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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/2098 

frá 28. nóvember 2019 

um dýraheilbrigðiskröfur til bráðabirgða vegna sendinga af afurðum úr dýraríkinu til manneldis sem eru 

upprunnar í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning 

(tilkynnt með númeri C(2019) 8092) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og 

aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum þriðja undirlið 5. liðar 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2002/99/EB er mælt fyrir um almennar dýraheilbrigðisreglur um aðflutning frá þriðju löndum til 

Sambandsins á afurðum úr dýraríkinu sem ætlaðar eru til manneldis. Í henni er einkum kveðið á um að framkvæmda-

stjórnin samþykki reglur sem varða tilteknar tegundir aðflutnings á þessum afurðum. Dýraheilbrigðisreglurnar sem mælt 

er fyrir um í þeirri tilskipun hafa ekki áhrif á reglurnar um heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum sem mælt er 

fyrir um í tilskipun ráðsins 97/78/EB (2) og er beitt samhliða þeim. 

2) Í tilskipun 97/78/EB er mælt fyrir um reglur sem gilda um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með sendingum af afurðum 

úr dýraríkinu sem koma til Sambandsins frá þriðju löndum, þ.m.t. afurðum sem falla undir gildissvið tilskipunar 

2002/99/EB. Í 15. gr. tilskipunar 97/78/EB er kveðið á um að aðildarríki skuli heimila endurinnflutning slíkra afurða 

hafi þeim verið hafnað af þriðja landi, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Meðal þeirra skilyrða eru meðal annars 

kröfur um vottun og þeim er ætlað að vernda heilbrigði manna og dýra. 

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (3) felldi úr gildi tilskipun 97/78/EB frá og með  

14. desember 2019. Með þeirri reglugerð var komið á fót nýjum lagaramma um opinbert eftirlit og aðra opinbera 

starfsemi til að sannreyna að löggjöf Sambandsins um landbúnaðartengdu matvælakeðjuna sé beitt með réttum hætti. Í 

henni er m.a. mælt fyrir um opinbert eftirlit með sendingum af afurðum úr dýraríkinu sem koma til Sambandsins, þ.m.t. 

matvæli. Þar að auki fellir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 (4) tilskipun 2002/99/EB úr gildi frá og 

með 21. apríl 2021. Í reglugerð (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um reglur um varnir gegn dýrasjúkdómum, þ.m.t. reglur 

um komu afurða úr dýraríkinu til Sambandsins. Reglunum, sem mælt er fyrir um í þessum tveimur reglugerðum, er beitt 

samhliða en þó að reglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2017/625 séu þverlægar í eðli sínu eru þær sem 

mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/429 sértækari fyrir geira þar eð þær varða heilbrigði dýra. 

4) Viðbótarreglum um framkvæmd opinbers eftirlits með sendingum af dýrum og vörum sem eru upprunnar í Sambandinu 

og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning hefur nú verið komið á með framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2074 (5) samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/625. Þessar viðbótarreglur miða að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 317, 9.12.2019, bls. 111. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2020 frá 

7. febrúar 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 

við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11. 

(2) Tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum sem fluttar eru inn til 

Bandalagsins frá þriðju löndum (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því 

að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um 

breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) 

nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og 

tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 

91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð. ESB L 95, 

7.4.2017, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um breytingu og niðurfellingu á 

tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1). 

(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2074 frá 23. september 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um sértækt opinbert eftirlit með sendingum af tilteknum dýrum og vörum sem eru 

upprunnar í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning (Stjtíð. ESB L 316, 6.12.2019, bls. 6). 
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því að sannprófa að sendingar sem koma aftur uppfylli m.a. dýraheilbrigðiskröfur og þar er vísað til þessara krafna eins 

og þær eru settar fram í dýraheilbrigðisreglum Sambandsins. Sú framselda reglugerð gildir frá 14. desember 2019 í 

samræmi við daginn þegar reglugerð (ESB) 2017/625 kemur til framkvæmda. 

5) Í gerðum framkvæmdastjórnarinnar um framkvæmd tilskipunar 2002/99/EB er sem stendur ekki mælt fyrir um sértækar 

dýraheilbrigðiskröfur sem varða endurkomu afurða úr dýraríkinu til Sambandsins sem fluttar hafa verið út frá 

Sambandinu og sem þriðja land hefur synjað um komu. Þess vegna ætti að mæla fyrir um dýraheilbrigðiskröfur sem eru 

sértækar fyrir endurkomu sendinga af afurðum úr dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis, til Sambandsins, sem fluttar 

hafa verið út frá Sambandinu og sem þriðja land hefur synjað um komu, til að skapa réttarvissu að því er varðar 

dýraheilbrigðiskröfur sem gilda um þessar sendingar og til að draga úr hugsanlegri áhættu fyrir heilbrigði dýra eftir  

14. desember 2019 í kjölfar þess að tilskipun 97/78/EB verður felld úr gildi. 

6) Einkum ætti afferming, geymsla og endurferming þessara afurða í þriðju löndum ekki að skapa hættu á útbreiðslu og 

aðflutningi til Sambandsins á sjúkdómsvöldum tiltekinna skráðra dýrasjúkdóma sem um getur í I. viðauka við tilskipun 

2002/99/EB. 

