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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 745/2004
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2011/EES/68/54

frá 16. apríl 2004
um ráðstafanir varðandi innflutning afurða úr dýraríkinu til einkaneyslu (*)

að afurðir, sem ekki uppfylla slík skilyrði, séu ekki fluttar
inn á annan hátt en um skoðunarstöðvar á landamærum.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

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. mgr. 8. gr.,

2)

Ekki eru allir komustaðir á ytri landamærum Bandalagsins,
þar sem farþegar og bögglar koma frá þriðju löndum,
samþykktar skoðunarstöðvar. Eigi að síður er það á
ábyrgð lögbærra yfirvalda í hverju aðildarríki að tryggja
að ferðamenn og farþegar eða þeir einstaklingar sem bera
ábyrgð á vörusendingunum viti af og fari að viðeigandi
reglum Bandalagsins sem gilda um vörusendingar með
dýraafurðum sem ekki eru viðskiptalegs eðlis.

3)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 (4)
er mælt fyrir um reglur um heilbrigðiseftirlit með dýrum
og dýraafurðum á skoðunarstöðvum Bandalagsins á
landamærum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju
löndum. Í 8. gr. eru þyngdarmörk, vegna undanþágu
frá kerfisbundnu heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum frá viðurkenndum löndum eða hlutum
þeirra, fastsett við 1 kg fyrir afurðir til manneldis. Þar
er einnig kveðið á um tilteknar undanþágur fyrir smærri
böggla með afurðum úr dýraríkinu sem eru fluttir til
Danmerkur, m.a. frá Grænlandi og Færeyjum, og að því
er varðar tiltekið fiskmeti sem er flutt frá Rússlandi til
Finnlands og Svíþjóðar.

4)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/349/EB (5) er
mælt fyrir um skrá yfir afurðir úr dýraríkinu sem skoða
skal á skoðunarstöðvum á landamærum. Í samræmi við
2. gr. gilda þó ákvæði ákvörðunarinnar með fyrirvara um
undanþágurnar sem um getur í 16. gr. tilskipunar 97/78/
EB.

með hliðsjón af 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 (2), einkum 3. gr. (5. mgr.), 16. gr. (3. mgr.) og 17. gr.
(7. mgr.),

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 90/424/EBE frá 26. júní
1990 um útgjöld á sviði dýraheilbrigðismála (3), einkum
3. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í 1. og 2. mgr. 3 gr. tilskipunar 97/78/EB, eftir því sem við
á, er gerð sú krafa að aðildarríkin skuli tryggja að engin
vörusending frá þriðja landi sé flutt inn í Bandalagið án
þess að gangast undir viðeigandi heilbrigðiseftirlit með
dýrum og dýraafurðum og að vörusendingar séu fluttar
inn í Bandalagið um skoðunarstöð á landamærum. Í
samræmi við 16. gr. gilda þessar kröfur þó ekki um
afurðir sem ferðamenn taka með sér eða sem sendar
eru til einstaklinga til þeirra eigin neyslu, með vissum
skilyrðum. Af þessu leiðir að aðildarríkin skulu
skipuleggja eftirlit við aðra komustaði til að tryggja

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 122, 26.4.2004, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2005 frá 8. júlí 2005 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 24.11.2005,
bls. 9.
(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
(3) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 19. Ákvörðuninni var síðast breytt með
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/99/EB (Stjtíð. ESB L 325,
12.12.2003, bls. 31).

(4)
(5)

Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2004, bls. 11.
Stjtíð. EB L 121, 8.5.2002, bls. 6.
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5)

Framandi dýrasjúkdómar hafa komið upp innan
Evrópubandalagsins af völdum veirustofna sem áður
hafa ekki verið einangraðir í Bandalaginu, þ.m.t.
uppkoma svínapestar 1996 og 2000 og alvarleg farsótt
gin- og klaufaveiki árið 2001. Uppkoma gin og
klaufaveikinnar var af völdum veiru af gerðinni O1PanAsia, stofni sem ekki finnst í neinu þeirra þriðju
landa sem afurðir úr dýrum af smitnæmum tegundum
eru fluttar inn frá í samræmi við löggjöf Bandalagsins.

