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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýra heilbrigðiseftirlits með 
afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju löndum, einkum 3. mgr. 22. gr.(1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 1. mgr. 22. gr. tilskipunar 97/78/EB er kveðið á um að ef sjúkdómur eða annað fyrirbæri eða aðstæður, sem geta 
stofnað heilbrigði dýra eða manna í alvarlega hættu, koma upp eða breiðast út eða ef einhver önnur alvarleg ástæða 
er varðar heilbrigði dýra gefur tilefni til eigi framkvæmdastjórnin, að eigin frumkvæði eða að beiðni aðildarríkis, að 
samþykkja þegar í stað ráðstafanir, þ.m.t. að setja sérstök skilyrði að því er varðar vörur sem koma frá hlutaðeigandi 
þriðja landi eða hluta þess.

2) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009(2) er mælt fyrir um reglur um heilbrigði manna og dýra sem 
varða aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, til að koma í veg fyrir og lágmarka áhættu sem af þessum afurðum 
stafar fyrir heilbrigði manna og dýra, þá einkum til að vernda öryggi fóðurferlisins. Þar eru þessar afurðir einnig 
flokkaðar í tiltekna flokka sem endurspegla áhættustigið fyrir heilbrigði manna og dýra.

3) Í 3. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009 er mælt fyrir um kröfur sem varða innflutning á aukaafurðum úr 
dýrum og afleiddum afurðum úr efnum í 3. flokki.

4) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011(3) er mælt fyrir um framkvæmdarreglur fyrir reglugerð 
(EB) nr. 1069/2009, þ.m.t. sértækar kröfur sem varða meðhöndlun eða vinnslu á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum 
afurðum, sem ætlaðar eru til fóðrunar alidýra, annarra en loðdýra.

5) Blóðafurðir, sem eru ætlaðar til framleiðslu á fóðri fyrir alidýr, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökvi úr svínum, skulu 
hafa verið framleiddar í samræmi við 2. þátt II. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. Með vísan í B-lið 
þessa þáttar ætti að vinna blóðafurðir með einhverri af vinnsluaðferðum 1 til 5 eða vinnsluaðferð 7, eins og sett er 
fram í III. kafla IV. viðauka við þá reglugerð, eða annarri aðferð sem tryggir að blóðafurðir uppfylli örverufræðilegu 
staðlana fyrir afleiddar afurðir sem settir eru fram í I. kafla X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011. Í reglugerð 
(ESB) nr. 142/2011 er einnig kveðið á um, einkum í 6. dálki 2. línu í töflu 1 í 1. þætti 1. kafla XIV. viðauka, að 
blóðafurðum, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem fóður, vegna sendingar til eða umflutnings 
um Evrópusambandið, skuli fylgja heilbrigðisvottorð í samræmi við fyrirmyndina að heilbrigðisvottorði sem sett er 
fram í B-lið 4. kafla XV. viðauka.

6) Skita í svínum af völdum deltakórónuveiru fyrirfinnst í Asíu og Norður-Ameríku. Þessi veira hefur aldrei greinst í 
Sambandinu. Úðaþurrkað blóð og blóðvökvi úr svínum er hefðbundið innihaldsefni í fóðri fyrir smágrísi. Óviðeigandi 
hitameðhöndlun eða mengun eftir hitameðhöndlun getur leitt til útbreiðslu veirunnar með slíkum afurðum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 52. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2015 frá 25. september 
2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar 

afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 

um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri 
tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1).

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 483/2014

frá 8. maí 2014

um verndarráðstafanir vegna skitu í svínum af völdum deltakórónuveiru að því er varðar 
dýraheilbrigðiskröfur vegna aðflutnings til Sambandsins á úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr 

svínum til framleiðslu á fóðri fyrir alisvín
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7) Því er nauðsynlegt að endurskoða kröfurnar fyrir innflutning á úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr svínum sem eru 
ætluð til framleiðslu á fóðri fyrir alisvín.

