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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Leiðrétting á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/478/EB frá 29. apríl 2004 um samþykkt 
almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs 

(Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 160 frá 30. apríl 2004) 

Ákvörðun 2004/478/EB verði svohljóðandi: 

 

                                                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                        2009/EES/71/23 

frá 29. apríl 2004 

um samþykkt almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs(*) 

(2004/478/EB) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og 
kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna 
öryggis matvæla (1), einkum 55. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 55. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 er kveðið á um að 
framkvæmdastjórnin skuli, í náinni samvinnu við 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
„Matvælaöryggisstofnunin“) og aðildarríkin, semja 
almenna áætlun um krísustjórnun (  áhættustjórnun) 
(crisis management) á sviði sem varðar öryggi matvæla 
og fóðurs. 

2) Samráð hefur verið haft við Matvælaöryggisstofnunina 
um drög að almennu áætluninni og hafa þau einnig verið 
rædd til hlítar við aðildarríkin í fastanefndinni um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Með þessari ákvörðun er almenna áætlunin um krísustjórnun á 
sviði matvæla og fóðurs, sem kveðið er á um í 55. gr. við 
reglugerð (EB) nr. 178/2002, innleidd og er hún sett fram í 
viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Þessi ákvörðun öðlast gildi á fyrsta degi næsta mánaðar eftir 
birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 212, 12.6.2004, bls. 60. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2007 frá 26. 
október 2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og  
II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 
10.4.2008, p. 39. 

(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1642/2003 (Stjtíð. ESB L 245, 29.9.2003, bls. 4). 
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VI AUKI 

ALMENN ÁÆTLUN UM KRÍSUSTJÓRNUN Á SVI I MATVÆLA OG FÓ URS 

1. Gildissvi  almennu áætlunarinnar um krísustjórnun á svi i matvæla og fó urs 

Í 3. ætti IV. kafla í regluger  (EB) nr. 178/2002 er gert rá  fyrir n jum a fer um vi  áhættustjórnun á svi i matvæla og 
fó urs: framkvæmdastjórnin skal koma á fót krísuteymi, [  áfallará i] sem Matvælaöryggisstofnunin er a ili a  og 
sam ykkja almenna áætlun um krísustjórnun á svi i matvæla og fó urs ar sem verklagsreglur, sem eru nau synlegar 
fyrir krísustjórnun, eru sérstaklega tilgreindar. Almenna áætlunin um krísustjórnun á svi i matvæla og fó urs er hér á 
eftir nefnd „almenna áætlunin“.  

Greinarnar rjár í 3. ætti eru samtengdar: 

Í 55. gr. er kve i  á um a  framkvæmdastjórnin skuli, í náinni samvinnu vi  Matvælaöryggisstofnunina og a ildarríkin, 
semja almenna áætlun um krísustjórnun á svi i matvæla og fó urs ar sem krísuástand er skilgreint ásamt 
verklagsreglum, sem eru nau synlegar fyrir krísustjórnun, .m.t. meginreglur um gagnsæi, sem beita skal, ásamt 
uppl singaáætlun. 

Í 56. gr. er kve i  á um a  framkvæmdastjórnin skuli koma á fót krísuteymi. 

Í 57. gr. eru verkefni krísuteymisins tiltekin.  

Í almennu áætluninni skal tilgreina, í samræmi vi  55. gr., hvers konar a stæ ur, sem fela í sér beina e a óbeina áhættu 
fyrir heilbrig i manna af völdum matvæla e a fó urs, sem ólíklegt er a  unnt sé a  fyrirbyggja, ey a e a draga úr svo a  
vi unandi sé me  eim ákvæ um sem eru í gildi e a me  ví a  beita einungis ákvæ um 53. og 54. gr.  

Í 56. gr. er einnig kve i  á um a  framkvæmdastjórnin skuli koma á fót krísuteymi „komist framkvæmdastjórnin a  raun 
um a  ær a stæ ur séu fyrir hendi a  tiltekin matvæli e a fó ur hafi, beint e a óbeint, í för me  sér alvarlega áhættu 
fyrir heilbrig i manna og a  ekki sé hægt a  fyrirbyggja hana, ey a henni e a draga úr henni me  gildandi ákvæ um e a 
stjórna henni á fullnægjandi hátt me  ví a  beita ákvæ um 53. og 54. gr.“. Í almennu áætluninni er ví 
l sing/skilgreining á: 

— krísuástandinu, 

— málsme fer inni sem lei ir til beitingar almennu áætlunarinnar, 

— stofnun netkerfis fyrir samræmendur krísustjórnunar, 

— verklagsreglunum um krísustjórnun, 

— hlutverki krísuteymisins, 

— starfsemi krísuteymisins (samsetningu, rekstrarlegum a búna i, a ger um), 

— tengingunni milli krísuteymisins og ákvar anatökuferlisins, 

— lokum krísunnar, 

— verklagsreglunum vi  stjórnun áhættu sem hugsanlega er alvarleg, 

— uppl singaáætluninni, 

— meginreglunum um gagnsæi. 