6)

Í ljósi þeirra áhættu að að veiran breiðist út hefur á fleiri
en einum vettvangi verið lögð sérstök áhersla á þörfina
á að auka árvekni og bæta eftirlit með innflutningi
ferðamanna á afurðum úr dýraríkinu (1). Enn fremur
samþykkti Evrópuþingið ályktun 17. desember 2002 um
ráðstafanirnar um varnir gegn gin- og klaufaveiki í
Evrópusambandinu árið 2001 og framtíðarráðstafanir til
að koma í veg fyrir og verjast dýrasjúkdómum í
Evrópusambandinu (2) þar sem komist er að þeirri
niðurstöðu að alvarlegasta áhættan á að gin- og
klaufaveiki berist þangað sé vegna ólöglegs
innflutninga á afurðum úr dýraríkinu frá löndum þar
sem gin- og klaufaveiki er landlæg og að fleira skuli
gert til að hafa eftirlit með, greina og eyða ólöglega
innfluttu kjöti, þ.m.t. innflutningur til einkaneyslu.

7)

9)

Að teknu tilliti til faraldsfræðilegra aðstæðna í
heiminum að því er varðar alvarlega smitsjúkdóma í
dýrum sem smitast með afurðum úr slíkum dýrum,
þ.m.t. gin- og klaufaveiki, skapar innflutningur slíkra
afurða, sem ekki er viðskiptalegs eðlis, til Bandalagsins
frá þriðju löndum, sem ekki eru laus við þessa
sjúkdóma, áfram óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði
dýra.

10)

Tímabært er að mæla fyrir um varanlegar reglur um
innflutning til einkaneyslu á kjöti, mjólk og
kjötafurðum og mjólkurvörum í stað gildandi
verndarráðstafana.

11)

Einnig er viðeigandi að tilgreina tegundir og magn
afurða úr dýraríkinu sem kunna að vera undanþegnar
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum að því er
varðar innflutning sem ekki er viðskipalegs eðlis án
þess að það skapi umtalsverða áhættu fyrir heilbrigði
dýra. Einnig er viðeigandi að tryggja að aðildarríkin
haldi áfram að skipuleggja viðeigandi eftirlit á
viðkomandi komustöðum inn í Bandalagið á grundvelli
þeirra meginreglna sem eru fastsettar með tilskipun
97/78/EB, að teknu tilliti til þess að þörf er á að laga
þessar meginreglur að því að innflutningurinn er ekki
viðskiptalegs eðlis, og að tryggja að ferðamenn fái
upplýsingar um þetta eftirlit.

12)

Telja má að áhætta fyrir ESB að því er varðar
dýraheilbrigði vegna tiltekinna þriðju landa sé í
lágmarki vegna nálægðar þeirra og heilbrigðisástands
dýra þar. Takmarkað magn af kjöti og kjötafurðum og
mjólk og mjólkurvörum frá slíkum löndum skal því
undanþegið heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum. Enn fremur hafa tiltekin nærliggjandi
þriðju lönd gert sérstakt samkomulag, sem varðar
heilbrigði dýra og dýraafurða, við ESB að því er varðar
viðkomandi þætti sem varða heilbrigði dýra og
dýraafurða í réttarreglum ESB. Því skulu vörusendingar
til einkaneyslu frá þessum þriðju löndum falla utan
gildissviðs eftirlitsákvæðanna sem mælt er fyrir um í
þessari reglugerð. Til þess að farþegar fái viðeigandi
upplýsingar skal þó tilgreina í öllu viðkomandi
kynningarefni að þessi þriðju lönd njóti undanþágu.

13)

Aðildarríkin skulu koma á viðeigandi og markvissum
aðgerðum til að koma í veg fyrir að ólöglegar
vörusendingar af kjöti, mjólk og kjötafurðum og
mjólkurvörum séu fluttar inn í einkafarangri á
komustöðum inn í Evrópubandalagið.

Í ályktuninni var því einnig lýst yfir að Bandalagið skuli
afnema leyfi ferðamanna til að flytja inn í farangri
sínum kjöt í litlu magni, sem ætlað er til einkaneyslu, og
að brot á þessu banni skuli varða nógu háum sektum til
að bannið beri árangur. Enn fremur var því lýst yfir í
ályktuninni að aðildarríkin skuli fjölga, eins og við á,
starfsmönnum sem annast eftirlit á flugvöllum til að
draga úr áhættu á að búfjársjúkdómar berist með
ólöglegum innflutningi á afurðum úr dýraríkinu í
farangri flugfarþega og nota sérþjálfaða hunda í meira
mæli og að samsvarandi ráðstafanir og aukin árvekni
skuli
gilda
á
öllum
komustöðum
inn
í
Evrópubandalagið.

