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 REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 438/2010   2013/EES/4/81 

frá 19. maí 2010 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 998/2003 um kröfur um heilbrigði dýra, sem gilda um 
 flutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, á gæludýrum (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambands-
ins, einkum 2. mgr. 43. gr. og b-lið 4. mgr. 168. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
998/2003 (3) er mælt fyrir um kröfur um heilbrigði dýra 
sem gilda um tilflutning á gæludýrum, sem er ekki við-
skiptalegs eðlis, og reglur um eftirlit með slíkum til-
flutningi. 

2) Í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003 eru sett ákvæði 
sem gilda um tilflutning á hundum, köttum og frettum, 
sem talin eru upp í A- og B-lið I. viðauka við reglu-
gerðina, milli aðildarríkja. Samkvæmt a-lið 1. mgr. 5. 
gr. þeirrar reglugerðar skulu þessi gæludýr vera auð-
kennd með rafrænu auðkenningarkerfi (merkissvara). Á 
átta ára umbreytingartímabili frá gildistökudegi þeirrar 
reglugerðar skal einnig líta svo á að þessi gæludýr séu 
auðkennd ef þau bera auðlæsilegt húðflúr. 

3) Í 1. mgr. 4. gr. og 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003 
er kveðið á um að ef merkissvarinn stenst ekki staðalinn 
ISO 11784 eða viðauka A við staðalinn ISO 11785, 
skuli eigandi eða einstaklingur, sem ber ábyrgð á gælu-
dýrinu fyrir hönd eigandans, sjá til þess að fyrir hendi sé 
nauðsynlegur búnaður til að lesa merkissvarann hvenær 
sem eftirlit fer fram. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 132, 29.5.2010, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
54, 6.10.2011, bls. 8. 

(1) Stjtíð. ESB C 318, 23.12.2009, bls. 121. 
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 9. mars 2010 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 26. apríl 2010. 
(3) Stjtíð. ESB L 146, 13.6.2003, bls. 1. 

4) Til að komast hjá óþarfa röskun, einkum að því er 
varðar tilflutning á gæludýrum frá þriðju löndum, er 
nauðsynlegt að gera tilvísanir í þessa ISO-staðla 
nákvæmari áður en notkun á merkissvörum verður 
skyldubundin. Vegna tæknilegs eðlis þessara tilvísana 
þykir rétt að taka þær inn í viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 998/2003 og breyta 4. og 14. gr. þeirrar reglugerðar 
til samræmis við það. 

5) Til viðbótar er í b-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 
998/2003 kveðið á um að hundum, köttum og frettum 
skuli fylgja vegabréf, gefið út af dýralækni sem lögbært 
yfirvald viðurkennir, þar sem fram kemur vottun þess 
efnis að dýrið hafi, með fullnægjandi hætti, verið bólu-
sett gegn hundaæði, í samræmi við tilmæli framleiðslu-
rannsóknarstofunnar, með óvirkjuðu bóluefni gegn 
hundaæði sem inniheldur a.m.k. eina einingu af mót-
efnavaka í hverjum skammti (WHO-staðall). Frá því að 
reglugerð (EB) nr. 998/2003 var samþykkt hafa endur-
röðuð bóluefni (e. recombinant vaccine) einnig orðið 
fáanleg til bólusetningar gegn hundaæði. 

6) Til að leyfa megi tilflutning, einkum frá þriðju löndum, 
á hundum, köttum og frettum, sem eru bólusett með 
endurröðuðum bóluefnum, skal einnig setja ákvæði um 
að heimila, að því er varðar reglugerð (EB) nr. 
998/2003, notkun á slíkum bóluefnum í samræmi við 
tilteknar tæknilegar kröfur sem mælt er fyrir um í 
viðauka við þá reglugerð. 

7) Ef bóluefnin eru gefin í aðildarríki skulu markaðsleyfi 
hafa verið veitt fyrir þau, annað hvort í samræmi við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. 
nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (4) eða 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 
frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við 
veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit 
með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar 
Evrópu (5). 

8) Ef bóluefnin eru gefin í þriðja landi skulu þau vera í 
samræmi við lágmarksstaðla um öryggi eins og mælt er 
fyrir um í viðeigandi kafla í Handbók Alþjóðadýra-
heilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir 
og bóluefni fyrir landdýr. 