Verklagsreglurnar um krísustjórnun, sem fastsettar eru í almennu áætluninni, eru vi mi unarreglur sem gilda fyrir 
a ildarríkin, Matvælaöryggisstofnunina og framkvæmdastjórnina. 

2. Krísuástand 

2.1. Krísuástand sem hefur í för me  sér beina e a óbeina, alvarlega áhættu fyrir heilbrig i manna 

Krísuástand einkennist af ví a  mikilvægir ættir koma vi  sögu í slíkum mæli a  framkvæmdastjórnin metur a  
stjórnun áhættunnar, sem um er a  ræ a og tengist matvælum e a fó ri, sé svo flókin a  áhættunni ver i ekki stjórna  á 
fullnægjandi hátt me  eim ákvæ um, sem eru í gildi, e a me  ví a  beita einungis ákvæ um 53. og 54. gr. 
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Reynslan hefur s nt a  yfirleitt má hafa fullnægjandi stjórn á ástandi sem hefur áhættu í för me  sér, me  ví a  nota 

ær verklagsreglur sem fyrir eru. ar af lei andi er afar sjaldgæft a  hægt sé a  tala um krísuástand. 

essir mikilvægu ættir eru einkum eftirfarandi: 

krísuástandi  hefur í för me  sér beina e a óbeina, alvarlega áhættu fyrir heilbrig i manna og/e a a  er meti  e a sett 
fram sem slíkt e a unnt er a  meta a  og/e a setja a  fram sem slíkt 

og 

áhættan er dreif  um e a hún gæti dreifst til stórs hluta matvælaferlisins 

og 

afar líklegt er a  áhættan berist til allmargra a ildarríkja og/e a landa utan Bandalagsins. 

Almenna áætlunin felur í sér a  komi  ver i á fót krísuteymi egar beina e a óbeina áhættan, sem um er a  ræ a, er talin 
alvarleg. Almenna áætlunin mun ví í nánast öllum tilvikum fela í sér a  krísuteymi ver i komi  á fót. 

2.2. Krísuástand ar sem alvarleg áhætta er hugsanlega fyrir hendi 

Í áætluninni er mikilvægt a  gera rá  fyrir tilvikum ar sem áhætta er hugsanleg og gæti róast yfir í alvarlega áhættu 
sem ólíklegt er a  megi fyrirbyggja, ey a e a draga úr me  ví a  beita gildandi ákvæ um e a me  ví a  beita einungis 
ákvæ um 53. og 54. gr. Í ví tilviki ver ur krísuteymi ekki komi  á fót en rétt er a  gera vi eigandi rá stafanir til a  
tryggja skilvirka stjórn á krísuástandi af essu tagi. 

3. Málsme fer  sem lei ir til beitingar almennu áætlunarinnar 

Uppl singar, sem lei a e.t.v. til beitingar almennu áætlunarinnar um krísustjórnun á svi i matvæla og fó urs og, ef 
nau syn krefur, ess a  krísuteymi ver i komi  á fót, gætu komi  úr: 

— hra vi vörunartilkynningum (frá hra vi vörunarkerfinu fyrir matvæli og fó ur), 

— uppl singum frá a ildarríkjum (annars konar tilkynningar, uppl singar frá fastanefndinni um matvælaferli  og 
heilbrig i d ra o.s.frv.), 

— uppl singum frá Matvælaöryggisstofnuninni, 

— sk rslum frá Matvæla- og d raheilbrig isskrifstofunni, 

— uppl singum frá faraldsfræ ineti ESB, 

— uppl singum frá ri ju löndum e a al jó astofnunum, 

— ö rum heimildum (frá neytendahópum, atvinnulífinu, ö rum hagsmunaa ilum, fjölmi lum o.s.frv.). 

egar framkvæmdastjórnin lítur svo á, eftir greiningu á uppl singum um áhættu, a  skilyr in, sem sett eru fram í li um 
2.1 e a 2.2, gætu veri  uppfyllt skal hún fyrst hafa samband vi  vi komandi a ildarríki til a  kanna krísuástandi  og vi  
Matvælaöryggisstofnunina til a  fá uppl singar um áhættuna. 