7) Til viðbótar við frumritin, sem lögbært yfirvald í útflutningsaðildarríkinu gefur út, ætti einnig að vera leyfilegt að 

sannprófa uppruna sendinga af afurðum úr dýraríkinu til manneldis á grundvelli rafræns jafngildis frumrits opinbera 

vottorðsins sem lagt er fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit sem um getur í 131. gr. reglugerðar 

(ESB) 2017/625 (IMSOC) og komið var á fót með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 

(6). 

8) Það ætti að vera heimilt að sending af afurðum úr dýraríkinu til manneldis, sem hefur verið send til baka til 

Sambandsins eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning, sé flutt til viðtökustaðar í Sambandinu ef lögbært yfirvald 

viðtökustaðarins í Sambandinu hefur samþykkt að taka við sendingunni. 

9) Nauðsynlegt er að tryggja að sendingar af afurðum úr dýraríkinu til manneldis, sem hafa verið sendar til baka til 

Sambandsins eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning, komist á viðtökustað sinn í Sambandinu. Þess vegna ættu 

kröfur um málsmeðferð, sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 (7), að 

gilda um vöktun á flutningi og komu slíkra sendinga frá landamæraeftirlitsstöð, sem er komustöð inn í Sambandið, til 

starfsstöðvar á viðtökustaðnum. 

10) Dýraheilbrigðiskröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessari framkvæmdarákvörðun, ættu að gilda til 21. apríl 2021 þar eð 

reglugerð (ESB) 2016/429 og framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um dýraheilbrigðisreglur er varða komu inn 

til Sambandsins, tilflutning og meðhöndlun eftir komu tiltekinna dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu frá þriðju 

löndum eða yfirráðasvæðum gilda frá þeim degi. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Lögbært yfirvald á landamæraeftirlitsstöð skal heimila komu sendinga af afurðum úr dýraríkinu, sem eru skilgreindar í  

4. mgr. 2. gr. tilskipunar ráðsins 2002/99/EB og eru upprunnar í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land 

hefur synjað um innflutning, til Sambandsins ef eftirfarandi kröfur eru uppfylltar: 

a) sendingunni fylgir frumrit opinbera vottorðsins eða skjal sem lögbært yfirvald í útflutningsaðildarríkinu gefur út eða 

rafrænt jafngildi þess, sem er lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit sem um getur í 131. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625 (IMSOC) og komið var á fót með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1715, eða staðfest 

afrit af því,  

  

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá 30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsinga-

stjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37). 

(7) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er 

komustöð, til starfsstöðvar á viðtökustað í Sambandinu (Stjtíð. ESB L 255, 4.10.2019, bls. 1). 
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b) sendingunni fylgir yfirlýsing frá lögbæru yfirvaldi á viðtökustaðnum í Sambandinu þar sem staðfest er að það 

samþykki að taka við sendingunni og tilgreindur viðtökustaður fyrir endurkomu hennar til Sambandsins, 

c) sendingunni fylgir eitt af eftirfarandi skjölum þar sem ástæðan fyrir synjun þriðja landsins um innflutning er tilgreind, 

eftir atvikum staður og dagsetning affermingar, geymslu og endurfermingar í þriðja landinu, og eftirfarandi 

upplýsingar: 

i. ef um er að ræða ílát eða pakkningar með ósködduðu, upprunalegu innsigli: yfirlýsing rekstraraðilans sem ber 

ábyrgð á sendingunni þar sem staðfest er að flutningurinn hafi farið fram við skilyrði sem eru viðeigandi fyrir 

tegund afurðanna úr dýraríkinu og að innihaldi sendingarinnar hafi ekki verið breytt á meðan á flutningnum stóð 

eða 

ii. opinber yfirlýsing lögbærs yfirvalds eða annars opinbers yfirvalds í þriðja landinu þar sem staðfest er að kröfurnar 

í d-lið hafi verið uppfylltar, 

d) ef afurðirnar úr dýraríkinu voru affermdar í þriðja landi: lögbært yfirvald eða annað opinbert yfirvald þriðja landsins 

vottar að: 

i. afurðirnar úr dýraríkinu fengu enga aðra meðhöndlun en affermingu, geymslu og endurfermingu í þriðja landinu, 

ii. árangursríkar ráðstafanir voru gerðar til að komast hjá því að afurðirnar úr dýraríkinu menguðust af 

sjúkdómsvöldum, sem valda smitandi dýrasjúkdómum sem eru skráðir í I. viðauka við tilskipun 2002/99/EB, 

meðan afferming, geymsla og endurferming í þriðja landinu stóð yfir, 

iii. staðurinn þar sem afferming, geymsla og endurferming í þriðja landinu fór fram féll ekki undir takmarkanir á 

tilflutningi vegna smitandi dýrasjúkdóma, sem eru skráðir í I. viðauka við tilskipun 2002/99/EB, meðan 

afferming, geymsla og endurferming í þriðja landinu stóð yfir. 

2. Þrátt fyrir a-lið 1. liðar, í tilvikum þar sem lögbært yfirvald í útflutningsaðildarríkinu gaf ekki út skjölin sem um getur í 

því ákvæði, skal staðfesta uppruna sendingarinnar á annan hátt á grundvelli skriflegra sönnunargagna sem rekstraraðilinn, 

sem ber ábyrgð á sendingunni, leggur fram. 

3. Lögbært yfirvald á landamæraeftirlitsstöðinni skal vakta flutning sendingar af afurðum úr dýraríkinu og komu hennar á 

viðtökustaðinn í samræmi við 2. og 3. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666. 

2. gr. 

Þessi ákvörðun gildir frá 14. desember 2019 til 21. apríl 2021. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 28. nóvember 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


