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	2011/EES/5/20REgLUgERÐ	FRAmKVÆmDASTJÓRNARINNAR	(EB)	nr.	437/2008

frá	21.	maí	2008

um	breytingu	á	VII.,	X.	og	XI.	viðauka	við	reglugerð	Evrópuþingsins	og	ráðsins	(EB)	nr.	1774/2002	
að	því	 er	 varðar	kröfur	um	vinnslu	 á	mjólk	og	mjólkurafurðum	 sem	eru	 skilgreindar	 sem	efni	 í		

3.	flokki	(*)

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 1. mgr. 32. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
er kveðið á um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr 
dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis. Þar er kveðið 
á um að vinna skuli aukaafurðir úr dýrum, sem nota má 
sem fóðurefni, í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir 
um í þeirri reglugerð.

2) Í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 eru settar 
fram sértækar kröfur varðandi hollustuhætti við vinnslu 
unnins dýraprótíns og annarra unninna afurða, sem 
nota má sem fóðurefni, og setningu þeirra á markað. Í  
V. kafla viðaukans er kveðið á um sértækar kröfur 
varðandi vinnslu mjólkur, mjólkurafurða og brodds.

3) Til samræmis við fyrstu málsgrein 28. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1774/2002 eiga ákvæðin sem gilda um innflutning á 
afurðum, sem um getur í VII. og VIII. viðauka við þá 
reglugerð, frá löndum utan Bandalagsins hvorki að vera 
hagstæðari né óhagstæðari en þau ákvæði sem gilda um 
framleiðslu þessara afurða og setningu þeirra á markað í 
Bandalaginu. Því ber að breyta V. kafla VII. viðauka við 

þá reglugerð til að innleiða tilteknar tæknilegar breytingar, 
samræma vinnslukröfur fyrir mjólk og mjólkurafurðir og 
til að skýra innflutningskröfur sem gilda um þau.

4) Í kjölfar álits Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, sem 
var samþykkt 29. mars 2006, um áhættu fyrir heilbrigði 
dýra af völdum þess að fóðra dýr á afurðum, sem eru að 
stofni til úr mjólk, sem eru tilbúnar til notkunar án frekari 
meðhöndlunar (2), er rétt að breyta sértækum kröfum um 
hollustuhætti fyrir mjólk, afurðir sem er að stofni til úr 
mjólk og brodd. Einnig skal taka tillit til aðferða til að 
gera gin- og klaufaveikiveirur í mjólk óvirkar sem lýst 
er í skýrslu vísindanefndarinnar um heilbrigði og velferð 
dýra um áætlun um neyðarbólusetningu gegn gin- og 
klaufaveiki (3) og í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheil-
brigðis stofnunarinnar (OIE) um landdýr (4), viðbæti 
3.6.2, útg. 2005.

5) Með hliðsjón af breyttum, sértækum kröfum um 
hollustuhætti í V. kafla VII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 er rétt að í stað fyrirmynda að 
heilbrigðisvottorðum í 2. kafla A, 2. kafla B og 2. kafla 
C í X. viðauka við þá reglugerð komi ein fyrirmynd 
að heilbrigðisvottorði vegna innflutnings á mjólk og 
mjólkurafurðum, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, frá 
þriðju löndum.

6) Nauðsynlegt er að uppfæra vísun í sértæku 
heilbrigðisvottorðin í I. hluta XI. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 þar sem sett er fram skrá yfir 
þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað innflutning 
frá á aukaafurðum úr dýrum sem eru ekki ætlaðar til 
manneldis.

7) Því ber að breyta VII., X. og XI. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002 til samræmis við þetta.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 22.5.2008, bls. 7. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2010 frá 11. júní 2010 
um breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, 
bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 399/2008 (Stjtíð. ESB L 118, 
6.5.2008, bls. 12).

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html
(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html
(4) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm
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8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

Reglugerð þessi kemur til framkvæmdar 1. maí 2008. 

Sendingar sem heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir voru 
gefin út fyrir, í samræmi við fyrirmyndirnar sem voru fastsettar 
í reglugerð (EB) nr. 1774/2002, áður en henni var breytt með 
núverandi reglugerð, fyrir 1. nóvember 2008, skulu samþykktar 
til innflutnings inn í Bandalagið til 1. febrúar 2009. 

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

Gjört í Brussel 21. maí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað V. kafla í VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„V. KAFLI 

Sértækar kröfur er varða mjólk, mjólkurvörur og brodd 

Eftirfarandi skilyrði gilda til viðbótar almennu kröfunum sem mælt er fyrir um í I. kafla. 

