sem jórturdýr sem eru sermijákvæð fyrir blátungu eru til staðar, blóðafurðir hafa verið meðhöndlaðar 

eða dýrin mælst sermineikvæð. 
(4) Þetta skal vera sama aðildarríkið og þar sem varan kemur fyrst inn í Bandalagið. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður 

að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 

 Dagsetning:  Undirskrift: 

 Stimpill: 
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5. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir nýjar eða kældar húðir eða skinn af hóf- eða klaufdýrum vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND                  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél      Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. CITES-númer 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)       
   I.20. Magn 

 
I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 
 
 
 
 
 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Framleiðslustöð  Nettóþyngd  
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LAND                         Nýjar eða kældar húðir og skinn af hóf- eða klaufdýrum 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. og VI. 
kafla VIII. viðauka og votta að húðirnar og skinnin, sem er lýst hér að framan: 

II.1 eru af dýrum sem (2):  
a) var slátrað og skrokkar þeirra teljast hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, eða 
b) var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun, þar sem þau voru talin hæf til slátrunar til manneldis í samræmi 

við löggjöf Bandalagsins, eða  
II.2. eru frá landi eða, ef um er að ræða svæðisskiptingu í samræmi við löggjöf Bandalagsins, frá hluta lands þaðan sem innflutningur á 

öllum flokkum nýs kjöts af sömu dýrategund er leyfður og sem: 
a) hefur, í a.m.k. 12 mánuði fyrir sendingu, verið laust við eftirfarandi sjúkdóma (3): 

[— svínapest og afríkusvínapest,] 
[— nautgripapest,] 

og 
b) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í a.m.k. 12 mánuði fyrir sendingu og þar sem engin bólusetning gegn gin- og 

klaufaveiki hefur átt sér stað í 12 mánuði fyrir sendingu (3), 
  

 
II.3. eru af: 

[dýrum sem hafa verið á yfirráðasvæði upprunalandsins í a.m.k. þrjá mánuði áður en þeim var slátrað eða frá fæðingu ef um er að 
ræða dýr sem eru yngri en þriggja mánaða,] 
[dýrum sem, ef um er að ræða húðir og skinn af klaufdýrum, eru frá bújörðum þar sem gin- og klaufaveiki hefur ekki komið upp 
næstliðna 30 daga og gin- og klaufaveiki hefur heldur ekki komið upp í jafnlangan tíma á svæði í 10 km geira út frá þeim,] 
[dýrum sem, ef um er að ræða húðir og skinn af svínum, eru frá bújörðum þar sem svínafár hefur ekki komið upp næstliðna 30 
daga eða svínapest eða afríkusvínapest hefur ekki komið upp næstliðna 40 daga og þar sem tilfelli þessara sjúkdóma hafa heldur 
ekki komið upp í 30 daga á svæði í 10 km geira úr frá þeim,] 
[dýrum sem sýna engin einkenni um [gin- og klaufaveiki], [nautapest], [svínapest], [afríkusvínapest] eða [svínafár] (3) við 
heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun,]] 

II.4. hafa sætt öllum varúðarráðstöfunum til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi þau. 
 
 
 
 
 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir 

umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem eru í 

umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti 

(skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 41.01; 41.02 eða 41.03. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
 

 



Nr. 68/288  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    

 
  

II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
(3) Strikið yfir þá sjúkdóma sem eiga ekki við um viðkomandi dýrategund. 
(4) Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður 

að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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5. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir verkaðar húðir og skinn af hóf- eða klaufdýrum vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

LAND                   Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
H

lu
ti:
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pp
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ar

 u
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 
  

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað   

Auðkenning: I.17. CITES-númer 
Tilvísun í skjöl: 
I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)       

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   

  
Þriðja land      ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 
 
 
 
 
 
 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Framleiðslustöð  Nettóþyngd  
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LAND                           Verkaðar húðir og skinn af hóf- eða klaufdýrum 

II
. H
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ti:
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 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. 
og VI. kafla VIII. viðauka og votta að húðirnar og skinnin, sem er lýst hér að framan: 

II.1 eru af dýrum sem (2): 
a) var slátrað og skrokkar þeirra teljast hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, eða 
b) var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun, þar sem þau voru talin hæf til slátrunar til manneldis í 

samræmi við löggjöf Bandalagsins, eða 
c) sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma sem geta borist í menn eða önnur dýr og voru ekki aflífuð til að uppræta 

dýrafarsótt, 
(2) eða  [II.2 eru af dýrum sem eru upprunnin í þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu í samræmi við löggjöf 

Bandalagsins, frá hluta þriðja lands sem tilgreint er í 1. hluta II. viðauka við ákvörðun 79/542/EBE (3) þaðan sem 
innflutningur kjöts af sömu dýrategund er leyfður og sem hafa verið: 

(2) annaðhvort [þurrkuð,] 
(2) eða [þurr- eða votsöltuð í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,] 
(2) eða [verið þurr- eða votsöltuð hinn .............................. (dags.) og, í samræmi við yfirlýsingu flytjandans, verða húðirnar og 

skinnin flutt með skipi og flutningstíminn verður nægilega langur til þess að þau hafi verið að lágmarki í salti í 14 daga áður 
en þær ná til skoðunarstöðvar á landamærum í EB] 

 (2) eða [söltuð í sjö daga með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati,] 
(2) eða [söltuð með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati (dags.) .............................. og, í samræmi við yfirlýsingu 

flytjandans, verða húðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningstíminn verður nægilega langur til þess að þau hafi verið að 
lágmarki í salti í 7 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar á landamærum í EB] 

(2) eða [II.2. eru af dýrum frá þriðja landi eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu í samræmi við löggjöf Bandalagsins, frá hluta þriðja 
lands sem tilgreint er í 1. hluta II. viðauka við ákvörðun 79/542/EBE þaðan sem innflutningur kjöts af sömu dýrategund er 
EKKI leyfður og sem hafa verið: 

(2) eða [söltuð í sjö daga með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati,] 
(2) eða [söltuð með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati (dags.) .............................. og, í samræmi við yfirlýsingu 

flytjandans, verða húðirnar og skinnin flutt með skipi og flutningstíminn verður nægilega langur til þess að þau hafi verið að 
lágmarki í salti í 7 daga áður en þær ná til skoðunarstöðvar á landamærum í EB]g 
[þurrkuð í 42 daga við a.m.k. 20 °C,] 

II.3. vörusendingin hefur ekki verið í snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem gæti skapað hættu á dreifingu 
alvarlegs smitsjúkdóms. 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 41.01; 41.02 eða 41.03. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
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II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
(3) Stjtíð. EB L 146, 14.6.1979, bls. 15. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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5. KAFLI C 

Opinber yfirlýsing 

Fyrir verkaðar húðir og skinn af jórturdýrum og dýrum af hestaætt, vegna sendingar til eða umflutnings (1) um Evrópubandalagið, sem hefur verið 
haldið aðskildum í 21 dag eða sem verða í flutningi í 21 dag samfleytt fyrir innflutning 

LAND                     Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 

I. 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn        Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað  

Auðkenning: I.17. CITES-númer 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)       
 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   
 

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB    

  
Þriðja land  ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Framleiðslustöð  Nettóþyngd  
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LAND  Verkaðar húðir og skinn af jórturdýrum og dýrum af hestaætt sem 
hefur verið haldið aðskildum í 21 dag eða sem verða í flutningi í 21 

dag samfleytt fyrir innflutning 
 

II
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lu
ti:
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ot
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 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Yfirlýsing 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að húðirnar og skinnin sem er lýst hér að framan: 

II.1 eru af dýrum sem (1): 
a) var slátrað og skrokkar þeirra teljast hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, eða 
b) var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður gengist undir skoðun, þar sem þau voru talin hæf til slátrunar til manneldis í 

samræmi við löggjöf Bandalagsins, eða  
c) sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma sem geta borist í menn eða önnur dýr og voru ekki aflífuð til að uppræta 

dýrafarsótt, 
II.2.  hafa verið: 
(1) annaðhvort [þurrkuð;] 
(1) eða [þurr- eða votsöltuð í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,] 
(1) eða [söltuð í sjö daga með sjávarsalti með viðbættu 2% natríumkarbónati,] 

 II.3.  hafa ekki komist í snertingu við aðrar afurðir af dýrum eða lifandi dýr sem gæti skapað hættu á dreifingu alvarlegs 
smitsjúkdóms, 

(1) annaðhvort [II.4. hefur þeim verið haldið aðskildum næstliðinn 21 dag fyrir sendingu undir opinberu eftirliti að lokinni meðhöndluninni, 
sem lýst er í lið II.2.,] 

(1 ) eða [II.4. séð er fram á að flutningstíminn, samkvæmt yfirlýsingu flytjandans, verði a.m.k. 21 dagur.] 
 