 ________________  

(4) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1. 
(5) Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1. 
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9) Til viðbótar skal samþykkja reglur á vísindalegum 
grunni, svipaðar þeim sem mælt er fyrir um varðandi 
hundaæði. Í þeim skal kveða á um fyrirbyggjandi 
heilbrigðisráðstafanir vegna tilflutnings á gæludýrum er 
varða aðra sjúkdóma sem geta hrjáð þessi dýr og skulu 
þessar fyrirbyggjandi ráðstafanir vera í réttu hlutfalli við 
áhættuna á að þessir sjúkdómar breiðist út vegna slíkra 
tilflutninga. 

10) Í 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003 er kveðið á um að 
viðbótarkröfur skuli gilda um komu hunda og katta til 
Írlands, Möltu, Svíþjóðar og Breska konungsríkisins 
vegna sérstakra aðstæðna er varða hundaæði í þessum 
aðildarríkjum. Þessu ákvæði skal beitt sem um-
breytingarráðstöfun til 30. júní 2010. 

11) Í samræmi við þessar viðbótarkröfur skal auðkenna 
hunda og ketti, sem koma inn á yfirráðasvæði þessara 
aðildarríkja, með merkissvara nema viðtökuaðildarríkið 
viðurkenni einnig að auðkenna megi dýrið með 
auðlæsilegu húðflúri. Að auki felst í þessum kröfum 
skyldubundin mótefnatítrun áður en þessi gæludýr 
koma inn á yfirráðasvæði þessara aðildarríkja til að 
staðfesta að magn mótefna gegn hundaæði nægi til 
verndar. 

12) Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að 
samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 290. gr. 
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er 
varðar fyrirbyggjandi heilbrigðisráðstafanir er varða 
aðra sjúkdóma en hundaæði og breytingar á tæknilegum 
kröfum um auðkenningu dýra og um bólusetningu gegn 
hundaæði eins og mælt er fyrir um í viðaukunum sem, í 
samræmi við þessa reglugerð, er bætt við reglugerð 
(EB) nr. 998/2003. Einkum er mikilvægt að 
framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð á meðan á 
undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sér-
fræðinga. 

13) Í 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003 er mælt fyrir um 
skilyrði vegna tilflutnings á hundum, köttum og frettum 
frá þriðju löndum eftir viðvarandi ástandi er varðar 
hundaæði í þriðja landi sem er upprunaland og í við-
tökuaðildarríkinu. 

14) Í ii. lið a-liðar 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 
998/2003 er kveðið á um að þegar gæludýr eru flutt frá 
tilteknum þriðju löndum til Írlands, Möltu, Svíþjóðar og 
Breska konungsríkisins gildi viðbótarkröfurnar sem 
kveðið er á um í 6. gr. þeirrar reglugerðar. Þessi þriðju 
lönd eru skráð í 2. lið B-hluta og í C-hluta II. viðauka 
við þá reglugerð. 

15) Í ii. lið b-liðar 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 
998/2003 er kveðið á um að þegar gæludýr eru flutt frá 
öðrum þriðju löndum skuli þau sett í sóttkví nema 
gerðar séu ráðstafanir til þess að þau uppfylli kröfurnar í 
6. gr. þeirrar reglugerðar eftir að þau koma inn í Sam-
bandið. 

16) Að auki er í 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003 
kveðið á um að Finnlandi, Írlandi, Möltu, Svíþjóð og 
Breska konungsríkinu að því er varðar sullaveiki og 
Írlandi, Möltu og Breska konungsríkinu, að því er 
varðar blóðmítla sé heimilt að binda komu gæludýra inn 
á sitt yfirráðasvæði því skilyrði að farið sé að sérreglum 
sem eru í gildi á þeim degi sem sú reglugerð öðlast 
gildi. Þessu ákvæði skal beitt sem umbreytingar-
ráðstöfun til 30. júní 2010. 

17) Í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003 er kveðið á um 
framkvæmdastjórnin skuli, að fengnu áliti Matvæla-
öryggisstofnunar Evrópu (Matvælaöryggisstofnunin) 
um nauðsyn þess að viðhalda sermiprófum og byggt á 
fenginni reynslu og á áhættumati, leggja fyrir 
Evrópuþingið og ráðið skýrslu ásamt viðeigandi 
tillögum til ákvarðanatöku um fyrirkomulagið sem gilda 
skal frá 1. júlí 2010, að því er varðar 6., 8. og 16. gr. 
þeirrar reglugerðar. 