8) Vísindalegar athuganir benda til þess að deltakórónuveira í svínum verði óvirk í svínasaur ef hann er hitaður upp í  
71 °C og haldið við það hitastig í 10 mínútur eða látinn standa við 20 °C stofuhita í 7 daga. Veiran lifði ekki í þurrfóðri 
sem var smitað í tilraunaskyni og geymt við 24 °C í meira en 2 vikur. Í þriðju löndum er hitastigið, sem er yfirleitt 
haft við úðaþurrkun á blóði og blóðvökva, þannig að allt efnið hitni í 80 °C.

9) Á grundvelli þessara fyrirliggjandi upplýsinga er við hæfi að krefjast þess að úðaþurrkað blóð og blóðvökvi úr 
svínum, sem eru flutt inn frá þriðju löndum og ætluð til að fóðra svín, hafi verið meðhöndluð við háan hita og í 
kjölfarið látin standa við stofuhita í tiltekinn tíma til þess að draga úr hættu á mengun að meðhöndlun lokinni.

10) Sökum þess að þörf er á að vernda dýraheilbrigði í Sambandinu og vegna alvarlegrar hættu sem stafar af viðkomandi 
blóðafurðum ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja verndarráðstafanir til bráðabirgða. Í samræmi við það ætti 
innflutningi á þessum vörum til Sambandsins að fylgja heilbrigðisvottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem er 
sett fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

11) Verndarráðstafanir til bráðabirgða ættu að öðlast gildi daginn eftir birtingu þessarar reglugerðar og gilda í 12 mánuði. 
Þeim má breyta með hliðsjón af áhættumati sem byggist á nýjum, vísindalegum upplýsingum.

12) 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.

Þrátt fyrir 6. dálk í 2. línu í töflu 1 í 1. þætti 1. kafla XIV. viðauka og B-lið 4. kafla XV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 
142/2011 skulu blóðafurðum, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem unnt er að nota sem fóðurefni, vegna sendingar til eða 
umflutnings um Evrópusambandið, fylgja heilbrigðisvottorð í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í viðaukanum 
við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir fyrir allar vörusendingar sem eru vottaðar frá og með næsta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins.

Hún gildir til 31. maí 2015.

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

Gjört í Brussel 8. maí 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Heilbrigðisvottorð

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

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

 Sími

I.2.  Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.6.  Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB 
 Heiti 
 Heimilisfang 

 Póstnúmer 
 Sími

I.5.  Viðtakandi 
 Heiti 
 Heimilisfang 

 Póstnúmer 
 Sími

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

I.11.  Upprunastaður 

 Heiti  Samþykkisnúmer 
 Heimilisfang
 Heiti  Samþykkisnúmer 
 Heimilisfang
 Heiti  Samþykkisnúmer
 Heimilisfang

I.12.  Ákvörðunarstaður 

     Tollvörugeymsla □
Heiti    Samþykkisnúmer
Heimilisfang 

Póstnúmer

I.13.  Fermingarstaður I.14. Brottfarardagur

I.15. Flutningatæki 

 Flugvél  □ Skip □  Járnbrautarvagn □ 
 Ökutæki □         Annað □
 Auðkenning
 Tilvísun í skjöl

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

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

I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
 Við umhverfishita □   Kældar □   Frystar □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

 Sem fóður □    Til tæknilegra nota □

I.26. Til umflutnings um ESB til þriðja lands   □
 Þriðja land  ISO-kóði

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB   □

I.28. Auðkenning varanna
      Samþykkisnúmer starfsstöðva

Tegund (vísindaheiti) Tegund vöru  Framleiðslustöð  Númer framleiðslulotu
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LAND                            Fyrir blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis,
sem unnt er að nota sem fóðurefni

II.  Upplýsingar um heilbrigði   II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

II
. h
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Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að ég hef lesið og skilið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (1a) og 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (1b) og votta að blóðafurðirnar sem lýst er 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 hefur verið samþykkt og fullgilt af lögbæru yfirvaldi og verið undir eftirliti af hálfu þess í 
samræmi við 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009,