 
 
 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem 

eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 41.01; 41.02 eða 41.03. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 

 
 

II. Hluti: 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
Dagsetning:  Undirskrift: 
Stimpill: 
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6. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir meðhöndlaðar veiðiminjar af fuglum og hóf- eða klaufdýrum, sem eru eingöngu úr beini, hornum, hófum eða klaufum, klóm, hjartarhornum, 
tönnum, húðum eða skinnum, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn      Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. CITES-númer 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði)  
 

   I.20. Magn 
 

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga 
 

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
 

 Tegundir 
(Vísindaheiti) 

 Tegund vöru  Fjöldi pakkninga  
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LAND  Meðhöndlaðar veiðiminjar af fuglum og hóf- eða klaufdýrum, sem 
eru eingöngu úr beini, hornum, hófum eða klaufum, klóm, 

hjartarhornum, tönnum, húðum eða skinnum 
 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
veiðiminjarnar, sem er lýst hér að framan: 

II.1 hafa verið settar í umbúðir, þegar að lokinni meðhöndlun, án þess að hafa komist í snertingu við aðrar afurðir úr dýrum sem 
líklegt er að geti mengað þær og hver um sig er í gagnsæjum og lokuðum umbúðum til að koma í veg fyrir mengun síðar, 

(2) annaðhvort [II.2. ef um er að ræða veiðiminjar sem eru eingöngu úr húðum eða skinnum: 
(2) annaðhvort [verið þurrkaðar,] 
(2) eða [verið þurr- eða votsaltaðar í a.m.k. 14 daga fyrir sendingu,] 
(2) eða [verið þurr- eða votsaltaðar hinn …………………………..… (dags.) og, í samræmi við yfirlýsingu flytjandans, verða fluttar 

með skipi og að flutningstíminn verður nægilega langur til þess að þær hafi verið að lágmarki í salti í 14 daga áður en þær ná 
til skoðunarstöðvar á landamærum í EB,]] 

(2) eða [II.2. hafa, ef um er að ræða veiðiminjar sem eru eingöngu úr beini, hornum, hófum eða klaufum, klóm, hjartarhornum eða 
tönnum: 
a) verið svo lengi í sjóðandi vatni að tryggt sé að allt annað efni en bein, horn, hófar eða klaufir, klær, hjartarhorn eða 

tennur hafi verið fjarlægt og 
b) verið sótthreinsaðar með efni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, helst með vetnisperoxíði ef um er að ræða hluti úr 

beini.] 
  

 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.05; 05.06; 05.07 eða 97.05 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: fyrir tegund vöru skal merkja við einn eða fleiri af neðangreindum möguleikum: [bein], [horn], [hófar eða klaufir 

], [klær], [hjartarhorn], [tennur], [húð] eða [skinn] . 
 

II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
Dagsetning:  Undirskrift: 
Stimpill: 
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6. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir ómeðhöndlaðar veiðiminjar af fuglum eða hóf- eða klaufdýrum, sem eru úr heilum, ómeðhöndluðum hlutum, vegna sendingar til eða umflutnings 
(2) um Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en
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ng
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
      
I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn   Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. CITES-númer 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19 Vörunúmer (ST-kóði)       
 

   I.20. Magn 
 

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga 
 

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
     Annað  
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land       ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
 

 Tegundir 
(Vísindaheiti) 

   Fjöldi pakkninga  
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LAND  Veiðiminjar af fuglum eða hóf- eða klaufdýrum, sem eru úr heilum, 
ómeðhöndluðum hlutum 

 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
veiðiminjarnar, sem er lýst hér að framan: 

(2) annaðhvort [II.1. að því er varðar veiðiminjar klaufdýra, annarra en svína: 
a) eru frá ............. (svæði) sem hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og nautapest næstliðna 12 mánuði og að á sama 

tímabili hefur engin bólusetning gegn þessum sjúkdómum átt sér stað og 
b) að veiðiminjarnar, sem er lýst hér að framan: 

i. eru af dýrum, sem voru felld á yfirráðasvæði þaðan sem leyfður er útflutningur á nýju kjöti af samsvarandi, smitnæmri 
húsdýrategund og þar sem ekki hafa verið settar neinar takmarkanir næstliðna 60 daga varðandi dýraheilbrigði sem 
rekja má til uppkomu sjúkdóma sem veiðidýrin eru næm fyrir, og 

ii. eru af dýrum sem voru felld í a.m.k. 20 km fjarlægð frá landamærum annars þriðja lands eða hluta þriðja lands þaðan 
sem ekki er leyfður útflutningur ómeðhöndlaðra veiðiminja af klaufdýrum, öðrum en svínum, til Bandalagsins,] 

(2) eða  [II.1. að því er varðar veiðiminjar af villtum svínum: 
a) frá ........................... (svæði) sem var næstliðna 12 mánuði laust við svínapest, afríkusvínapest, svínafár, gin- og klaufaveiki 

og innkynja grísalömun  (Teschen disease) og engin bólusetning gegn þessum sjúkdómum hefur átt sér stað næstliðna 12 
mánuði og 

b) að veiðiminjarnar, sem er lýst hér að framan: 
 i. eru af dýrum, sem voru felld á yfirráðasvæði þaðan sem leyfður er útflutningur á nýju kjöti af samsvarandi, smitnæmri 

húsdýrategund og þar sem ekki hafa verið settar neinar takmarkanir næstliðna 60 daga varðandi dýraheilbrigði sem 
rekja má til uppkomu sjúkdóma sem svín eru næm fyrir og 

ii. eru af dýrum sem voru felld í a.m.k. 20 km fjarlægð frá landamærum annars þriðja lands eða hluta þriðja lands þaðan 
sem ekki er leyfður útflutningur ómeðhöndlaðra veiðiminja af villtum svínum til Bandalagsins,] 

(2) eða [II.1. að því er varðar veiðiminjar af hófdýrum: veiðiminjarnar, sem lýst er hér að framan, eru af villtum hófdýrum sem voru 
felld á því yfirráðasvæði útflutningslandsins sem um getur hér að framan,] 

(2) eða [II.1. að því er varðar veiðiminjar af veiðifuglum: 
a) eru frá ....................................... (svæði) sem er laust við fuglainflúensu og Newcastle-veiki og 
b) veiðiminjarnar, sem er lýst hér að framan, eru af villtum veiðifuglum sem voru veiddir á því svæði og þar sem næstliðna 30 

daga hafa ekki verið settar neinar takmarkanir vegna dýraheilbrigðis sem rekja má til uppkomu sjúkdóma sem þessir villtu 
fuglar eru næmir fyrir,] 

II.2. veiðiminjarnar, sem lýst er hér að framan, hafa verið settar í umbúðir án þess að hafa komist í snertingu við aðrar afurðir úr 
dýraríkinu sem líklegt er að geti mengað þær og hver um sig er í gagnsæjum og lokuðum umbúðum til að koma í veg fyrir 
mengun síðar. 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir sem 

eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.05; 05.06 eða 05.07. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
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II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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7. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem eru laus við afríkusvínapest, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um 
Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:
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pp
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ar

 u
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 v
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn  Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél    Skip    Járnbrautarvagn    

