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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 
2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr 
og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum 
sjúkdómum í lagardýrum (1), einkum a- og d-lið 25. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða 
matvæli (2), einkum 12. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um 
hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (3), einkum 9. 
gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar 
til manneldis (4), einkum 16. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta 
að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð 
dýra séu virt (5), einkum 63. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í IV. og V. viðbæti við VI. viðauka við reglugerð 
fram kvæmda stjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5. 
desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða 
tilteknar afurðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins  

 og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag 
opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 
og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og 
(EB) nr. 854/2004 (6) er mælt fyrir um fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorðum vegna innflutnings á lagarafurðum 
og lifandi samlokum sem eru ætlaðar til manneldis.

2) Í tilskipun ráðsins 2006/88/EB og reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 frá 12. 
desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
2006/88/EB að því er varðar skilyrði og kröfur um útgáfu 
heilbrigðisvottorða við setningu lagareldisdýra og afurða 
þeirra á markað og innflutning þeirra í Bandalagið og 
um skrá yfir tegundir smitferja(7) er kveðið á um kröfur 
um heilbrigði dýra sem gilda um setningu lagareldisdýra 
og afurða þeirra á markað og innflutning þeirra til 
manneldis.

3) Þau ákvæði ná til takmarkana á innflutningi á tilteknum 
sendingum af lagareldisdýrum og afurðum þeirra, af 
tegundum sem eru smitnæmar fyrir þeim sjúkdómum í 
lagardýrum sem skráðir eru í II. hluta IV. viðauka við 
tilskipun 2006/88/EB, og til krafna um flutninga.

4) Breyta skal þeim fyrirmyndum að vottorðum sem kveðið 
er á um í reglugerð (EB) nr. 2074/2005 í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2006/88/EB 
og reglugerð (EB) nr. 1251/2008.

5) Sértæku kröfurnar um lifandi samlokur, sem um getur í 
VII. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, 
gilda einnig um lifandi skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla. 
Því er rétt að víkka út gildissvið vottorðsins vegna 
innflutnings á lifandi samlokum, sem ætlaðar eru til 
manneldis, svo það nái til lifandi skrápdýra, lifandi 
möttuldýra og lifandi sæsnigla.

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

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1250/2008

frá 12. desember 2008

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar kröfur um útgáfu vottorða vegna innflutnings á 
lagarafurðum, lifandi samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum til manneldis (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 31. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2010 frá 1. 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. 4.

(1) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
(4) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
(5) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.

2011/EES/68/31

(6) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27.
(7) Stjtíð. ESB L 337. 16.12.2008, bls. 41.
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 7) Rétt er að kveða á um umbreytingartímabil til að gera 
aðildarríkjunum og iðnaðinum kleift að gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að uppfylla nýju kröfurnar sem mælt er 
fyrir um í þessari reglugerð.

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.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 2074/2005

Reglugerð (EB) nr. 2074/2005 er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Á umbreytingartímabili, sem stendur til 30. júní 
2009, er leyfilegt að flytja inn í Bandalagið sendingar sem 
heilbrigðisvottorð hefur verið gefið út fyrir í samræmi við 
fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 
2074/2005, eins og henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 
1664/2006.

2. Á umbreytingartímabili, sem stendur til 31. júlí 2010, 
er leyfilegt að flytja inn í Bandalagið eftirfarandi sendingar 
sem heilbrigðisvottorð hefur verið gefið út fyrir í samræmi 
við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 
2074/2005, eins og henni var breytt með reglugerð (EB) nr. 
1664/2006:

a) sendingar af lagarafurðum sem dýraheilbrigðisvottunin, 
sem mælt er fyrir um í II. hluta fyrirmyndarinnar að 
heilbrigðisvottorði sem mælt er fyrir um í IV. viðbæti við 
VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005, eins og 
henni er breytt með þessari reglugerð, gildir ekki um eins 
og lýst er í athugasemd (2) við þann II. hluta,

b) sendingar af lifandi samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum 
og sæsniglum sem dýraheilbrigðisvottunin, sem mælt er 
fyrir um í II. hluta fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði 
sem mælt er fyrir um í V. viðbæti við VI. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 2074/2005, eins og henni er breytt 
með þessari reglugerð, gildir ekki um eins og lýst er í 
athugasemd (2) við þann II. hluta,

3. gr.