A. Vinnslukröfur 

1. Mjólk skal meðhöndluð með einni af eftirtöldum aðferðum: 

1.1. dauðhreinsun við F0-gildið (*) þrír eða meira, 

1.2. leifturhitun (**) ásamt einu af eftirfarandi: 

 a) síðari eðlisfræðilegri meðhöndlun: 

i. þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt viðbótarhitun í 72 °C eða 
meira, eða 

ii. með því að lækka pH-gildið niður fyrir 6 í a.m.k. eina klukkustund, 

b) mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21. degi fyrir sendingu og á því tímabili hefur ekki greinst 
neitt tilvik gin- og klaufaveiki í upprunaaðildarríkinu. 

1.3. háhitagerilsneyðingu (HTST) (***) beitt tvisvar, 

1.4. háhitagerilsneyðingu (***) ásamt einu af eftirfarandi: 

 a) síðari eðlisfræðilegri meðhöndlun: 

i. þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt viðbótarhitun í 72 °C eða 
meira, eða 

ii. með því að lækka pH-gildið niður fyrir 6 í a.m.k. eina klukkustund, 

b) mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21. degi fyrir sendingu og á því tímabili hefur ekki greinst 
neitt tilvik gin- og klaufaveiki í upprunaaðildarríkinu. 

2. Mjólkurafurðir skulu annaðhvort meðhöndlaðar með a.m.k. einni þeirra aðferða sem kveðið er á um í 1. mgr. 
eða framleiddar úr mjólk sem er meðhöndluð í samræmi við 1. mgr. 

3. Mysu, sem á að gefa dýrum sem eru smitnæm fyrir gin- og klaufaveiki og er framleidd úr mjólk sem er 
meðhöndluð í samræmi við1. mgr., skal safna a.m.k. 16 klukkustundum eftir að mjólkin hefur hlaupið og þar 
sem pH-gildi hennar skal hafa mælst sem < 6.0 áður en hún er flutt til dýrabújarða. 

4. Auk krafnanna, sem mælt er fyrir um í 1., 2. og 3. lið, skulu mjólk og mjólkurafurðir uppfylla eftirfarandi 
kröfur: 

4.1. að ferlinu loknu skal grípa til allra nauðsynlegra varúðarráðstafana til að koma í veg fyrir mengun afurðanna, 

4.2. lokaafurðin skal merkt til að sýna að hún innihaldi efni úr 3. flokki og sé ekki ætluð til manneldis og 

a) vera í nýjum gámum eða 

b) skal flutt sem laust efni í gámum eða með öðrum flutningatækjum sem höfðu fyrir notkun verið hreinsuð 
rækilega og sótthreinsuð með sótthreinsiefni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt. 
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5. Hrámjólk og broddur skulu hafa verið framleidd við skilyrði sem veita fullnægjandi ábyrgðir að því er varðar 
heilbrigði dýra. Heimilt er að fastsetja slík skilyrði í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 33. 
gr. 

B. Innflutningur 

1. Aðildarríkin skulu leyfa innflutning á mjólk og mjólkurafurðum sem uppfylla eftirtalin skilyrði: 

1.1. þau eru frá þriðju löndum sem eru tilgreind í skránni í I. hluta XI. viðauka, 

1.2. þau eru frá vinnslustöð sem er tilgreind í skránni sem um getur í 4. mgr. 29. gr. 

1.3. þeim fylgir heilbrigðisvottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 2. kafla X. viðauka, 

1.4. þau hafa verið meðhöndluð með a.m.k. einni þeirra aðferða sem kveðið er á um í 1.1, 1.2 og 1.3 lið og a-lið 1.4-
liðar í A-hluta, 

1.5. þau eru í samræmi við ákvæði 2. og 4. mgr. og, ef um er að ræða mysu, 3. mgr. A-hluta. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1.4-liðar skulu aðildarríkin leyfa innflutning mjólkur og mjólkurafurða frá þriðju löndum sem 
hafa fengið til þ ess leyfi samkvæmt A-dálki I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/438/EB (****), að því tilskildu að mjólkin eða mjólkurafurðin hafi verið háhitagerilsneydd einu sinni og 
annaðhvort verið: 

i. framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili hefur ekki greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki í 
upprunaaðildarríkinu, eða 

ii. framvísað á skoðunarstöð á landamærum a.m.k. 21 degi eftir framleiðslu og á því tímabili hefur ekki 
greinst neitt tilvik gin- og klaufaveiki í upprunaaðildarríkinu. 