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/995/EB (3)
eru settar fram bráðabirgðaverndarráðstafanir til að
takmarka innflutning, sem ekki er viðskiptalegs eðlis, á
afurðum úr dýraríkinu. Þessar verndarráðstafanir voru
innleiddar sem hentugustu aðferðirnar til að koma í veg
fyrir að slíkur innflutningur beri alvarlega
dýrasjúkdóma inn í Bandalagið meðan beðið er
innleiðingar á varanlegri reglum.

8)

________________

( 1)

( 2)

( 3)

Guidelines for a risk assessment on FMD threat associated with
tourism and transport (leiðbeiningar um áhættumat varðandi ógn af
völdum gin- og klaufaveiki í tengslum við ferðamennsku og
flutningastarfsemi), samþykkt á 33. fundi framkvæmdastjórnar
Evrópubandalaganna um varnir gegn gin- og klaufaveiki (EUFMD).
(http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/
EUFMD/reports/sess33/default.htm).
— Alþjóðleg ráðstefna um varnir gegn og eftirlit með gin- og
klaufaveiki, Brussel, desember 2001.
— Ályktun Evrópuþingsins frá 13. júní 2002 um gin- og klaufaveiki og
heimsmeistaramótið í knattspyrnu í Suður-Kóreu.
Ályktun Evrópuþingsins um ráðstafanir til að verjast gin- og klaufaveiki í
Evrópusambandinu árið 2001 og framtíðarráðstafanir til að koma í veg
fyrir og verjast dýrasjúkdómum í Evrópusambandinu (2002/2153(INI)), 17.
desember 2002.
Stjtíð. EB L 353, 30.12.2002, bls. 1.

15.12.2011

—

15.12.2011
14)

15)

16)
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Skýrar, letjandi hömlur skulu vera fyrir hendi til að
koma í veg fyrir innflutning á kjöti, mjólk og
kjötafurðum og mjólkurvörum til einkaneyslu til
Evrópubandalagsins
án
tilskilinnar
vottunar
heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og dýraafurða.
Aðildarríkin skulu því krefja þá einstaklinga sem
dregnir eru til ábyrgðar fyrir að brjóta reglurnar um
þann kostnað og beita þá þeim viðurlögum sem þörf
krefur, þ.m.t. kostnað við förgun.

Aðildarríkin
skulu
veita
framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna viðeigandi upplýsingar um
aðferðir sem þau hafa notað til að framfylgja þeim
reglum sem settar eru fram í þessari reglugerð við þá
komustaði til Bandalagsins sem þau bera ábyrgð á.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.
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2. gr.
Undanþágur

Með fyrirvara um 20. og 22. gr. tilskipunar 97/78/EB skal
eftirfarandi vera undanþegið kröfunum í 1. gr.:
— afurðir, sem eru tilgreindar í I. viðauka og koma frá hvaða
þriðja landi sem er, að því tilskildu að magnið sé ekki
meira en eðlilegt megi telja að einstaklingur neyti,
— kjöt og kjötafurðir og mjólk og mjólkurvörur, sem eru
fluttar til Bandalagsins frá Færeyjum, Grænlandi, Íslandi,
Liechtenstein og Sviss, að því tilskildu að magnið sem
flutt er inn sé ekki yfir 5 kg á hvern aðila.
3. gr.
Upplýsingar til ferðamanna

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið og markmið

1. Að því er varðar þessa reglugerð merkir kjöt og
kjötafurðir og mjólk og mjólkurvörur afurðirnar sem eru
tilgreindar í liðum 01–04 undir fyrirsögn I.2 í I bálki
viðaukans
við
ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar
2002/349/EB.

1. Aðildarríkin skulu tryggja að við alla tilnefnda komustaði
inn í Bandalagið sé athygli ferðamanna, sem koma frá þriðju
löndum, vakin á skilyrðum á sviði dýraheilbrigðis vegna
innflutnings á afurðum úr dýraríkinu. Í upplýsingunum skulu
a.m.k. koma fram upplýsingarnar sem kveðið er á um í II
viðauka, birtar með áberandi tilkynningum sem eru staðsettar
á auðsjáanlegum stað.
2. Aðilar sem stunda farþegaflutninga milli landa skulu vekja
athygli allra farþega sem þeir flytja inn í Bandalagið á
skilyrðum á sviði dýraheilbrigðis vegna innflutnings á
afurðum úr dýraríkinu til Bandalagsins og á ákvæðum
þessarar reglugerðar, einkum með því að veita upplýsingarnar
sem mælt er fyrir um í III viðauka.
4. gr.