Gildistaka

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2009.

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

Gjört í Brussel 12. desember 2008.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Androulla Vassilou

 framkvæmdastjóri.

______
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VIÐAUKI

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 er breytt sem hér segir:

1) Í stað IV. viðbætis komi eftirfarandi:
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„IV. viðbætir við VI. viðauka 

FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á LAGARAFURÐUM SEM ÆTLAÐAR 
ERU TIL MANNELDIS  

LAND Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB 
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I.1. Sendandi 
Heiti 
Heimilisfang 
Póstnúmer 
Símanúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 

I.3. Lögbært stjórnvald 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 

I.5. Viðtakandi 
Heiti 
Heimilisfang 
Póstnúmer 
Símanúmer 

 

I.6.  

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

      

I.11. Upprunastaður 
Heiti  Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

I.12. 

  

I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

 I.15. Flutningatæki 
Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn □ 

   Ökutæki □  Annað □ 
Auðkenning: 
Tilvísun í skjöl: 

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

I.17.   

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 manneldis □ 

I.26.  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  □ 

I.28. Auðkenning vörunnar  
 
        Dýrategundir  Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 (Vísindaheiti) Tegund vöru Tegund meðhöndlunar Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd 

 

 



Nr. 68/230  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    
 

LAND Lagarafurðir 
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II. Heilbrigðisvottun 
 

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

II.1 (1) Lýðheilsuvottun 

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

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

— þær voru veiddar og meðhöndlaðar um borð í skipum, þeim landað, þær meðhöndlaðar og eftir því sem við á, tilreiddar, unnar, 
frystar og afþíddar samkvæmt reglum um hollustuhætti í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. til IV. kafla VIII. 
þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, 

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

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

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

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

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

II.2 (2)(4)Dýraheilbrigðisvottun fyrir fisk og krabbadýr úr lagareldi 

II.2.1 (3)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir húðsveppadrepi, blóðmyndandi drepi, rauðhala og gulhöfðaveiki 

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin eða afurðirnar sem um getur í I. hluta þessa vottorðs: 

(5)eiga uppruna sinn í aðildarríki/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í heimalandi mínu hefur lýst yfir að sé laust 
við (4)[húðsveppadrep] (4)[blóðmyndandi drep] (4)[rauðhala] (4)[gulhöfðaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða 
viðeigandi staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, 

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóma og opinber þjónustustofnun skal rannsaka tafarlaust 
tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms, 

ii. allur aðflutningur tegunda sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum kemur frá svæði sem lýst hefur verið laust við 
sjúkdóminn og 

iii. tegundir sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum hafa ekki verið bólusettar gegn viðkomandi sjúkdómum], 

II.2.2 (3)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, iðradrepi, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki og 
hvítblettaveiki, sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki, svæði eða hólf sem lýst hefur verið sjúkdómalaust eða fellur undir áætlun 
um eftirlit eða útrýmingu á viðkomandi sjúkdómi 

Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin eða afurðirnar sem um getur í I. hluta þessa vottorðs: 

(6)eiga uppruna sinn í aðildarríki/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í heimalandi mínu hefur lýst yfir að sé laust 
við (4)[veirublæði] (4)[iðradrep] (4)[blóðþorra] (4)[skjónakarpaherpesveiki] (4)[hvítblettaveiki] í samræmi við VII. kafla 
tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, 

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóma og lögbært yfirvald skal rannsaka tafarlaust tilkynningar um 
grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms, 

ii. allur aðflutningur tegunda sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum kemur frá svæði sem lýst hefur verið laust við 
sjúkdóminn og 

iii. tegundir sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum hafa ekki verið bólusettar gegn viðkomandi sjúkdómum], 

II.2.3 Kröfur um flutning og merkingar 

Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að: 

II.2.3.1 lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan eru geymd við aðstæður, þ.á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki 
heilbrigðisástandi þeirra, 

II.2.3.2 flutningagámurinn eða brunnbáturinn (e. well boat) er hreinn og sótthreinsaður eða áður ónotaður fyrir fermingu, og 

II.2.3.3 sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá skipsins, með 
viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.7 til I.11 í I. hluta þessa vottorðs, og með eftirfarandi yfirlýsingu: 

„(4)[Fiskur](4)[krabbadýr] til manneldis í Bandalaginu“. 
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LAND Lagarafurðir 
 

II.  Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

Athugasemdir: 

I. hluti: 

— Reitur I.8: Upprunasvæði: Fyrir frystar eða unnar samlokur, tilgreinið framleiðslusvæðið. 