3. Ef hætta er á aðflutningi framandi sjúkdóms eða einhvers konar önnur hætta steðjar að heilbrigði dýra er heimilt 
að setja viðbótarskilyrði til verndar heilbrigði dýra í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 33. 
gr.“ 

 
(*) F0 er sú virkni sem reiknað hefur verið út að drepi bakteríugró. F0-gildið 3,00 þýðir að kaldasti partur afurðarinnar hafi hitnað 

nægilega til að drápsvirkni sé eins og við 121  C (250  C) á þremur mínútum með snöggri hitun og kælingu. 
(**) Leifturhitun við 132°C í minnst eina sekúndu. 
(***) Háhitagerilsneyðing í skamman tíma við 72  C í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngild gerilsneyðing sem gefur neikvæða svörun við 

fosfatasaprófun. 
(****) Stjtíð. ESB L 154, 30.4.2004, bls. 72, með leiðréttingum samkvæmt Stjtíð. ESB L 189, 27.5.2004, bls. 57. 
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 2) Í X. viðauka komi eftirfarandi í stað 2. kafla A, 2. kafla B og 2. kafla C: 

„2. KAFLI 

 
Heilbrigðisvottorð 

Fyrir mjólk og mjólkurafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem eru afgreiddar til Bandalagsins eða umfluttar um það 
 

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

I. 
H

L
U

T
I:

 U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

un
a 

I.1. Sendandi 
 
Nafn 
Heimilisfang 
Símanr. 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs 
 

I.2.a 

I.3. Lögbært stjórnvald 
 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 
 

I.5. Viðtakandi 
 
Nafn 
Heimilisfang 
Póstnúmer 
Símanr. 

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

I.7. Upprunaland ISO-kóði  I.8 Upprunahérað Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10 Viðtökuhérað Kóði 
        
I.11. Upprunastaður 

Nafn 
Heimilisfang 

 

I.12 Ákvörðunarstaður 
Tollvörugeymsla  □ 

Nafn 
Samþykkisnúmer 

Heimilisfang 
Póstnúmer  Samþykkisnúmer 

 

I.13. Fermingarstaður 
 

I.14. Brottfarardagur 

 

I.15. Flutningatæki 
Flugvél  □ 

Ökutæki  □ 
Auðkenning: 

Tilvísun í skjöl: 

 
Skip □ 

Annað □ 

 
Járnbrautarvagn □ 

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

I.17 Númer samnings/samninga um alþjóðaviðskipti með villt dýr og plöntur í 
útrýmingarhættu (CITES) 

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

  I.20. Magn 
 

I.21. Hitastig afurðar 
 

Við umhverfishita   □                                        Kæld   □                                    Fryst   □ 
 

I.22. Fjöldi pakkninga 

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. Tegund umbúða 

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
 

Til notkunar í fóður   □                     Frekari vinnsla    □                     Til tæknilegra nota   □                 Annað   □ 
 
□ 

I.26 Til umflutnings um ESB til þriðja lands                                   □ 

Þriðja land                                                    ISO-kóði 

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB 
                       □ 

I.28. Auðkenning vörunnar 
 

 

 

Dýrategundir 
 
 
 
 
 

Samþykkisnúmer starfsstöðva 
Framleiðslustöð 

 

Nettóþyngd Númer 
framleiðslulotu 
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LAND Mjólk og mjólkurafurðir, ekki til manneldis 

II
. h

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

II. Upplýsingar um heilbrigði 
 

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b 

 
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (1) og votta að mjólkin°(2) eða mjólkurafurðirnar, 
sem um getur í reit I.28, uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

1. þær voru framleiddar og unnar í........... (setjið inn heiti útflutningslands),............ (setjið inn heiti héraðs) (3), sem er skráð í viðaukann við ákvörðun 
2004/438/EB og hefur verið laust við gin- og klaufaveiki og nautapest síðustu 12 mánuðina fyrir útflutning og þar hefur ekki átt sér stað bólusetning 
gegn nautapest á því tímabili, 

2. þær voru framleiddar úr hrámjólk úr dýrum sem sýndu, þegar þau voru mjólkuð, engin klínísk merki um sjúkdóm sem getur borist með mjólk í 
menn eða dýr og sem var haldið í a.m.k. 30 daga fyrir framleiðslu á bújörðum sem sættu ekki opinberum takmörkunum vegna gin- og klaufaveiki 
eða nautapestar, 