18) Til að taka ákvörðun um það fyrirkomulag gerði fram-
kvæmdastjórnin áhrifamat á grundvelli ýmissa nýlegra 
álita og skýrslu framkvæmdastjórnarinnar, sem sam-
þykkt var 8. október 2007 í tengslum við 23. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 998/2003, og að teknu tilliti til 
tilmæla frá Matvælaöryggisstofnuninni. 

19) Hinn 11. desember 2006 samþykkti Matvælaöryggis-
stofnunin álit með fyrirsögninni „Mat á áhættunni á að 
hundaæði berist til Bretlands, Írlands, Svíþjóðar og 
Möltu sem afleiðing af því að sermiprófun til mælingar 
á verndandi mótefnum gegn hundaæði verði hætt“ (1). 

20) Á grundvelli gagna frá 2005 komst Matvælaöryggis-
stofnunin að raun um að í tilteknum aðildarríkjum væri 
algengi hundaæðis í gæludýrum ekki óverulegt. Að auki 
lagði Matvælaöryggisstofnunin til að gripið yrði til 
ráðstafana til að draga úr áhættu að því er varðar 
tilflutning á gæludýrum frá löndum þar sem algengi 
hundaæðis í gæludýrum er ekki óverulegt. 

21) Hundaæði í þessum aðildarríkjum berst aðallega með 
villtum dýrum. Vísbendingar úr rannsóknum úti í 
náttúrunni sýna að með því að útrýma hundaæði í 
villtum dýrum með skipulögðum áætlunum um bólu-
setningu á villtum dýrum um munn fækkar sjúkdóms-
tilvikum í húsdýrum. 

22) Bandalagið hefur samþykkt nokkrar áætlanir um 
útrýmingu á, varnir gegn og vöktun á hundaæði í 
þessum aðildarríkjum skv. 5. mgr. 24. gr. ákvörðunar 
ráðsins 90/424/EBE frá 26. júní 1990 um útgjöld á sviði 
dýraheilbrigðismála (2). Framkvæmdastjórnin gerir ráð 
fyrir að hætta ESB-stuðningi við landsbundnar áætlanir 
á yfirráðasvæði þessara aðildarríkja fyrir árslok 2011. 

 ________________  

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 436, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 19. 
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23) Í ljósi álits Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 11. 
desember 2006 og áætlana, sem njóta stuðnings Banda-
lagsins, um útrýmingu hundaæðis í tilteknum aðildar-
ríkjum skal framlengja umbreytingarráðstafanirnar, sem 
kveðið er á um í 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 998/2003, til 
31. desember 2011. 

24) Hinn 18. janúar 2007 samþykkti Matvælaöryggis-
stofnunin álit með fyrirsögninni „Mat á áhættunni á að 
sullaveiki berist til Bretlands, Írlands, Svíþjóðar, Möltu 
og Finnlands sem afleiðing af því að afnema 
landsreglurnar“ (1). 

25) Hinn 8. mars 2007 samþykkti Matvælaöryggisstofnunin 
álit með fyrirsögninni „Mat á áhættunni á að blóðmítlar 
berist til Bretlands, Írlands og Möltu sem afleiðing af 
því að afnema landsreglurnar“ (2). 

26) Þessi álit sýna að þau gögn sem voru fyrir hendi nægðu 
hvorki til þess að Matvælaöryggisstofnunin gæti sýnt 
fram á sérstaka stöðu þeirra aðildarríkja sem beita um-
breytingarráðstöfununum að því er varðar tiltekna blóð-
mítla og bandormategundina Echinococcus multilocul-
aris né til þess að magngreina áhættuna á aðflutningi 
sjúkdómsvalda með tilflutningi á gæludýrum, sem er 
ekki viðskiptalegs eðlis. 

27) Til að tryggja samkvæmni að því er varðar umbreyt-
ingarráðstafanirnar þykir rétt að framlengja um-
breytingarráðstöfunina sem kveðið er á um í 16. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 998/2003 til 31. desember 2011. 

28) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 998/2003 til 
samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 998/2003 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað annarar undirgreinar í 1. mgr. 4. gr. komi 
eftirfarandi: 

„Ef merkissvarinn stenst ekki kröfurnar sem settar eru fram í 
I. viðauka a, í tilvikum eins og þeim sem um getur í b-lið 
fyrstu undirgreinar, skal eigandi eða einstaklingur, sem ber 
ábyrgð á gæludýrinu fyrir hönd eigandans, sjá til þess að fyrir 
hendi sé nauðsynlegur búnaður til að lesa merkissvarann 
hvenær sem eftirlit fer fram.“ 

2. Ákvæðum 1. mgr. 5. gr. er breytt sem hér segir: 

 ________________  

(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 441, bls. 1. 
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2007) 469, bls. 1. 

a) Í stað b-liðar komi eftirfarandi: 

„b) að þeim fylgi vegabréf, gefið út af dýralækni sem 
lögbært yfirvald viðurkennir, þar sem fram kemur 
vottun þess efnis að: 

i. dýrið hafi, með fullnægjandi hætti, verið bólusett 
gegn hundaæði samkvæmt I. viðauka b, 

ii. ef nauðsyn krefur hafi fyrirbyggjandi 
heilbrigðisráðstafanir vegna annarra sjúkdóma 
verið gerðar að því er varðar viðkomandi dýr.“, 

b) Eftirfarandi undirlið er bætt við: 

„Til að tryggja varnir gegn sjúkdómum, öðrum en 
hundaæði, sem líklegt er að geti breiðst úr vegna 
tilflutnings á gæludýrum getur framkvæmdastjórnin 
samþykkt, með framseldum gerðum í samræmi við 19. gr. 
b og háð skilyrðunum í 19. gr. c og 19. gr. d, 
fyrirbyggjandi heilbrigðisráðstafanirnar sem um getur í ii. 
lið b-liðar fyrstu undirgreinar. Þessar ráðstafanir skulu 
studdar vísindalegum rökum og vera í réttu hlutfalli við 
áhættuna á að þessir sjúkdómar breiðist út vegna slíkra 
tilflutninga.“ 

3. Í stað inngangshlutans og fyrsta undirliðar í fyrstu 
undirgrein 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Fram til 31. desember 2011 skal flutningur gæludýra 
af þeim tegundum sem skráðar eru í A-hluta I. viðauka inn 
á yfirráðasvæði Írlands, Möltu, Svíþjóðar og Breska 
konungsríkisins falla undir eftirfarandi kröfur: 

— þau skulu auðkennd í samræmi við b-lið fyrstu 
undirgreinar 1. mgr. 4. gr. nema viðtökuaðildarríkið 
viðurkenni einnig, fram til loka átta ára 
umbreytingartímabilsins sem kveðið er á um í 1. mgr. 
4. gr., auðkenningu í samræmi við a-lið fyrstu 
undirgreinar 1. mgr. 4. gr. og“, 

4. Ákvæðum 1. mgr. 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað ii. liðar í a-lið komi eftirfarandi: 

„ii. aðildarríkis, fram til 31. desember 2011, sem skráð 
er í A-hluta II. viðauka, annaðhvort beint eða eftir 
flutning um eitthvert þeirra yfirráðasvæða, sem 
skráð eru í B-hluta II. viðauka, skulu þau uppfylla 
kröfurnar í 6. gr.“, 
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b) Í stað ii. liðar í b-lið komi eftirfarandi: 

„ii. aðildarríkis, fram til 31. desember 2011, sem skráð 
er í A-hluta II. viðauka, annaðhvort beint eða eftir 
flutning um eitthvert þeirra yfirráðasvæða, sem 
skráð eru í B-hluta II. viðauka, skulu þau sett í 
sóttkví nema gerðar séu ráðstafanir til þess að þau 
uppfylli kröfurnar í 6. gr. eftir að þau koma inn í 
Sambandið.“, 

5. Í stað annarrar málsgreinar í 14. gr. komi eftirfarandi: 

„Ef merkissvarinn stenst ekki kröfurnar sem settar eru 
fram í I. viðauka a, í tilvikum eins og þeim sem um getur í 
b-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 4. gr., skal eigandi eða 
einstaklingur, sem ber ábyrgð á gæludýrinu fyrir hönd 
eigandans, sjá til þess að fyrir hendi sé nauðsynlegur 
búnaður til að lesa merkissvarann hvenær sem eftirlit fer 
fram.“, 

6. Í stað 16. gr. komi eftirfarandi: 

„16. gr. 