— Reitur I.11: Upprunastaður; nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar. 

— Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal 
veita aðgreindar upplýsingar. 

— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05. 

— Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: Ef raðnúmer er á innsiglinu þarf að tilgreina það. 

— Reitur I.28: Tegund vöru: Tilgreinið hvort um lagareldi eða villt dýr er að ræða. 

Tegund meðhöndlunar: Tilgreinið hvort þau eru lifandi, kæld, fryst eða unnin. 

Framleiðslustöð: þ.m.t. verksmiðjuskip, frystiskip, kæligeymsla, vinnslustöð. 

 

II. hluti: 

(1)  Hluti II.1 í þessu vottorði á ekki við um lönd með sérstakar kröfur um lýðheilsuvottorð sem mælt er fyrir um í jafngildissamningum eða annarri löggjöf 
Bandalagsins. 

(2) Hluti II.2 í þessu vottorði á ekki við um: 

a) ólífvænleg krabbadýr, þ.e. krabbadýr sem eru ófær um að lifa af ef þau eru sett aftur í það umhverfi sem þau voru tekin úr, 

b) fiska sem hefur verið slátrað og þeir slægðir fyrir brottsendingu, 

c) lagareldisdýr eða afurðir úr þeim, sem eru settar á markað til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þeim sé pakkað í smásölupakkningar sem 
samrýmast ákvæðum um slíka pökkun í reglugerð (EB) nr. 853/2004, 

d) krabbadýr, sem eiga að fara í vinnslustöðvar, sem fengið hafa leyfi í samræmi við 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2006/88/EB, eða í afgreiðslustöðvar, 
hreinsunarstöðvar eða svipuð fyrirtæki sem eru búin frárennslishreinsunarkerfi sem gerir viðkomandi sjúkdómsvalda óvirka eða þar sem frárennslið er 
meðhöndlað á einhvern annan hátt sem dregur svo mikið úr áhættu á að sjúkdómar berist í náttúrulegt vatn að viðunandi teljist, 

e) krabbadýr, sem ætluð eru til frekari vinnslu áður en þau eru notuð til manneldis, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað og er pakkað og þau merkt í þeim 
tilgangi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

(3) Hlutar II.2.1 og II.2.2 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem næmar eru fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur í yfirskriftinni. 
Smitnæmar tegundir eru taldar upp í IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB. 

(4) Strikið út það sem á ekki við. 

(5) Ef um er að ræða sendingar með tegundum sem eru smitnæmar fyrir húðsveppadrepi, blóðmyndandi drepi, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki verður að vera hægt að 
framvísa þessari yfirlýsingu til að leyfi fáist fyrir flutningi á sendingunni inn í einhvern hluta Bandalagsins. 

(6) Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í aðildarríki, svæði eða hólf (reitir I.9 og I.10 í I. lið vottorðsins) sem lýst hefur verið laust við veirublæði, iðradrep, blóðþorra, 
skjónakarpaherpesveiki eða hvítblettaveiki, eða er með eftirlitsáætlun eða áætlun um útrýmingu sem komið var á fót í samræmi við 1. eða 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 
2006/88/EB, verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum ef sendingin inniheldur tegundir sem eru smitnæmar fyrir sjúkdómi/sjúkdómum sem 
sjúkdómaleysið eða áætlunin/áætlanirnar gildir/gilda um. Gögn um sjúkdómastöðu hverrar eldisstöðvar og lindýraeldissvæðis í Sambandinu eru aðgengileg á 
vefslóðinni http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

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

Opinber skoðunarmaður 

 Nafn (með hástöfum): 