Ökutæki    Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
05.02 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota    Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Framleiðslustöð   Fjöldi pakkninga  Nettóþyngd  
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LAND  Svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem eru laus við 
afríkusvínapest 

 

II
. H

lu
ti:
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ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að: 
II.1 svínsburstirnar, sem er lýst hér að framan, eru af svínum sem var slátrað í sláturhúsi í upprunalandi, 
II.2. svínin, sem burstirnar eru af, sýndu við skoðun, sem fór fram við slátrun, engin einkenni um sjúkdóma sem geta borist í menn 

eða önnur dýr og þau voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt, 
II.3. upprunalandið eða upprunasvæðið, ef um svæðaskiptingu er að ræða samkvæmt löggjöf Bandalagsins, hefur verið laust við 

afríkusvínapest a.m.k. næstliðna 12 mánuði, 
II.4. svínsburstirnar eru þurrar og í tryggilega lokuðum umbúðum. 

 
 
 

 
  

 
 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: Fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir skráðu stöðina. 

 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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7. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem eru ekki laus við afríkusvínapest, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um 
Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)  
05.02 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota    Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Framleiðslustöð   Fjöldi pakkninga  Nettóþyngd  
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LAND  Svínsburstir frá þriðju löndum eða svæðum þeirra, sem eru ekki 
laus við afríkusvínapest 

 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að: 
II.1 svínsburstirnar, sem er lýst hér að framan, eru af svínum sem var slátrað í sláturhúsi í upprunalandi, 
II.2. svínin, sem burstirnar eru af, sýndu við skoðun, sem fór fram við slátrun, engin einkenni um sjúkdóma sem geta borist í menn 

eða önnur dýr og þau voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt, 
II.3. svínsburstirnar, sem að framan greinir, hafa verið: 
(2) annaðhvort [soðnar,] 
(2) eða [litaðar,] 
(2) eða [bleiktar,] 
II.4. svínsburstirnar eru þurrar og í tryggilega lokuðum umbúðum. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir skráðu stöðina. 

 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

Opinber dýralæknir 
 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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8. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir aukaafurðir úr dýrum (*) til notkunar í tæknilegum tilgangi vegna sendingar til eða umflutnings (3) um Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:
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pp
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si
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ar
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 v
ör
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
      
I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn  Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél    Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til tæknilegra nota       
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  

  
Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir  
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á tæknilegum afurðum 
 

II
. H

lu
ti:
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ot
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 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II.1 Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
aukaafurðirnar úr dýrum, sem er lýst hér að framan: 

II.1.1 samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem uppfylla kröfurnar hér á eftir um heilbrigði dýra, 
II.1.2. eru fengnar á yfirráðasvæði: ………………….………… (2) af dýrum sem: 
(3) annaðhvort [(a) hafa verið á þessu yfirráðasvæði frá fæðingu eða í a.m.k. næstliðna þrjá mánuði fyrir slátrun,] 
(3) eða  [b) voru felld úti í náttúrunni á þessu yfirráðasvæði (4),] 
II.1.3. eru af dýrum sem: 
(3) annaðhvort [a) koma af bújörðum: 

i. þar sem, að því er varðar eftirfarandi sjúkdóma sem dýrin er næm fyrir, hvorki hafa komið upp tilfelli eða faraldur af 
nautapest, svínafári, Newcastle-veiki eða alvarlegri fuglainflúensu næstliðna 30 daga né svínapest eða 
afríkusvínapest næstliðna 40 daga; né heldur á bújörðum í nágrenninu, sem eru innan 10 km vegalengdar, næstliðna 
30 daga og 

 ii. þar sem hvorki hefur komið upp tilfelli eða faraldur af gin- og klaufaveiki næstliðna 60 daga, né á bújörðum í 
nágrenninu, sem eru innan 25 km vegalengdar, næstliðna 30 daga og 

b) sem: 
i. voru ekki aflífuð til að uppræta dýrafarsótt, 
ii. hafa verið á upprunabújörðinni í a.m.k. fjörutíu daga fyrir brottflutning og verið flutt beint á sláturhús án þess að 

komast í snertingu við önnur dýr sem uppfylltu ekki sömu heilbrigðisskilyrði, 
iii. hafa staðist heilbrigðisskoðun í sláturhúsi á næstliðnum 24 klukkustundum fyrir slátrun og sýna engin einkenni um 

sjúkdómana, sem um getur hér að framan, sem dýrin eru næm fyrir og 
iv. hafa verið meðhöndluð í sláturhúsi fyrir og við slátrun eða aflífun í samræmi við viðkomandi ákvæði tilskipunar 

ráðsins 93/119/EB um velferð dýra,] 
(3) eða [(a) voru fönguð og felld úti í náttúrunni á svæði: 

i.  þar sem ekki hafa komið upp, innan 25 km vegalengdar, tilfelli eða faraldrar neinna eftirtalinna sjúkdóma sem dýrin 
eru næm fyrir: gin- og klaufaveiki, nautapestar, Newcastle-veiki eða alvarlegrar fuglainflúensu næstliðna 30 daga 
eða svínapestar eða afríkusvínapestar næstliðna 40 daga og 

ii. sem er í meira en 20 km vegalengd frá landamærum að öðru yfirráðasvæði ríkis eða hluta þess þaðan sem, á þessu 
tímabili, er ekki leyfður útflutningur á þessu efni til Evrópubandalagsins og 

b) voru flutt til kælingar, innan 12 klukkustunda eftir aflífun, annaðhvort á söfnunarstöð og strax að því loknu beint á stöð 
sem meðhöndlar veiðidýr eða beint á stöð sem meðhöndlar veiðidýr,] 

II.1.4. eru fengnar á stöð þar sem ekki hafa komið upp, á svæði í innan við 10 km geira út frá henni, tilfelli eða faraldrar 
sjúkdómanna sem um getur í lið II.1.3, sem dýrin eru næm fyrir, næstliðna 30 daga eða, ef um er að ræða sjúkdómstilfelli, 
framleiðsla hráefnis til útflutnings til Evrópubandalagsins hefur einungis verið leyfð eftir að búið var að fjarlægja allt kjöt og 
öll hreinsun og sótthreinsun á stöðinni fór fram undir eftirliti opinbers dýralæknis, 

II.1.5. hafa fengist og verið tilreiddar án þess að komast í snertingu við annað efni sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem krafist er hér 
að framan, og verið meðhöndlaðar þannig að komist var hjá því að sjúkdómsvaldar menguðu þær, 

II.1.6. hafa verið settar í nýjar umbúðir sem leka ekki og í opinberlega innsiglaða gáma með merkimiðum sem á stendur „HRÁEFNI 
EINGÖNGU TIL FRAMLEIÐSLU Á TÆKNILEGUM AFURÐUM“ og heiti og heimilisfang viðtökustöðvar í 
Evrópusambandinu, 

II.1.7. samanstanda eingöngu úr eftirtöldum aukaafurðum úr dýrum sem eru: 
(3) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum,] 
(3)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 

menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(3)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 

hamsar,] 
(3)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur°(5), sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 

viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki 
hættu fyrir menn eða dýr,] 

(3)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 
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 (3)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(3)  og/eða [— skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 
getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr,] 

(3)  og/eða [— loðskinn af dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur 
dýr,] 

II.1.8. hafa verið djúpfrystar í upprunastöðinni eða verið varðar skemmdum í samræmi við löggjöf ESB þannig að þær skemmist 
ekki milli sendingar og afhendingar á viðtökustöðinni. 

