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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 636/2014 

frá 13. júní 2014 

um fyrirmynd að vottorði fyrir viðskipti með óflegin, stór, villt veiðidýr (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 (1), einkum a-lið 2. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu. Í henni 

er m.a. kveðið á um kröfur um framleiðslu og setningu kjöts af villtum veiðidýrum á markað. Stjórnendur matvæla-

fyrirtækja eiga að tryggja að slíkt kjöt sé aðeins sett á markað ef það er framleitt í samræmi við IV. þátt III. viðauka við þá 

reglugerð. 

2)  Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er einnig kveðið á um gerð fyrirmynda að vottorðum sem fylgja sendingum afurða úr 

dýraríkinu. 

3)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 633/2014 (2) um breytingu á III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 

er mælt fyrir um að senda megi óflegin, stór, villt veiðidýr á starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr í öðru aðildarríki ef þeim 

fylgir, meðan á flutningi til þessarar starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr stendur, vottorð sem tryggir samræmi við  

IV. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

4)  Til að greiða fyrir viðskiptum með óflegin, stór, villt veiðidýr er rétt að kveða á um fyrirmynd að vottorði vegna viðskipta 

milli aðildarríkja. 

5)  Vegna þess að óflegnir skrokkar stórra, villtra veiðidýra geta borið með sér sýkla sem valda sjúkdómum í dýrum ætti ekki 

að fanga þau á svæðum sem sæta banni eða takmörkun af heilbrigðisástæðum sem hafa áhrif á umræddar tegundir í 

samræmi við löggjöf Sambandsins eða landslöggjöf. Viðskipti með óflegna villisvínsskrokka mega einungis fara fram 

með fyrirvara um framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/764/ESB (3). 

6)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og 

heilbrigði dýra.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 175, 14.6.2014, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2017 frá 

3. febrúar 2017 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 633/2014 frá 13. júní 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 853/2004 og I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar sértækar kröfur 

varðandi meðhöndlun stórra villtra veiðidýra og skoðun villtra veiðidýra eftir slátrun (Stjtíð ESB L. 175, 14.6.2014, bls. 6). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/764/ESB frá 13. desember 2013 um varnarráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við 

svínapest í tilteknum aðildarríkjum (Stjtíð ESB L 338, 17.12.2013, bls. 102). 

2017/EES/17/04 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Sendingum með óflegin, stór, villt veiðidýr, sem eru sendar til aðildarríkja, skal fylgja vottorð í samræmi við fyrirmyndina sem 

sett er fram í viðaukanum. 

Í vottorðinu skal staðfesta að skrifleg yfirlýsing um athugun þjálfaðs einstaklings, eftir því sem við á, og viðeigandi 

skrokkhlutar fylgi sendingunni í samræmi við 4. lið, eftir því sem við á, í II. kafla IV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 853/2004. 

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 Brussel 13. júní 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

FYRIRMYND AÐ VOTTORÐI FYRIR VIÐSKIPTI MEÐ ÓFLEGIN, STÓR, VILLT VEIÐIDÝR 

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins 
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I.1. Sendandi 

Heiti 

Heimilisfang 

Land 

I.2.  Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a  Tilvísunarnúmer staðar 

I.3.  Lögbært stjórnvald 

I.4.  Lögbært staðaryfirvald 

I.5.  Viðtakandi 

Heiti 

Heimilisfang 

 

Land  

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

        

I.12. Upprunastaður  

 Starfsstöð  

 Heiti  Samþykki 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer/svæði 

I.13. Viðtökustaður  

 Starfsstöð  

 Heiti  Samþykkisnúmer 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer/svæði 

 I.15. Brottfarardagur og -tími 

 

I.16.  Flutningatæki 

 Flugvél Skip  Járnbrautarvagn  

 Ökutæki  Annað  

 Auðkenning:  

 Nr:  

 

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

 I.20. Magn 

I.21.  Hitastig afurða 

Við umhverfishita  Kældar   

I.22. Fjöldi pakkninga 

 I.24. Tegund umbúða 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 

Til manneldis  

 I.27. Umflutningur um aðildarríki  

Aðildarríki ISO-kóði 

Aðildarríki ISO-kóði 

Aðildarríki ISO-kóði 

  

 

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund (vísindaheiti) Auðkennismerking: Magn 
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 EVRÓPUSAMBANDIÐ Óflegin, stór, villt veiðidýr 

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

Ég, undirrituð/undirritaður, votta hér með að: 

II
. 
h

lu
ti

: 
V

o
tt

o
rð

 

– Allir viðeigandi skrokkhlutar dýranna og yfirlýsingin fullnægja kröfunum sem mælt er fyrir um í 4. lið II. kafla IV. þáttar III. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

– Stóra, villta veiðidýrið var ekki fangað á svæði sem sætir banni eða takmörkun af heilbrigðisástæðum sem hafa áhrif á 

umræddar tegundir í samræmi við löggjöf Sambandsins eða landslöggjöf.  

Athugasemdir 

I. hluti: 

– Reitur I.12: Tilgreina skal skráningarnúmer eða annað auðkennisnúmer, ef það á ekki við skal setja „XXX“. 

– Reitur I.13: Tilgreina skal upplýsingar um starfsstöðina sem meðhöndlar veiðidýr. 

– Reitur I.19: Nota skal eitt af viðeigandi SN-númerum 0203 11 90, 0203 21 90, 0208 90 30, 0208 90 60 og 0208 90 98.  

– Reitur I.2: Vottun til manneldis er háð jákvæðri niðurstöðu opinberrar skoðunar á starfsstöðinni sem meðhöndlar veiðidýr. 

II. hluti: 

Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum lit en prentaði textinn.  

 

Opinber dýralæknir 

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

Staðbundin dýralæknaeining:  Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar: 

Dagsetning:  Undirskrift: 

Stimpill:  

 