 Dagsetning: 

 Stimpill: 

 

Menntun, hæfi og titill: 

Undirskrift:“ 
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2) Eftirfarandi komi í stað A-hluta V. viðbætis: 
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V. viðbætir við VI. viðauka 

A-HLUTI 

FYRIRMYND AÐ HEILBRIGÐISVOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á LIFANDI SAMLOKUM, SKRÁPDÝRUM, 
MÖTTULDÝRUM OG SÆSNIGLUM SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS 

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

I. 
hl

ut
i: 

U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng

u 

I.1. Sendandi 
Heiti 
Heimilisfang 
Póstnúmer 
Símanúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. 

I.3. Lögbært stjórnvald 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 

I.5. Viðtakandi 
Heiti 
Heimilisfang 
Póstnúmer 
Símanúmer 

I.6.  

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

      

I.11. Upprunastaður 
Heiti  Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 

I.12. 

  

I.13. Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur 

 I.15. Flutningatæki 
 

Flugvél  □  Skip  □ Járnbrautarvagn  □ 
Ökutæki  □  Annað  □ 

Auðkenning: 
Tilvísun í skjöl: 

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

I.17.   

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 manneldis  □ 

I.26.  I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB  □ 

I.28. Auðkenning vörunnar  
 
             Dýrategundir                         Samþykkisnúmer starfsstöðva 

 (Vísindaheiti) Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Nettóþyngd 
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LAND Lifandi samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsniglar 
 

II
. h

lu
ti:

 V
ot

to
rð

 

II. Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

II.1(1) Lýðheilsuvottun fyrir lifandi samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla 

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 
853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að (4)[lifandi samlokurnar] (4)[lifandi skrápdýrin] (4)[lifandi möttuldýrin] 
(4)[lifandi sæsniglarnir] sem lýst er hér að framan, voru framleidd í samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að: 

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

— þau voru fönguð og, ef nauðsyn krefur, umlögð og flutt í samræmi við I. og II. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 853/2004, 

— þau voru meðhöndluð, hreinsuð ef nauðsyn krefur og þeim pakkað í samræmi við III. og IV. kafla VII. þáttar III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004, 

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

— þeim var pakkað, þau geymd og flutt í samræmi við VI. og VIII. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
853/2004, 

— þau voru merkt og áletruð í samræmi við I. þátt II. viðauka og VII. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
853/2004, 

— ef um er að ræða diska sem eru fangaðir utan flokkaðra framleiðslusvæða, þeir uppfylla sértækar kröfur sem mælt er fyrir 
um í IX. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og 

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

 II.2 (2)(4)Dýraheilbrigðisvottun fyrir lifandi samlokur úr lagareldi 

II.2.1 (3)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir Bonamia exitiosa, perkinsusveiki og dvergkornadreyra 

Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lifandi samlokurnar sem um getur í I. hluta þessa vottorðs: 

(5)eiga uppruna sinn í aðildarríki/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í heimalandi mínu hefur lýst yfir að sé laust 
við (4)[Bonamia exitiosa] (4)[perkinsusveiki (4)[dvergkornadreyra] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi 
staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, 

— þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóma og opinber þjónustustofnun skal rannsaka tafarlaust 
tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms og 

— allur aðflutningur tegunda sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum kemur frá svæði sem lýst hefur verið laust við 
sjúkdóminn.] 

II.2.2 (3)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir martelíuveiki og ostruveiki sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki, svæði 
eða hólf sem lýst hefur verið sjúkdómalaust eða fellur undir áætlun um eftirlit eða útrýmingu á viðkomandi sjúkdómi 

Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lifandi samlokurnar sem um getur hér að ofan: 

(6)eiga uppruna sinn í aðildarríki/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í heimalandi mínu hefur lýst yfir að sé laust 
við (4)[martelíuveiki] (4)[ostruveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi staðal 
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar, 

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóma og lögbært yfirvald skal rannsaka tafarlaust tilkynningar 
um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms og 

ii. allur aðflutningur tegunda sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum kemur frá svæði sem lýst hefur verið laust við 
sjúkdóminn.] 