 
(3)(6) [II.2. Sértækar kröfur 
(3)(7) II.2.1. aukaafurðirnar í þessari sendingu eru af dýrum sem hefur verið haldið á yfirráðasvæðinu sem um getur í lið II.1.2, þar sem 

húsdýr af nautgripakyni eru bólusett reglulega, gegn gin- og klaufaveiki, undir opinberu eftirliti. 
(3)(8) II.2.2. Aukaafurðirnar í þessari sendingu samanstanda af aukaafurðum úr dýrum sem eru unnar úr innmat eða úrbeinuðu kjöti.] 

  
  

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.11.91; 05.11.99 eða 30.01. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: fyllið út eftirlitsnúmer dýraheilbrigðisyfirvalda fyrir samþykktu stöðina. 
II. Hluti: 
(*)  Að undanskildu fersku blóði, hrámjólk, húðum og skinnum, hófum og klaufum og hornum, svínsburstum og fiðri dýra (sjá 

viðeigandi sérstök vottorð fyrir innflutning á þessum vörum). 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Heiti og ISO-kóði útflutningsríkis eins og mælt er fyrir um í: 
 — 1. hluta II. viðauka við ákvörðun ráðsins 79/542/EBE, 
 — viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/984/EB og 
 — viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/585/EB. 

Einnig skal skrá ISO-kóða svæðaskiptingar í þessum viðauka (eftir því sem við á fyrir þær smitnæmu tegundir sem eiga í 
hlut). 

(3) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(4) Eingöngu fyrir lönd þaðan sem leyft er að flytja villibráð, sem er ætluð til manneldis, af sömu dýrategund inn í 

Evrópubandalagið. 
(5) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
(6) Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar efni úr húsdýrum úr hópi jórturdýra er upprunnið á yfirráðasvæði lands í Suður-

Ameríku eða lands í Suður-Afríku eða hluta þess, þaðan sem einungis er heimilt að flytja inn til Evrópubandalagsins meyrnað 
og úrbeinað, nýtt kjöt af húsdýrum úr hópi jórturdýra til manneldis. Ef um er að ræða innmat er einungis heimilt að flytja inn 
snyrtan innmat af húsdýrum úr hópi jórturdýra, sem má eingöngu vera innmatur sem búið er að taka úr öll bein, brjósk, barka 
og helstu berkjur, eitla og áfastan bandvef, fitu og slím. Einnig er heimilt að flytja inn heila kjálkavöðva úr nautgripum sem 
rist hefur verið í í samræmi við a–lið 41. liðar í VIII. kafla I. viðauka við tilskipun ráðsins 64/433/EBE. 

(7) Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku. 
(8) Eingöngu fyrir tiltekin lönd í Suður-Ameríku og Suður-Afríku. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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9. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir fisklýsi, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um 
Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a.  
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
    

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn  Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél    Skip    Járnbrautarvagn    

Ökutæki    Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður      Til tæknilegra nota    

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Fisklýsi til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi 
 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
fisklýsið, sem er lýst hér að framan: 

II.1 er fisklýsi sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. er einungis fisklýsi sem er ekki ætlað til manneldis, 
II.3. hefur verið framleitt og geymt í sérhæfðri fiskverkunarstöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í 

samræmi við 17. gr. og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, 
II.4. hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
(2) annaðhvort [— matvæli úr fiski, þó ekki eldhússúrgangur (3), sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af viðskiptalegum ástæðum eða vegna 

vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 
(2)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 
(2)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

   
II.5. fisklýsið: 

 a) hefur verið sett í vinnslu í samræmi við IV. kafla VII. viðauka við reglugerð 1774/2002/EB til að eyða 
sjúkdómsvöldum, 

 b) hefur ekki komist í snertingu við aðrar tegundir lýsis, þ.m.t. brædd fita úr öðrum dýrategundum, og 
(2) annaðhvort [(c)er pakkað í nýja gáma eða í gáma sem hafa verið hreinsaðir og allar varúðarráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að 

þeir mengist,] 
(2) eða  [(c) ef ætlunin er að flytja afurðirnar í lausu, skulu leiðslur, dælur og tankar undir lausa efnið og önnur ílát eða tankbifreiðar, 

sem eru notuð undir það við flutninga frá framleiðslustöð, annaðhvort beint til skips eða í tanka í höfnum eða beint til stöðva, 
hafa verið skoðuð fyrir notkun og gengið úr skugga um að þau séu hrein,] 
og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“. 

 
 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 15.04 eða 15.18. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(3) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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10. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir brædda fitu, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi, vegna sendingar til eða umflutnings (4) um 
Evrópubandalagið 

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
    

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
   I.20. Magn 

 
I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður    Til tæknilegra nota   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Brædd fita sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar sem 
fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi 
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 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
brædda fitan, sem er lýst hér að framan: 

II.1 er brædd fita sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 

II.2. er brædd fita sem er ekki ætluð til manneldis, 

II.3. hefur verið framleidd og geymd í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 17. gr. 
og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 eða í samræmi við II. kafla viðauka C. við tilskipun ráðsins 
77/99/EBE (2) eða 9. kafla I. viðauka við tilskipun ráðsins 92/118/EB (3), til að eyða sjúkdómsvöldum, 

II.4. hefur verið framleidd eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 

(4) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,] 

(4)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 
menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(4)  og/eða [— húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist 
undir skoðun þar sem þau voru talin hæf til slátrunar og til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

 (4)  og/eða [—  blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar og til 
manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 

(4)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 
hamsar,] 

(4)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur (5), sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 
viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa 
ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(4)  og/eða [— mjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr,] 

(4)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 

(4)  og/eða [— aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 

(4)  og/eða [—  skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 
getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr,] 

II.5. ef fitan var unnin úr jórturdýrum var hún hreinsuð þannig að heildarmagn óleysanlegra óhreininda er ekki meira en 0,15% 
miðað við þyngd, 

II.6. brædda fitan: 

a) hefur verið unnin í samræmi við IV. kafla VII. viðauka við reglugerð 1774/2002/EB eða meðhöndluð í samræmi við 
tilskipun ráðsins 77/99/EBE eða 92/118/EBE til að eyða sjúkdómsvöldum og 

(4) annaðhvort b) er pakkað í nýja gáma eða í gáma sem hafa verið hreinsaðir og allar varúðarráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að 
þeir mengist,]  

(4) eða  [b) ef ætlunin er að flytja afurðirnar í lausu, skulu leiðslur, dælur og tankar undir lausa efnið og önnur ílát eða tankbifreiðar, 
sem eru notuð undir það við flutninga frá framleiðslustöð, annaðhvort beint til skips eða í tanka í höfnum eða beint til 
stöðva, hafa verið skoðuð fyrir notkun og gengið úr skugga um að þau séu hrein,] 

og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“. 
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Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 eða 15.18. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 
 
 
 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Stjtíð. EB L 31.1.1977, bls. 85. 
(3) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 49. 
(4) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(5) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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10. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir brædda fitu, sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar í tæknilegum tilgangi, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
    

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)  
 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknilegra nota   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegundir 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Brædd fita til notkunar í tæknilegum tilgangi 
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 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
brædda fitan, sem er lýst hér að framan: 

II.1 er brædd fita sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. er brædd fita sem er hvorki ætluð til manneldis né í fóður, 
II.3. hefur verið framleidd og geymd í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 13. gr. 

og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, til að eyða sjúkdómsvöldum, 
II.4. hefur verið framleidd eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
(2) annaðhvort [Efni úr 2. flokki (3),] 
(2) eða  [blanda af efnum úr 2. flokki og efnum úr 3. flokki°(4),] 
II.5. ef fitan var unnin úr jórturdýrum var hún hreinsuð þannig að heildarmagn óleysanlegra óhreininda er ekki meira en 0,15% 

miðað við þyngd, 
 II.6. brædda fitan: 

a) hefur verið sett í vinnslu í samræmi við XII. kafla VII. viðauka við reglugerð 1774/2002/EB til að eyða sjúkdómsvöldum 
og 

(2) annaðhvort b) er pakkað í nýja gáma eða í gáma sem hafa verið hreinsaðir og allar varúðarráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að 
þeir mengist,] 

(2) eða [(b) ef ætlunin er að flytja afurðirnar í lausu, skulu leiðslur, dælur og tankar undir lausa efnið og önnur ílát eða tankbifreiðar, 
sem eru notuð undir það við flutninga frá framleiðslustöð, annaðhvort beint til skips eða í tanka í höfnum eða beint til 
stöðva, hafa verið skoðuð fyrir notkun og gengið úr skugga um að þau séu hrein,] 

og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í FÓÐUR“. 
 