II.4. hafa verið framleiddar eingöngu úr eftirfarandi aukaafurðum úr dýrum, sem eru: 

(2) annaðhvort

(2) og/eða

[blóð sláturdýra, sem nota má til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins en er ekki ætlað til manneldis af 
viðskiptalegum ástæðum,]
[blóð sláturdýra, sem var hafnað og talið óhæft til manneldis í samræmi við löggjöf Sambandsins, en sýndi engin 
einkenni um sjúkdóma, sem geta smitast í menn eða dýr, fengið úr skrokkum dýra sem var slátrað í sláturhúsi og voru 
taldir hæfir til manneldis að lokinni skoðun fyrir slátrun í samræmi við löggjöf Sambandsins,]

II.5. hafa verið settar í vinnslu, í því skyni að gera sjúkdómsvalda óvirka: 

(2) annaðhvort

(2) eða

(2) eða

[í samræmi við vinnsluaðferð .......... (3) sem sett er fram í III. kafla IV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011,]

[með aðferð og vinnslubreytum sem tryggja að afurðin samræmist þeim örverufræðilegu stöðlum sem settir eru fram í 
I. kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 142/2011,]

[ef um er að ræða blóðafurðir, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar til að fóðra svín: 
hitameðhöndlun þannig að allt efnið hitni í a.m.k. 80 °C og þurrt blóð og blóðvökvi innihaldi ekki meira en 8% raka með 
vatnsvirkni sem er innan við 0,60.]

II.6. lögbært yfirvald hefur rannsakað slembisýni rétt fyrir sendingu og sannreynt að það uppfyllir eftirfarandi staðla (4): 

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

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

II.7. fullunna afurðin var: 

(2) annaðhvort

(2) eða

[í nýjum eða dauðhreinsuðum sekkjum,]

[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,]

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,

(2) og [ef um er að ræða blóðafurðir, þ.m.t. úðaþurrkað blóð og blóðvökva úr svínum, sem eru ætlaðar til að fóðra svín hafa 
þær verið geymdar við stofuhita á þurrum geymslustað í a.m.k. 6 vikur.]

II.10. innihalda ekki og eru ekki framleiddar úr: 

(2) annaðhvort

(2) eða

[sérstöku áhættuefni eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum og, að 
undanskildum dýrum sem eru fædd, alin samfellt og slátrað í landi eða á landsvæði þar sem áhætta í tengslum við 
kúariðu er flokkuð sem óveruleg með ákvörðun í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 999/2001, að dýrunum, sem þessar aukaafurðir eða afleiddu afurðir eru fengnar úr var ekki slátrað eftir deyfingu 
með gasi, sem er sprautað inn í kúpuholið, eða þau aflífuð með sömu aðferð eða þeim slátrað með því að tæta vef 
miðtaugakerfisins í sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið.]

[efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem fengið er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá 
burði og slátrað í landi eða á landsvæði, sem með ákvörðun, sem er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 999/2001, er flokkað sem land eða landsvæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.]
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LAND                            Fyrir blóðafurðir, sem ekki eru ætlaðar til manneldis,
sem unnt er að nota sem fóðurefni

II.  Upplýsingar um heilbrigði  II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Athugasemdir

I. hluti:

– Reitur I.6: Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir sendingunni í Evrópusambandinu: 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: Viðtökustaður: 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 frígeymslum og í tollvörugeymslum.

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

– Reitur I.19: nota skal viðeigandi ST-númer: 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.

– Reitur: I.25: tæknileg notkun: öll notkun önnur en til fóðrunar dýra.

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

– Reitur I.28: Tegund: veljið á milli eftirfarandi: Aves, Ruminantia, Suidae, aðrar Mammalia-tegundir en Ruminantia, Pesca, Reptilia. 

II. hluti:

(1a) Stjtíð. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1.

(1b) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2011, 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,

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.

(5) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.

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

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

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður

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

 Dagsetning:        Undirskrift:

 Stimpill:

 