2. Allt kjöt og kjötafurðir og mjólk og mjólkurvörur, sem
ferðamenn flytja inn í Bandalagið eða eru send til einkaaðila,
falla undir innflutningskröfurnar sem mælt er fyrir um
samkvæmt tilskipun ráðsins 2002/99/EB. Afurðirnar skulu
koma frá löndum sem eru tilgreind í samræmi við 8. gr.
þeirrar tilskipunar og skulu lagðar fram á skoðunarstöð á
landamærum ásamt meðfylgjandi skjölum skv. 9. gr. hennar.

3. Afurðirnar skulu sæta eftirliti sem varðar heilbrigði dýra
og dýraafurða í samræmi við reglugerð (EB) nr. 136/2004.
Afurðirnar skulu þó ekki undanþegnar kerfisbundnu
heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum sem mælt er
fyrir um í 1. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar.

4. Þessi reglugerð gildir ekki um vörusendingar til
einkaneyslu frá Andorra, Noregi og San Marínó. Til þess að
farþegar fái viðeigandi upplýsingar skal þó tilgreina í öllu
viðkomandi kynningarefni að þessi þriðju lönd njóti
undanþágu.

Eftirlit og viðurlög
1. Við alla komustaði inn í Evrópubandalagið, sem lögbært
yfirvald tilnefnir, skulu lögbæra yfirvaldið og þau yfirvöld
sem bera ábyrgð á opinberu eftirliti, í samvinnu við
rekstraraðila hafna og flugvalla og rekstraraðila sem bera
ábyrgð á öðrum komustöðum, skipuleggja eftirlit til að finna
ólöglegar vörusendingar af kjöti og kjötafurðum og mjólk og
mjólkurvörum og staðfesta að skilyrðin, sem mælt er fyrir um
í 1. og 2. gr., séu uppfyllt. Eftirlitið má skipuleggja með
nálgun byggðri á áhættumati, þ.m.t., ef lögbært yfirvald
aðildarríkisins telur það nauðsynlegt, með notkun skilvirkra
leitaraðferða s.s. skönnunarbúnaðar og sérþjálfaðra hunda til
að leita að þess háttar vörusendingum í miklu magni
einkafarangurs.
2. Allar vörusendingar til einkaneyslu, sem lögbært yfirvald
kemst að raun um að brjóti í bága við reglurnar sem mælt er
fyrir um í þessari reglugerð, skulu gerðar upptækar og þeim
eytt í samræmi við landslöggjöf.
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3. Einstaklingur sem ber ábyrgð á hvers kyns vörusendingu
til einkanota sem telst brjóta í bága við reglurnar í þessari
reglugerð gæti, samkvæmt ákvörðun lögbærs yfirvalds
viðkomandi aðildarríkis, þurft að bera kostnaðinn eða
viðurlögin sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 17. gr. tilskipunar
97/78/EB. Ef nauðsyn krefur skulu aðildarríkin tryggja að í
landslöggjöfinni, sem um getur í 2. mgr. og gildir um
haldlagningu og eyðingu vörusendinga til einkaneyslu, sé
tilgreindur sá einstaklingur eða lögaðili sem skal bera kostnað
við eyðingu allra vörusendinga til einkanota sem eru gerðar
upptækar eða hafa verið skildar eftir af fúsum og frjálsum
vilja.
5. gr.
Skýrslur
1. Hvert
aðildarríki
skal
árlega
leggja
fyrir
framkvæmdastjórnina fullgerða töflu, eins og mælt er fyrir um
í IV viðauka, þar sem teknar eru saman viðeigandi
upplýsingar um þær ráðstafanir sem hafa verið gerðar til að
kynna og framfylgja reglunum í þessari reglugerð um
innflutning á kjöti og mjólk til einkaneyslu og árangurinn af
þeim. Upplýsingarnar sem lagðar verða fram verða notaðar til
að endurskoða ákvæði þessarar reglugerðar, einkum 4. gr.