  

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 eða 15.18. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(5) Skrá yfir efni í 2. flokki: 

a) allt efni úr dýrum, sem safnast við hreinsun skólps frá sláturhúsum, öðrum en þeim sem falla undir d–lið 1. mgr. 4. gr., 
eða frá vinnslustöðvum fyrir efni í 2. flokki, þ.m.t. ristarúrgangur og efni úr sandfangi, feiti og olíublöndur, eðja og efni 
úr holræsum slíkra athafnasvæða, 

b) afurðir úr dýrum sem innihalda leifar dýralyfja og aðskotaefni, sem eru tilgreind í 1. og 2. lið B–flokks I. viðauka við 
tilskipun 96/23/EB, ef slíkar leifar eru yfir þeim hámarksgildum sem mælt er fyrir um í löggjöf Bandalagsins, 

c) afurðir úr dýrum, þó ekki efni í 1. flokki, sem eru fluttar inn frá þriðju löndum og sem við skoðanir, sem kveðið er á um í 
löggjöf Bandalagsins, standast ekki heilbrigðiskröfur varðandi dýraafurðir við innflutning þeirra í Bandalagið, nema þær 
séu sendar til baka eða innflutningur þeirra sé samþykktur með takmörkunum sem mælt er fyrir um í löggjöf 
Bandalagsins, 

 
 



15.12.2011  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 68/313 
    

 
 
 d) dýr og hlutar dýra, sem falla ekki undir 4. gr., sem drepast á annan hátt en við slátrun til manneldis, þ.m.t. dýr sem eru 

aflífuð til að útrýma farsótt hjá dýrum, 
e) blöndur sem innihalda efni úr 2. flokki og efni úr 3. flokki, þ.m.t. hvers kyns efni sem á að fara til vinnslu í vinnslustöð 

fyrir efni í 2. flokki og 
f) aukaafurðir úr dýrum, þó ekki efni úr 1. flokki eða efni úr 3. flokki. 

(4) Skrá yfir efni í 3. flokki: 
a) hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum, 
b) hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 

menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, 
c) húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist 

undir skoðun þar sem þau voru talin hæf til slátrunar og til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins, 
d) blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist undir skoðun þar sem þau voru talin 

hæf til slátrunar og til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins  
e) aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og 

hamsar, 
f) matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu af 

viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem skapa 
ekki hættu fyrir menn eða dýr, 

g) mjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr, 
h) fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls, 
i) aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis, 
j) skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem 

getur borist með þessum afurðum í menn eða önnur dýr. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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11. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir gelatín og kollagen, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi, vegna sendingar til eða umflutnings (2) 
um Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
    

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn  Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél    Skip    Járnbrautarvagn    

Ökutæki    Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)  
   I.20. Magn 

 
I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða 
I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

Til notkunar í fóður    Til tæknilegra nota    
I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB    

  
Þriðja land      ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Gelatín og kollagen sem ekki er ætluð til manneldis, til notkunar 
sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi 

 

II
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 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
gelatínið/kollagenið (2), sem er lýst hér að framan: 

II.1 er gelatín/kollagen (2) sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. er eingöngu gelatín/kollagen (2) sem er ekki ætlað til manneldis, 
II.3. hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 17. gr. og, 

eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, til að eyða sjúkdómsvöldum, 
II.4. hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum,] 
(2)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í 

menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2)  og/eða [— húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist 

undir skoðun þar sem þau voru talin hæf til slátrunar og til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
 (2)  og/eða [—  aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,] 

(2)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur (3), sem eru ekki lengur ætluð til neyslu 
af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem 
skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(2)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 
(2)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 
II.5. gelatínið/kollagenið (2): 

a) var sett í innri og ytri umbúðir, geymt og flutt við fullnægjandi hreinlætisskilyrði, pökkun í innri og ytri umbúðir fór fram 
í sérstöku rými og einungis voru notuð rotvarnarefni sem eru leyfileg samkvæmt löggjöf Bandalagsins. 
Á ytri og innri umbúðum, sem innihalda gelatín/kollagen (2), stendur „GELATÍN/KOLLAGEN (2) SEM NOTA MÁ Í 
FÓÐUR“ og 

(2) annaðhvort [(b) ef um er að ræða gelatín skal það framleitt með aðferð sem tryggir að óunnið efni úr 3. flokki sé meðhöndlað með sýru 
eða basa og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti, sem felur í sér pH-stillingu, útdrætti með hitun í eitt eða fleiri skipti í 
röð og því næst hreinsun með síun og dauðhreinsun til að eyða sjúkdómsvöldum,] 

(2) eða [(b) ef um er að ræða kollagen skal það framleitt með aðferð sem tryggir að óunnið efni í 3. flokki sé meðhöndlað með þvotti, 
pH-stillingu með sýru eða basa og því næst skolun í eitt eða fleiri skipti, síun og útdrætti, til að eyða sjúkdómsvöldum.] 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 35.03 eða 35.04. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Tegund vöru: veljið gelatín eða kollagen. 

Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 
 

 



Nr. 68/316  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    

 
 
 II. Hluti: 

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(3) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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12. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat, sem ekki er ætlað til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi, 
vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
    

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél    Skip    Járnbrautarvagn    

Ökutæki    Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19. Vörunúmer (ST-kóði)  
 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður   Til tæknilegra nota   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat og þríkalsíumfosfat til notkunar 
sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi 
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 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið (2), sem er lýst hér að framan: 

II.1 er vatnsrofið prótín/tvíkalsíumfosfat/þríkalsíumfosfat (2) sem uppfyllir heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. er eingöngu vatnsrofið prótín/tvíkalsíumfosfat/þríkalsíumfosfat (2) sem er ekki ætlað til manneldis, 
II.3. hefur verið framleitt og geymt í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 17. gr. og, 

eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, til að eyða sjúkdómsvöldum, 
II.4. hefur verið framleitt eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum,] 
(2)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast 

í menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2)  og/eða [— húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður gengist 

undir skoðun þar sem þau eru talin hæf til slátrunar og til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
 (2)  og/eða [—  blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar og 

til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2)  og/eða [— aukaafurð úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis,] 
(2)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur (3), sem eru ekki lengur ætluð til neyslu 

af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem 
skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(2)  og/eða [— hrámjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur 
dýr,] 

(2)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 
(2)  og/eða [— ferskar aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 
(2)  og/eða [— skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm 

sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr,] 
II.5. vatnsrofna prótínið/tvíkalsíumfosfatið/þríkalsíumfosfatið°(2): 

a) var sett í innri og ytri umbúðir með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“ og geymt og flutt við 
fullnægjandi hollustuskilyrði, pökkun í innri og ytri umbúðir fór fram í sérstöku rými og einungis voru notuð 
rotvarnarefni sem eru leyfileg samkvæmt löggjöf Bandalagsins og 