„Fram til 31. desember 2011 skal Finnlandi, Írlandi, 
Möltu, Svíþjóð og Breska konungsríkinu að því er varðar 
sullaveiki og Írlandi, Möltu og Breska konungsríkinu að 
því er varðar blóðmítla heimilt að binda komu gæludýra 
inn á sitt yfirráðasvæði því skilyrði að farið sé að 
sérreglum sem eru í gildi á þeim degi sem þessi reglugerð 
öðlast gildi.“, 

7. Eftirfarandi greinar eru felldar inn í ákvörðunina: 

„19 gr. a 

1. Í því skyni að taka tækniframfarir til greina getur 
framkvæmdastjórnin samþykkt, með framseldum gerðum 
í samræmi við 19. gr. b og háð skilyrðunum í 19. gr. c og 
19. gr. d, breytingar á tæknilegum kröfum er varða 
auðkenningu sem mælt er fyrir um í I. viðauka a. 

2. Í því skyni að taka til greina vísinda- og tækniþróun er 
varðar bólusetningu gegn hundaæði getur 
framkvæmdastjórnin samþykkt, með framseldum gerðum 
í samræmi við 19. gr. b og háð skilyrðunum í 19. gr. c og 
19. gr. d, breytingar á tæknilegum kröfum er varða 
bólusetningu gegn hundaæði sem mælt er fyrir um í I. 
viðauka b. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framseldar 
gerðir í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. 

19. gr. b 

1. Framkvæmdastjórninni skulu veittar heimildir til að 
samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 1. mgr. 5. gr. og 
19. gr. a, á fimm ára tímabili frá 18. júní 2010, 
Framkvæmdastjórnin skal leggja fram skýrslu, að því er 
varðar framsal valds, eigi síðar en sex mánuðum fyrir lok 
fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal sjálfkrafa framlengt 
um jafn langan tíma, nema Evrópuþingið eða ráðið afturkalli 
það í samræmi við 19. gr. c. 

2. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda 
gerð skal hún tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu samtímis. 

3. Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja 
framseldar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er 
fyrir um í 19. gr c.og 19. gr. d. 

19. gr. c 

1. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að 
afturkalla framsal valds sem um getur í 1. mgr. 5. gr. og 19. 
gr. a. 

2. Sú stofnun sem hafið hefur innri málsmeðferð til að skera 
úr um hvort afturkalla eigi framsal valds skal leitast við að 
upplýsa hina stofnunina og framkvæmdastjórnina um það með 
hæfilegum fyrirvara áður en endanleg ákvörðun er tekin og 
tilgreina hvaða vald, sem hefur verið framselt, gæti verið 
afturkallað og hugsanlegar ástæður fyrir því. 

3. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á framsal 
þess valds sem tilgreint er í ákvörðuninni. Skal hún öðlast 
gildi tafarlaust eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra 
gerða sem þegar eru í gildi. Hún skal birt í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 

19. gr. d 

1. Evrópuþingið eða ráðið geta andmælt framseldri gerð 
innan tveggja mánaða frá tilkynningardegi. 

Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði 
Evrópuþingsins eða ráðsins. 

2. Ef hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur andmælt framseldri 
gerð þegar þetta tímabil rennur út skal hún birt í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og öðlast gildi á þeim 
degi sem þar er tilgreindur. 
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Áður en þetta tímabil rennur út má birta framseldu gerðina í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún öðlast gildi ef 
Evrópuþingið og ráðið hafa bæði upplýst framkvæmda-
stjórnina um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. 

3. Ef Evrópuþingið eða ráðið andmæla framseldri gerð öðlast 
hún ekki gildi. Sú stofnun sem andmælir framseldu gerðinni 
skal gefa upp ástæðurnar fyrir því.“ 

8. Viðaukarnir I. a og I. b, eins og þeir eru settir fram í 
viðauka við þessa reglugerð, bætast við. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 Strassborg 19. maí 2010. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. Buzek D. López Garrido 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 

 

„I. VIÐAUKI a 

Tæknilegar kröfur er varða auðkenningu 

Að því er varðar 1. mgr. 4. gr. skal hið staðlaða rafræna auðkenningarkerfi vera skrifvarinn, hlutlaus búnaður til 
auðkenningar með tíðni fyrir þráðlausar sendingar („merkissvari“): 

1. sem samræmist staðlinum ISO 11784 og styðst við HDX- eða FDX-B-tækni, 

2. sem hægt er að lesa af með búnaði sem er samhæfður staðlinum ISO 11785. 