15.12.2011

2. Skýrslutímabilið skal standa frá 1. janúar til 31. desember
og leggja skal upplýsingarnar fram fyrir 1. mars á því ári sem
fylgir næst á eftir hverju fyrrnefndu, árlegu skýrslutímabili.
6. gr.
Niðurfelling
Ákvörðun 2002/995/EB er felld úr gildi.
7. gr.
Framkvæmd
1. Reglugerð þessi gildir frá 1. maí 2004.
2. Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingar fyrir ferðamenn,
sem kveðið er á um í 1. mgr. 3. gr., séu aðgengilegar frá
1. maí 2004.
3. Framkvæmdastjórnin skal sjá aðildarríkjum og
inngönguríkum fyrir afritum af tilkynningunum sem eru
gerðar
samkvæmt
fyrirmyndinni
í
II
viðauka.
Rekstrarkostnaður, að hámarki 35 000 evrur, skal greiddur af
fjárlögum Bandalagsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 16. apríl 2004.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David Byrne

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI
Kjöt og kjötafurðir og mjólk og mjólkurvörur sem falla undir undanþágu frá kerfisbundnu heilbrigðiseftirliti með dýrum og
dýraafurðum þegar ferðamenn taka þær með sér til Bandalagsins:
— Mjólk í duftformi fyrir ungbörn, ungbarnamatur og sérfæði sem er nauðsynlegt af læknisfræðilegum ástæðum, með þeim
skilyrðum að ekki þurfi að kæla vörurnar áður en umbúðir þeirra eru opnaðar, að þær séu í pakkningum með vöruheiti,
framleiddu með einkaleyfi, sem eru seldar beint til lokaneytenda og að pakkningin sé órofin nema varan sé í notkun.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
II. VIÐAUKI
Þessi tilkynning skal gerð á a.m.k. einu af opinberum tungumálum aðildarríkisins þar sem innflutningur fer fram inn í
Evrópubandalagið og á öðru tungumáli sem lögbær yfirvöld viðkomandi aðildarríkisins telja viðeigandi, sem unnt er að nota
í nágrannalandinu eða, ef um er að ræða flugvelli og hafnir, tungumál sem líklegast er að komufarþegar noti.
Aðildarríkin skulu bæta viðbótarupplýsingum við þessa tilkynningu, sem eiga við staðbundin skilyrði og aðstæður, ásamt
landsákvæðum sem eru samþykkt á grundvelli tilskipunar 97/78/EB.

15.12.2011
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Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
Berum ekki smitandi dýrasjúkdóma inn í Evrópusambandið!
Afurðir úr dýraríkinu geta borið með sér sýkla sem valda smitsjúkdómum í dýrum
Aðflutningur afurða úr dýraríkinu til Evrópusambandsins er háður ströngum verklagsreglum og heilbrigðiseftirliti með dýraafurðum
Ferðamenn (*) verða að leggja þessar afurðir fram til opinbers eftirlits
(*) aðrir en þeir sem flytja með sér lítið magn til einkaneyslu frá Andorra, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi, Liechtenstein, Noregi, San Marínó og Sviss.

(Eftirfarandi tilkynningu er hægt að sjá á: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)
III. VIÐAUKI
Rekstraraðilar, sem stunda farþegaflutninga milli landa, skulu nýta fyrirliggjandi samskiptaaðferðir (t.d. bæklinga, tilkynningar í kallkerfum, skjá- og
veggauglýsingar o.s.frv.) til að tryggja að eftirfarandi upplýsingar séu aðgengilegar öllum farþegum sem þeir flytja inn í Bandalagið. Rekstraraðilar,
sem stunda farþegaflutninga milli landa, skulu einnig tryggja að þessar upplýsingar séu sendar út á aðgengilegu formi sem hentar staðbundnum
skilyrðum og aðstæðum og þannig að þær séu skiljanlegar farþegunum sem þeir flytja.

Berum ekki smitandi dýrasjúkdóma inn í Evrópusambandið!
Afurðir úr dýraríkinu geta borið með sér sýkla sem valda smitsjúkdómum í dýrum
Vegna hættu á að sjúkdómar berist með ferðamönnum inn í Evrópusambandið er bannað að flytja vörusendingar til einkaneyslu af kjöti og
kjötafurðum og mjólk og mjólkurvörum inn í ESB með eftirfarandi undantekningum:
☐

Mjólk í duftformi fyrir ungbörn, ungbarnamatur og sérfæði sem er nauðsynlegt af læknisfræðilegum ástæðum, að því tilskildu
●

varan þurfi ekki kælingu áður en hennar er neytt,

●

að varan sé í pakkningu með vöruheiti, framleiddu með einkaleyfi, og

●

að pakkningin sé órofin.