(2) annaðhvort [(b) var framleitt, ef um er að ræða vatnsrofið prótín, með aðferð þar sem viðeigandi ráðstafanir eru gerðar til að halda 
mengun hráefnis í 3. flokki í lágmarki. 
var  framleitt, ef um er að ræða vatnsrofin prótín, sem eru alveg eða að hluta til úr húðum og skinnum jórturdýra, í 
vinnslustöð sem eingöngu er ætluð til framleiðslu á vatnsrofnum prótínum, með ferli sem felur í sér aðskilnað hráefna í 
3. flokki með söltun, kölkun og vandlegri skolun og að því búnu: 
i. var efnið látið vera við pH > 11 í meira en þrjár klukkustundir við hita yfir 80 °C og síðan hitað í yfir 140 °C í 30 

mínútur við meira en 3,6-bara þrýsting, og 
ii. var efnið geymt við sýrustig 1–2, síðan við hærra sýrustig en pH 11 og loks hitað í 140 °C í 30 mínútur við 3-bara 

þrýsting,]  
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 (2) eða [(b) var framleitt, ef um er að ræða tvíkalsíumfosfat, með vinnsluferli sem: 

i. tryggir að allt efni í 3. flokki úr beinum sé mulið smátt, fituhreinsað með heitu vatni og meðhöndlað með þynntri 
saltsýru (með 4% styrkleika að lágmarki og lægra sýrustig en pH 1,5) í minnst tvo daga, 

ii. því fylgt eftir með því að meðhöndla fosfórríkan vökvann, sem þá hefur fengist, með kalki þannig að 
tvíkalsíumfosfat falli út við pH 4–7 og 

iii. loks skal þetta botnfall loftþurrkað í 15 mínútur og hitastig við inntak skal vera 270–325 °C og lokahitastigið 60–65 
°C,] 

(2) eða [(b) var framleitt, ef um er að ræða þríkalsíumfosfat , með vinnsluferli sem: 
i. tryggir að allt efni úr beinum í 3. flokki sé mulið smátt og fituhreinsað í gagnstreymi með heitu vatni (beinflísar 

skulu vera minni en 14 mm), 
ii. samfellda gufusuðu við 145 °C í 30 mínútur við 4-bara þrýsting., 
iii. að prótínseyðið sé aðskilið frá hýdroxýpatíðinu (þríkalsíumfosfatinu) með skiljun og 
iv. að kyrning á þríkalsíumfosfatinu eigi sér stað að lokinni þurrkun í vökvaundirstöðu við 200  °C lofthita.] 

 
 
 
 
 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 28.35 eða 35.04. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Tegund vöru: tilgreinið hvort um er að ræða vatnsrofið prótín, tvíkalsíumfosfat eða þríkalsíumfosfat. 

Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(3) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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13. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir aukaafurðir býræktar, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið 

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:
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pp
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ng
ar

 u
m

 v
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us
en
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ng
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn    Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru 
 

 I.19  Vörunúmer (ST-kóði)        

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður  Til tæknilegra nota  Annað  

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land    ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru:  Framleiðslustöð Nettóþyngd   
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LAND  Aukaafurðir býræktar 
 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 6. gr. 
og IX. kafla VIII. viðauka og votta að aukaafurðir býræktar, sem er lýst hér að framan: 

II.1 koma frá svæði þar sem neðangreindir sjúkdómar eru tilkynningaskyldir og fellur ekki undir neins konar bann sem tengist: 
a) býflugnapest (Paenibacillus larvae), 
b) maurakvilla (Acarapis woodi (Rennie), 
c) litlu býkúpubjöllunni (Aethina tumida) og 
d) sníkjumítli (Tropilaelaps spp.), 

 
II.2. hafa verið: 
(2) annaðhvort [hafðar við –12 � eða minna í a.m.k. 24 klst.,] 
(2) eða [hreinsaðar eða bræddar ef um er að ræða vax.] 

   
 

 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-kóða: 05.11.99, og tilgreinið vöruna eins og hún er skráð í athugasemd við reit I.28. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Tegund vöru: hunang, býflugnavax, drottningarhunang, býþétti (própólis) eða frjókorn sem eru notuð í 

býflugnarækt. 
 

II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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14. KAFLI A 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar í tæknilegum tilgangi, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10.  
      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn      Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
15.16.10 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
 Til tæknilegra nota   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land     ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Fyrir fituafleiður til notkunar í tæknilegum tilgangi 
 

II
. H

lu
ti:
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 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
fituafleiðurnar, sem er lýst hér að framan: 

II.1 samanstanda af fituafleiðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. samanstanda af fituafleiðum sem innihalda eingöngu fituafleiður sem eru ekki ætlaðar til manneldis eða í fóður, 
II.3. hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 14. gr. 

og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, til að eyða sjúkdómsvöldum, 
II.4. hafa verið framleiddar úr bræddri fitu sem er eingöngu framleidd úr efni úr 2. flokki  og/eða efni úr 3. flokki (3), 
II.5. fituafleiðurnar sem eru framleiddar úr efni í 2. flokki: 

a) hafa verið framleiddar með eftirfarandi aðferðum: 
(2) annaðhvort [transestrun eða vatnsrofi við a.m.k. 200 °C og við samsvarandi, viðeigandi þrýsting í 20 mínútur (glýseról, 

fitusýrur og estrar) og] 
(2) eða  [sápun með NaOH 12 M (glýseról og sápa): 

 (2) annaðhvort [í framleiðslulotuferli við 95 °C í þrjár klukkustundir og,]  
(2) eða [í órofnu ferli við 140 °C og undir 2-bara þrýstingi (2000 hPa) í átta mínútur og]]  
b) eru settar í nýja gáma eða í gáma, sem hafa verið hreinsaðir og allar varúðarráðstafanir verið gerðar til að 

koma í veg fyrir að þeir mengist, með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS EÐA Í 
FÓÐUR“. 

 
Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 

 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
(2) Strikið yfir það sem á ekki við.  
(3) Skrá yfir efni í 2. flokki: 

a) allt efni úr dýrum, sem safnast við hreinsun skólps frá sláturhúsum, öðrum en þeim sem falla undir d–lið 1. mgr. 4. gr., 
eða frá vinnslustöðvum fyrir efni í 2. flokki, þ.m.t. ristarúrgangur og efni úr sandfangi, feiti og olíublöndur, eðja og efni 
úr holræsum slíkra athafnasvæða, 

b) afurðir úr dýrum sem innihalda leifar dýralyfja og aðskotaefni, sem eru tilgreind í 1. og 2. lið B–flokks I. viðauka við 
tilskipun 96/23/EB, ef slíkar leifar eru yfir þeim hámarksgildum sem mælt er fyrir um í löggjöf Bandalagsins, 

c) afurðir úr dýrum, þó ekki efni í 1. flokki, sem eru fluttar inn frá þriðju löndum og sem við skoðanir, sem kveðið er á um í 
löggjöf Bandalagsins, standast ekki heilbrigðiskröfur varðandi dýraafurðir við innflutning þeirra í Bandalagið, nema þær 
séu sendar til baka eða innflutningur þeirra sé samþykktur með takmörkunum sem mælt er fyrir um í löggjöf 
Bandalagsins, 

d) dýr og hlutar dýra, sem falla ekki undir 4. gr., sem drepast á annan hátt en við slátrun til manneldis, þ.m.t. dýr sem eru 
aflífuð til að útrýma farsótt hjá dýrum, 

e) blöndur sem innihalda efni úr 2. flokki og efni úr 3. flokki, þ.m.t. hvers kyns efni sem á að fara til vinnslu í vinnslustöð 
fyrir efni í 2. flokki og 

f) aukaafurðir úr dýrum, þó ekki efni úr 1. flokki eða efni úr 3. flokki. 
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 — Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 

— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 
verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 

 
 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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14. KAFLI B 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir fituafleiður, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um 
Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.  Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10.  
      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

   
 Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19   Vörunúmer (ST-kóði)  
15.16.10 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
 Til notkunar í fóður   Til tæknilegra nota   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   
  