3. þær eru 

(2) annaðhvort [mjólk eða mjólkurafurðir, að undanskilinni mysu, sem hafa fengið einhverja þá meðhöndlun sem lýst er í lið 4 eða sambland af 
þeim] 

(2) eða [þær eru eingöngu úr mysu með pH-gildi undir 6, sem var safnað í fyrsta lagi 16 klst. eftir að mjólkin hafði hlaupið, úr mjólk 
sem fékk einhverja þá meðhöndlun sem lýst er í lið 4] 

4. þær hafa sætt einni af eftirtöldum meðhöndlunum: 

(2) annaðhvort  háhitagerilsneyðingu við 72 ℃ í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem gefur neikvæða svörun við 
fosfatasaprófun, ásamt. 

(2) annaðhvort annarri háhitagerilsneyðingu við 72°C í a.m.k. 15 sekúndur eða jafngildri gerilsneyðingu sem nægir til að ná 
fram neikvæðri svörun við fosfatasaprófun. 

 

(2) eða síðari þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt viðbótarhitun í 72 °C 
eða meira] 

(2) eða síðara vinnsluferli þar sem sýrustigið er lækkað og haldið undir pH 6 í a.m.k. eina klukkustund:] 

(2) (4) eða mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili greindist ekkert 
tilvik gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,] 

(2) (4) eða mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd hinn ../.... og að teknu tilliti til tímans sem gert er ráð fyrir að 
sjóferðin taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi áður en sendingin kemur á skoðunarstöð á landamærum 
Evrópusambandsins] 

(2) eða [dauðhreinsun á stigi sem er a.m.k. F03] 

(2) eða [leifturhitun við 132 °C í a.m.k. eina sekúndu, ásamt: 

(2) annaðhvort síðari þurrkun sem, ef um er að ræða mjólk sem ætluð er sem fóður, fer fram ásamt viðbótarhitun í 72 °C 
eða meira,] 

(2) eða síðara vinnsluferli þar sem sýrustigið er lækkað og haldið undir pH 6 í a.m.k. eina klukkustund.] 

(2) (4) eða mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd a.m.k. 21 degi fyrir sendingu og á því tímabili greindist ekkert 
tilvik gin- og klaufaveiki í útflutningslandinu,] 

(2) (4) eða mjólkin eða mjólkurafurðin var framleidd hinn ../.... og að teknu tilliti til tímans sem gert er ráð fyrir að 
sjóferðin taki er þessi dagsetning a.m.k. 21 degi áður en sendingin kemur á skoðunarstöð á landamærum 
Evrópusambandsins] 

5. allar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar til að komast hjá því að mjólkin eða mjólkurafurðirnar mengist eftir vinnslu, 

6. mjólkin eða mjólkurafurðirnar 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 mjólkurafurðanna er tilgreind og með merkimiðum sem á stendur að 
afurðin sé efni í 3. flokki og ekki ætluð til manneldis. 



27.1.2011  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 5/83 
    
LAND Mjólk og mjólkurafurðir, ekki til manneldis 

Skýringar 

I. HLUTI: 

— Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB: Þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir 
umflutningsvöru. 

— Reitur I.12: Viðtökustaður: Þennan reit á eingöngu að fylla út ef um er að ræða vottorð fyrir umflutningsvöru. 

— Reitur I.15: Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til 
af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum um það við komu inn í Evrópusambandið. 

— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-kóða) Alþjóðatollastofnunarinnar: 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. 

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

(4) Þetta skilyrði gildir einungis um þriðju lönd sem eru tilgreind í „A“-dálki I. viðauka við ákvörðun 2004/438/EB. 

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

— Athugasemd til innflytjandans: Þetta vottorð varðar aðeins heilbrigði dýraafurða og verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur í 
skoðunarstöð á landamærum. 

Opinber dýralæknir 

Nafn (með hástöfum): 

Dags.: 

Stimpill:“ 

Menntun, hæfi og titill: 

Undirskrift: 

 

 3) Í stað I. hluta XI. viðauka komi eftirfarandi: 

,,I. HLUTI 

Skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin geta heimilað innflutning frá á mjólk og mjólkurafurðum (heilbrigðisvottorð í 
2. kafla) 

 Þau þriðju lönd sem hafa fengið leyfi og eru tilgreind í I. viðauka við ákvörðun 2004/438/EB.“ 

 

 
 

 

 