 
 

 

 

I. VIÐAUKI b 

Tæknilegar kröfur er varða bólusetningu gegn hundaæði (sem um getur í i. lið b-liðar 1. mgr. 5. gr.)) 

Að því er varðar 1. mgr. 5. gr. skal bólusetning gegn hundaæði teljast fullnægjandi að því tilskildu að eftirfarandi kröfur séu 
uppfylltar: 

1. Bóluefni gegn hundaæði skal: 

a) vera annað bóluefni en lifandi, umbreytt bóluefni og falla í einn eftirfarandi flokka: 

i. óvirkjað bóluefni sem inniheldur a.m.k. eina einingu af mótefnavaka í hverjum skammti (WHO-staðall) eða  

ii. endurraðað bóluefni sem tjáir ónæmisvekjandi glýkóprótín hundaæðisveirunnar í lifandi veirugenaferju, 

b) ef það er gefið í aðildarríki: hafa fengið markaðsleyfi í samræmi við: 

i. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (*), eða 

ii. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins við 
veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu 
(**), 

c) ef það er gefið í þriðja landi: uppfylla a.m.k. eina af kröfunum sem mælt er fyrir um í C-hluta kafla 2.1.13 í 
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr, útgáfunni frá 2008. 

2. Bólusetning gegn hundaæði getur einungis talist fullnægjandi ef hún uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

a) bóluefnið var gefið þann dag sem er tilgreindur í: 

i. IV. hluta vegabréfsins eða 

ii. viðeigandi hluta dýraheilbrigðisvottorðsins sem fylgir því, 

b) dagsetningin, sem um getur í a-lið, má ekki koma á undan dagsetningu örmerkingarinnar sem er tilgreind í: 

i. 2. lið III. hluta vegabréfsins eða 

ii. viðeigandi hluta dýraheilbrigðisvottorðsins sem fylgir því, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1. 

(**) Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1. 
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c) a.m.k. 21 dagur þarf að hafa liðið frá því að lokið var við aðferðarlýsinguna um bólusetninguna sem framleiðandinn gerir 
kröfu um fyrir fyrstu bólusetninguna í samræmi við tækniforskriftina í markaðsleyfinu, sem um getur í b-lið 1. liðar, 
fyrir bóluefninu gegn hundaæði í aðildarríkinu eða þriðja landinu þar sem bólusetningin fer fram, 

d) viðurkenndur dýralæknir skal skrá gildistíma bólusetningarinnar, sem mælt er fyrir um í tækniforskriftinni í 
markaðsleyfinu fyrir bóluefninu gegn hundaæði í aðildarríkinu eða þriðja landinu þar sem bólusetningin fer fram, í: 

i. IV. hluta vegabréfsins eða 

ii. viðeigandi hluta dýraheilbrigðisvottorðsins sem fylgir því, 

e) litið skal á endurbólusetningu sem fyrstu bólusetningu ef hún var ekki framkvæmd á gildistíma fyrri bólusetningar sem 
um getur í d-lið.” 
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Yfirlýsing Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um 290. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins. 

Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin lýsa því yfir að ákvæði þessarar reglugerðar hafa ekki áhrif á afstöðu sem 
stofnanirnar gætu haft í framtíðinni að því er varðar framkvæmd 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eða 
einstakra lagagerða sem innihalda slík ákvæði. 

 
 

 

 

Yfirlýsing framkvæmdastjórnarinnar 

Framkvæmdastjórnin hyggst leggja til endurskoðun á reglugerð (EB) nr. 998/2009 í heild sinni fyrir 30. júní 2011, einkum 
því sem snýr að framseldum gerðum og framkvæmdargerðum. 

 
 

 

 

Yfirlýsing framkvæmdastjórnarinnar varðandi tilkynningu um framseldar gerðir 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tekur mið af því, nema þegar kveðið er á um flýtimeðferð í lagagerðinni, að 
Evrópuþingið og ráðið líti svo á að þegar tilkynnt er um framseldar gerðar skuli tillit tekið til starfshléa hjá stofnunum (vetur, 
sumar og kosningar til Evrópuþingsins) til að tryggja að Evrópuþinginu og ráðinu sé kleift að beita heimildum sínum innan 
þeirra tímamarka sem mælt er fyrir um í viðkomandi lagagerðum, og framkvæmdastjórnin er reiðubúin til að aðhafast í 
samræmi við það. 

 
 