Þriðja land    ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND  Fituafleiður til notkunar sem fóðurefni eða í tæknilegum tilgangi 
 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
fituafleiðurnar, sem er lýst hér að framan: 

II.1 samanstanda af fituafleiðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. samanstanda af fituafleiðum sem innihalda eingöngu fituafleiður sem eru ekki ætlaðar til manneldis, 
II.3. hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 14. gr. 

og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, til að eyða sjúkdómsvöldum, 
II.4. hafa verið framleiddar úr bræddri fitu sem er eingöngu framleidd úr eftirfarandi efnum úr 3. flokki, sem eru: 
(2) annaðhvort [— hlutar sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins en eru ekki ætlaðir til manneldis af 

viðskiptalegum ástæðum,] 
(2)  og/eða [— hlutar sláturdýra, sem var hafnað og taldir óhæfir til manneldis en sýndu engin einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast 

í menn eða önnur dýr, og eru af skrokkum sem eru taldir hæfir til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2)  og/eða [— húðir og skinn, hófar, klaufir og horn, burstir af svínum og fiður dýra sem var slátrað í sláturhúsum og höfðu áður 

gengist undir skoðun þar sem þau voru talin hæf til slátrunar til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2)  og/eða [—  blóð dýra, annarra en jórturdýra, sem er slátrað í sláturhúsum og hafa áður, við skoðun, verið talin hæf til slátrunar og 

til manneldis í samræmi við löggjöf Bandalagsins,] 
(2)  og/eða [— aukaafurðir úr dýrum sem falla til við framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis, þ.m.t. fituhreinsuð bein og hamsar,] 

 (2)  og/eða [— matvæli úr dýraríkinu eða úr afurðum úr dýraríkinu, þó ekki eldhússúrgangur (3), sem eru ekki lengur ætluð til neyslu 
af viðskiptalegum ástæðum eða vegna vanda sem rekja má til galla við framleiðslu eða pökkun eða annarra galla sem 
skapa ekki hættu fyrir menn eða dýr,] 

(2)  og/eða [— mjólk úr dýrum sem sýna engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur 
dýr,] 

(2)  og/eða [— fiskur eða önnur sjávardýr, að undanskildum sjávarspendýrum, sem eru veidd á opnu hafi til framleiðslu fiskmjöls,] 
(2)  og/eða [— aukaafurðir úr fiski frá stöðvum sem framleiða fiskafurðir til manneldis,] 
(2)  og/eða [—  skurn, aukaafurðir frá klakstöðvum og úr brotnum eggjum úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm 

sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr,] 
II.5. Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Framleiðslustöð: Fyllið út skráningarnúmer stöðvar þar sem meðhöndlun eða vinnsla fór fram. 
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II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(3) Eldhússúrgangur: allur matarúrgangur að meðtalinni olíu til matargerðar frá veitingahúsum, annarri matsöluaðstöðu og 

eldhúsum, þ.m.t. stóreldhús og eldhús á heimilum. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):  
 Dagsetning:  Menntun, hæfi og titill: 
 Stimpill: 
 

 Undirskrift: 
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15. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem fóðurefni, vegna sendingar til eða umflutnings (3) um 
Evrópubandalagið  

 

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en
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ng
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I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10.  
      

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla  

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn       Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)  
35.02 

   I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 
Við umhverfishita   Kældar   Frystar    

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
 Til notkunar í fóður   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land      ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

Tegund vöru Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 

 



15.12.2011  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 68/329 
    

 

LAND  Eggjaafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis sem unnt er að 
nota sem fóðurefni 

 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að 
eggjaafurðirnar, sem er lýst hér að framan: 

II.1 samanstanda af eggjaafurðum sem uppfylla heilbrigðiskröfurnar hér á eftir, 
II.2. samanstanda eingöngu af eggjaafurðum sem eru ekki ætlaðar til manneldis, 
II.3. hafa verið framleiddar og geymdar í stöð sem er samþykkt og fullgilt og undir eftirliti lögbærs yfirvalds í samræmi við 17. gr. 

og, eftir því sem við á, 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 eða tilskipun ráðsins 89/437/EBE (2), til að eyða 
sjúkdómsvöldum, 

II.4. hafa verið framleiddar eingöngu (eru eingöngu) úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 
— egg úr dýrum sem sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóm sem getur borist með þessari afurð í menn eða önnur dýr, 

II.5. hafa verið settar í vinnslu: 
(3) annaðhvort [í samræmi við vinnsluaðferð ..... (4) sem sett er fram í III. kafla V. viðauka reglugerðar (EB) 1774/2002:] 

 (3) eða  [í samræmi við aðferð og vinnslubreytur sem tryggja að afurðirnar samræmist þeim örverufræðilegum kröfum sem settar eru 
fram í 10. lið I. kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002] 

(3) eða  [meðhöndlaðar í samræmi við V. kafla viðaukans við tilskipun ráðsins 89/437/EB,]  
II.6. lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi kröfur (5): 

Salmonella:  í 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 
Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 í 1 g, 

II.7. uppfylla kröfur Bandalagsins um leifar efna sem eru skaðleg eða kunna að breyta skynmatseinkennum afurðarinnar eða gera 
notkun hennar sem fóðurs hættulega eða skaðlega fyrir velferð dýra, 

II.8. fullunna afurðin var: 
(3) annaðhvort [í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,] 
(3) eða  [flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð rækilega og 

sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald samþykkti fyrir notkun,] 
og með merkimiðum sem á stendur „ÓHÆFT TIL MANNELDIS“, 

II.9. fullunna afurðin var geymd í lokuðu rými, 
II.10. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að sjúkdómsvaldar mengi afurðina að lokinni meðhöndlun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
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II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Stjtíð. EB L 212, 22.7.1989, bls. 89. 
(3) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(4) Setjið inn aðferð 1 til 5 eða 7 eftir því sem við á. 
(5) Þar sem: 

n =  fjöldi sýna sem prófa skal, 
m =  viðmiðunargildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast fullnægjandi ef fjöldi baktería í öllum sýnunum fer ekki yfir 

m, 
M =  hámarksgildi fyrir fjölda baktería; niðurstöðurnar teljast ófullnægjandi ef fjöldi baktería í einu sýni eða fleirum er M 

eða meira og 
c =  fjöldi sýna þar sem fjöldi baktería getur verið milli m og M en sýnið telst engu að síður fullnægjandi ef fjöldi baktería í 

öðrum sýnum er m eða þar undir. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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16. KAFLI 

Fyrirmynd að yfirlýsingu 

Yfirlýsing innflytjanda beina og beinaafurða (að undanskildu beinamjöli), horna og hornaafurða (að undanskildu 
hornamjöli) og afurða úr hófum og klaufum (að undanskildu mjöli úr hófum og klaufum), sem eru ætluð til annarrar 
 notkunar en sem fóðurefni, lífrænn áburður eða jarðvegsbætir, sem á að senda til Evrópubandalaganna 

Athugasemd til innflytjandans: Þessi yfirlýsing varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á 
landamærum. 

Ég, undirrituð/undirritaður, lýsi yfir því að ég hyggst flytja eftirfarandi afurðir inn í Bandalagið (1): 

a) bein og beinaafurðir (að undanskildu beinamjöli), 

b) horn og hornaafurðir (að undanskildu hornamjöli), 

c) hófa og klaufir og afurðir úr hornum og klaufum (að undanskildu mjöli úr hófum og klaufum), 

og ég lýsi því yfir að þessar afurðir verða ekki notaðar á neinu stigi í matvæli, fóðurefni, lífrænan áburð eða jarðvegsbæti og þær verða fluttar beint, til 
frekari vinnslu eða meðhöndlunar, til: 

Nafn: ......................................................................................... Heimilisfang:  ....................................................................................................................  

Innflytjandi 

Nafn: ......................................................................................... Heimilisfang:  ....................................................................................................................  

Gjört í  .................................................................................................. hinn  .......................................................................................................................  