☐

Vörusendingar til einkaneyslu af kjöti og kjötafurðum, mjólk eða mjólkurvörum frá Færeyjum, Grænlandi, Íslandi, Liechtenstein og Sviss sem
vega samtals minna en 5 kg.

☐

Vörusendingar af kjöti og kjötafurðum, mjólk eða mjólkurvörum til einkaneyslu frá Andorra, Noregi og San Marínó.

Aðeins má hafa með sér aðrar vörusendingar af kjöti og kjötafurðum, mjólk eða mjólkurvörum inn í Bandalagið ef:

☐

●

þeim fylgja nauðsynleg gögn frá opinberri heilbrigðisþjónustu fyrir dýr og dýraafurðir í landinu sem ferðast er frá þar sem fram kemur að
varan uppfylli innflutningskröfur ESB, og

●

skýrt er frá öllum slíkum vörum og lögð eru fram gögn við komu til viðurkenndrar skoðunarstöðvar á landamærum ESB til heilbrigðiseftirlits
með dýrum og dýraafurðum.

Allt kjöt, kjötafurðir, mjólk eða mjólkurvörur sem ekki eru í samræmi við þessar reglur skulu afhentar við komu að landamærum
Evrópusambandsins til opinberrar förgunar.

VANRÆKSLA Á AÐ SKÝRA FRÁ SLÍKUM VÖRUM GETUR LEITT TIL FJÁRSEKTAR EÐA LÖGSÓKNAR.
Hafa má meðferðis matvæli úr dýraríkinu önnur en kjöt, kjötafurðir, mjólk og mjólkurvörur, að hámarki 1 kg, án þess að þau séu lögð fram til
heilbrigðiseftirlits með dýraafurðum.
Þökk fyrir samvinnuna og skilninginn
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IV. VIÐAUKI
Tölulegar upplýsingar um árangur við framfylgd reglna um innflutning á kjöti og mjólk til einkaneyslu

GRUNNUPPLÝSINGAR
a) Aðildarríki (tilgreinið)
b) Áætlaður fjöldi komustaða til Evrópubandalagsins (tilgreinið)
c) Skýrslutímabil (tilgreinið ár)
AÐFERÐIR TIL AÐ AUKA ÁRVEKNI VEGNA SKILYRÐA Á SVIÐI DÝRAHEILBRIGÐIS VARÐANDI INNFLUTNING TIL
EINKANEYSLU
Tilgreinið aðferðir sem lögbært yfirvald hefur notað til að auka árvekni vegna skilyrða á sviði dýraheilbrigðis varðandi innflutning til
einkaneyslu. Bæði skal tilgreina aðferðir og hve oft þær voru notaðar (t.d. bæklingar, opinberar tilkynningar, viðbótarauglýsingar
o.s.frv.)
FRAMFYLGD
a) Aðferðir til að finna ólöglegar vörusendingar af kjöti og mjólk meðan á skýrslutímabilinu stóð (strikið yfir það sem ekki á við):
Tilviljanakennd tollskoðun/markviss tollskoðun/sérþjálfaðir hundar/skönnunarbúnaður Annað
Veita skal nánari upplýsingar um það hvernig staðið var að framfylgd á skýrslutímabilinu:
b) Áætlaður heildarfjöldi ólöglegra vörusendinga af kjöti og mjólk í einkafarangri við komustaði til Bandalagsins á
skýrslutímabilinu (tilgreinið)
c) Áætlað magn af kjöti og mjólk sem gert var upptækt og/eða fargað úr einkafarangri í kjölfar eftirlits við komustaði inn í
Bandalagið á skýrslutímabilinu (tilgreinið):
●

kjöt og kjötafurðir í kg

●

mjólk og mjólkurvörur í kg

d) Tilgreinið þau fimm þriðju lönd sem farþegar með ólöglegar vörusendingar af kjöti og mjólk komu oftast frá á skýrslutímabilinu:
e) Ef við á, tilgreinið frá hvaða þriðju löndum þeir farþegar koma sem sæta oftast markvissri tollskoðun og veitið nákvæmar
upplýsingar um fjölda tollskoðana og fjölda og tegund ólöglegra vörusendinga sem fundust:

Sendist framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna eigi síðar en 1.mars á því ári sem fylgir næst á eftir hverju árlegu skýrslutímabili.

__________________