II.2.3 Kröfur um flutning og merkingar 

Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að: 

II.2.3.1 lifandi samlokurnar sem um getur hér að ofan eru geymdar við aðstæður, þ.á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki 
heilbrigðisástandi þeirra, 

II.2.3.2 flutningagámurinn eða brunnbáturinn er hreinn og sótthreinsaður eða áður ónotaður fyrir fermingu, og 

II.2.3.3 sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á flutningsumbúðunum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá 
skipsins, með viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.7 til I.11 í I. hluta þessa vottorðs, og með eftirfarandi yfirlýsingu: 

„Lifandi samlokur sem eru ætlaðar til manneldis í Bandalaginu“. 
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LAND Lifandi samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsniglar 
 

II. Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. 

Athugasemdir: 

I. hluti: 

— Reitur I.8: Upprunasvæði: tilgreinið framleiðslusvæðið. 

— Reitur I.11: Upprunastaður: nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar. 

— Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og 
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar. 

— Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: Ef raðnúmer er á innsiglinu þarf að tilgreina það. 

— Reitur I.28: Framleiðslustöð: þ.m.t. afgreiðslustöð, hreinsunarstöð. 

 

II. hluti: 

(1) Hluti II.1 á ekki við um lönd með sérstakar kröfur um lýðheilsuvottorð sem mælt er fyrir um í jafngildissamningum eða annarri löggjöf 
Bandalagsins. 

(2) Hluti II.2 á ekki við um: 

a) ólífvænleg lindýr, þ.e. lindýr sem eru ófær um að lifa af ef þau eru sett aftur í það umhverfi sem þau voru tekin úr, 

b) lifandi samlokur, sem eru settar á markað til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þeim sé pakkað í smásölupakkningar sem 
samræmast ákvæðum um slíka pökkun í reglugerð (EB) nr. 853/2004, 

c) lifandi samlokur, sem eiga að fara í vinnslustöðvar, sem fengið hafa leyfi í samræmi við 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2006/88/EB, eða í 
afgreiðslustöðvar, hreinsunarstöðvar eða svipuð fyrirtæki sem eru búin frárennslishreinsunarkerfi sem gerir viðkomandi sjúkdómsvalda 
óvirka eða þar sem frárennslið er meðhöndlað á einhvern annan hátt sem dregur svo mikið úr áhættu á að sjúkdómar berist í náttúrulegt 
vatn að viðunandi teljist, 

d) lifandi samlokur sem ætlaðar eru til frekari vinnslu, áður en þær eru notaðar til manneldis, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað og er 
pakkað og þær merktar í þeim tilgangi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

(3) Hlutar II.2.1 og II.2.2 eiga einungis við um tegundir sem eru næmar fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur í yfirskriftinni. 
Smitnæmar tegundir eru taldar upp í IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB. 

(4) Strikið út það sem á ekki við. 

(5) Ef um er að ræða sendingar með tegundum sem eru smitnæmar fyrir Bonamia exitiosa, perkinsusveiki og dvergkornadreyra verður að vera hægt 
að framvísa þessari yfirlýsingu til að leyfi fáist fyrir flutningi á sendingunni inn í einhvern hluta Bandalagsins. 

(6) Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í aðildarríki, svæði eða hólf (reitir I.9 og I.10 í I. hluta vottorðsins) sem lýst hefur verið laust við 
martelíuveiki eða ostruveiki, eða er með eftirlitsáætlun eða áætlun um útrýmingu sem komið var á fót í samræmi við 1. eða 2. mgr. 44. gr. 
tilskipunar 2006/88/EB, verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum ef sendingin inniheldur tegundir sem eru smitnæmar 
fyrir sjúkdómi/sjúkdómum sem sjúkdómaleysið eða áætlunin/áætlanirnar gildir/gilda um. Gögn um sjúkdómastöðu hverrar eldisstöðvar og 
lindýraeldissvæðis í Sambandinu eru aðgengileg á vefslóðinni http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

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

 

Opinber skoðunarmaður 

 Nafn (með hástöfum): 

 Dagsetning: 

 Stimpill: 

 

Menntun, hæfi og titill: 

Undirskrift:“ 

 

 