(dagsetning) (staður) 

Undirskrift  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Tilvísunarnúmer sem er tilgreint á samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem kveðið er á um í III. viðauka við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004: 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Opinber stimpill landamæraskoðunarstöðvar við komu til EB (2) 

Undirskrift:  ..........................................................................................................................................................................................................................  

(Undirskrift opinbers dýralæknis á skoðunarstöð við landamærin) (2) 

Nafn:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

(Nafn með hástöfum) 

 
 
 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.  
(2) Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
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17. KAFLI 

Heilbrigðisvottorð 

Fyrir unninn húsdýraáburð og unnar afurðir úr húsdýraáburði, vegna sendingar til eða umflutnings (2) um Evrópubandalagið  

LAND  Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
 

I. 
H

lu
ti:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 
Nafn 
Heimilisfang I.3. Lögbært stjórnvald 

 
 I.4. Lögbært staðaryfirvald 

Símanúmer 

I.5. Viðtakandi I.6. Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB 
Nafn Nafn 
Heimilisfang Heimilisfang 
Póstnúmer Póstnúmer 

Símanúmer Símanúmer 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8.   Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. Viðtökusvæði  Kóði 
        

I.11. Upprunastaður I.12. Ákvörðunarstaður: 
 Tollvörugeymsla   

Nafn  
Heimilisfang 

 Samþykkisnúmer Nafn      Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

    
  Póstnúmer 

 I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

I.15. Flutningatæki I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 
Flugvél     Skip     Járnbrautarvagn    

Ökutæki     Annað    

Auðkenning: I.17. 
Tilvísun í skjöl: 

I.18. Lýsing á vöru  I.19  Vörunúmer (ST-kóði)        
   I.20. Magn 

 
I.21. Hitastig afurða  I.22. Fjöldi pakkninga 

Við umhverfishita   Kældar   Frystar    
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til notkunar í fóður   Til tæknilegra nota   Annað   

I.26. Umflutningur til þriðja lands um ESB   I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  
  

Þriðja land    ISO-kóði  

I.28. Auðkenning vörunnar 
Samþykkisnúmer starfsstöðva 

Tegund 
(Vísindaheiti) 

 
 
 
 

Tegund vöru  Framleiðslustöð Nettóþyngd  
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LAND  Unninn húsdýraáburður og unnar afurðir úr húsdýraáburði 
 

II
. H

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

 II.a.   Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 
 

II. Heilbrigðisvottun 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og einkum 5. gr. 
og VI. kafla VIII. viðauka og votta að unni húsdýraáburðurinn eða unnu afurðirnar úr húsdýraáburði sem er lýst hér að 
framan: 

II.1 eru frá tæknilegri stöð, lífgasstöð eða myltingarstöð sem lögbært yfirvald þriðja lands hefur samþykkt í samræmi við sérstök 
skilyrði sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1774/2002, 

II.2. (2) hafa verið sett í vinnslu: 
[hitameðhöndlun í a.m.k. 70 °C í a.m.k. 60 mínútur ], eða 
[sambærileg meðhöndlun sem innflutningsaðildarríkið hefur fullgilt og viðurkennt í samræmi við sérstök skilyrði sem mælt 
er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 sem hér segir:  
 .........................................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................... :] 

 
II.3. eru: 

a) laus við salmonellu (engin salmonella finnst í 25 g af meðhöndlaðri afurð), 
 b) laus við Escherichia coli eða iðrabakteríur (samkvæmt loftháðri talningu: þyrpingafjöldi < 1 í grammi af meðhöndlaðri 

afurð) og 
c) hafa verið meðhöndluð til að fækka grómyndandi bakteríum og minnka myndun eiturefna, 

II.4. eru tryggilega lokuð í: 
a) vel lokuðum og vel einangruðum gámum eða 
b) vel lokuðum pakkningum (plastpokum eða stórsekkjum). 

 
 

Athugasemdir 
I. Hluti: 
—  Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð 

fyrir umflutningsvöru, það má fylla hann út ef vottorðið er fyrir innflutningsvöru. 
— Reitur I.12: Ákvörðunarstaður: þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. Afurðir 

sem eru í umflutningi má eingöngu geyma á frísvæðum, í tollfrjálsum vörugeymslum og í tollvörugeymslum. 
— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða 

heiti (skip), ef til af- og endurfermingar kemur. 
— Reitur I.23: tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma fyrir efni í lausu. 
— Reitir I.26 og I. 27: fyllið út eftir því hvort um er að ræða umflutnings- eða innflutningsvottorð. 
— Reitur I.28: Tegund vöru: tilgreinið hvort um er að ræða unninn húsdýraáburð eða unnar afurðir úr húsdýraáburði 

 
II. Hluti: 
(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.  
(2) Strikið yfir það sem á ekki við. 
— Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaður texti. 
— Athugasemd til einstaklingsins sem er ábyrgur fyrir sendingunni í ESB: þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og 

verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum. 
 

 
Opinber dýralæknir 

 Nafn (með hástöfum):   Menntun, hæfi og titill: 
 Dagsetning:  Undirskrift: 
 Stimpill: 
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6) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka: 

a) Í stað fyrirsagnar VI. hluta komi eftirfarandi: 

„VI. HLUTI 

Skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað innflutning frá á aukaafurðum úr dýrum og 
blóðafurðum (að undanskildum blóðafurðum úr dýrum af hestaætt) í tæknilegum tilgangi, þ.m.t. í lyf 
 (heilbrigðisvottorð í 4. kafla C og 8. kafla)“, 

b) Í stað fyrirsagnar og A. liðar í VII. hluta komi eftirfarandi: 

„VII. HLUTI 

Skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað innflutning frá á aukaafurðum úr dýrum til 
 framleiðslu á unnu gæludýrafóðri (heilbrigðisvottorð í 3. kafla B og 3. kafla F) 

A. Aukaafurðir úr nautgripum, sauðfé, geitum, svínum og dýrum af hestaætt, þ.m.t. alin og villt dýr: 

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem eru tilgreind í 1. hluta II. viðauka við ákvörðun ráðsins 79/542/EBE, 
þaðan sem innflutningur á þeim flokki nýs kjöts af viðkomandi dýrategund er leyfður og eftirtalin lönd að því er 
varðar þær aukaafurðir sem eru tilgreindar: 

Lönd í Suður-Ameríku og sunnanverðri Afríku eða hlutar þeirra, þaðan sem innflutningur er leyfður á meyrnuðu og 
úrbeinuðu kjöti af sömu dýrategundum, að því er varðar meyrnað og úrbeinað kjöt (þ.m.t. þind)  og/eða meyr, 
snyrtur innmatur úr nautgripum, geitum, sauðfé og veiðidýrum (villtum dýrum eða alidýrum).“ 

c) Í stað IX. hluta komi eftirfarandi: 

„IX. HLUTI 

Skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað innflutning frá á unnum húsdýraáburði og unnum 
 afurðum úr húsdýraáburði til meðhöndlunar jarðvegs (heilbrigðisvottorð í 17. kafla) 

Að því er varðar unninn húsdýraáburð og unnar afurðir úr húsdýraáburði, þriðju lönd sem skráð eru í: 

a) 1. hluta II. viðauka við ákvörðun 79/542/EBE, 

b) I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/211/EB, eða 

c) II. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/696/EB (Stjtíð. ESB L 295, 25.10.2006, bls. 1).“ 

d) Í stað XIII. hluta komi eftirfarandi: 

„XIII. HLUTI 

Skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað innflutning frá á sermi úr dýrum af hestaætt 
 (heilbrigðisvottorð í 4. kafla A) 

Þau þriðju lönd eða hlutar þriðju landa, sem eru tilgreind í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/211/EB (8), þaðan sem innflutningur á hrossum til undaneldis og framleiðslu er leyfður.“. 

 
 
 
 