Á grundvelli mats á öllum fyrirliggjandi uppl singum skal framkvæmdastjórnin ákvar a hvort skilyr in, sem sett voru 
fram í li  2.1 e a li  2.2, hafa veri  uppfyllt. 

4. Stofnun netkerfis fyrir samræmendur krísustjórnunar 

Hvert a ildarríki, Matvælaöryggisstofnunin og framkvæmdastjórnin skulu tilnefna einn samræmanda krísustjórnunar og 
varamann hans á vi eigandi stigi. Framkvæmdastjórninni skulu tilkynnt nöfn tilnefndra samræmenda og varamanna 

eirra ásamt samskiptauppl singum um á. 
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Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja fundi me  samræmendum fljótlega eftir tilnefningu eirra. Á fyrsta fundinum skal 
framkvæmdastjórnin dreifa handbók sem inniheldur heildarskrá yfir samræmendur og varamenn eirra ásamt 
samskiptauppl singum um á. Í handbókinni skal einnig vera skrá yfir tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins. Ræ a 
skal verklagsreglurnar til a  tryggja m.a. a  hægt sé a  hafa samband vi  hvern fulltrúa me  stuttum fyrirvara ef til 
krísuástands skyldi koma e a til a  tryggja skilvirka samvinnu um stefnuna var andi áhættukynningu (sjá 7. li ). Hafa 
skal samrá  vi  hagsmunaa ila eftir fundina um ær ni urstö ur sem var a hagsmuni eirra. 

Verklagsreglurnar skulu tryggja a  gripi  sé skjótt til a ger a. Ef nau syn krefur munu ær fylgja me  í vi auka vi  
almennu áætlunina. 

5. Verklagsreglur um stjórnun krísu sem hefur í för me  sér beina e a óbeina, alvarlega áhættu fyrir heilbrig i 
manna 

5.1. Stofnun krísuteymis 

Ef framkvæmdastjórnin lítur svo á, eftir greiningu á uppl singum um áhættu, a  skilyr in, sem sett eru fram í li um 2.1 
e a 2.2, gætu veri  uppfyllt skal hún fyrst hafa samband vi  vi komandi a ildarríki til a  kanna ástandi  og vi  
Matvælaöryggisstofnunina til a  fá uppl singar um á áhættu sem um er a  ræ a.  

Á grundvelli mats á öllum fyrirliggjandi uppl singum skal framkvæmdastjórnin koma á fót krísuteymi ef skilyr in í li  
2.1 e a li  2.2 teljast uppfyllt. 

Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust tilkynna a ildarríkjunum og Matvælaöryggisstofnuninni a  krísuteymi hafi veri  
komi  á fót. 

Af ákvör uninni um a  koma á fót krísuteymi lei ir a  5., 7. og 8. li ur í almennu áætluninni gildir fyrir alla 
hluta eigandi a ila. 

5.2. Hlutverk krísuteymisins 

Krísuteymi  skal bera ábyrg  á a  afla allra vi eigandi gagna og meta au og ákvar a hva a kostir eru fyrir hendi til 
krísustjórnunar. 

Krísuteymi  skal einnig hafa a  hlutverk a  uppl sa almenning um á áhættu, sem um er a  ræ a, og ær rá stafanir 
sem hafa veri  ger ar í eim efnum. 

Krísuteymi  er vi bótartæki til a  tryggja skilvirka krísustjórnun me  ví a  tryggja aukna samræmingu og skjótari 
vi brög . Allir me limir krísuteymisins ver a ví a  vinna saman a  ví a  afla allra fyrirliggjandi uppl singa, sem máli 
skipta, og mi la eim; eir ver a einnig a  vinna saman a  ví a  meta au gögn, sem afla  hefur veri , og ákvar a 
heppilega kosti var andi áhættustjórnun. Me limir krísuteymisins skulu einnig vinna saman a  uppl singagjöf og finna 
bestu a fer irnar til a  uppl sa almenning á gagnsæjan hátt. 

Krísuteymi  ber hins vegar hvorki ábyrg  á sam ykkt ákvar ana, er var a áhættustjórnun, né ábyrg  á framkvæmd laga 
(eftirlits áttum). 

Starfsa fer ir teymisins koma ekki í sta  málsme fer arreglanna sem nota ar eru innan ramma valdsvi s 
framkvæmdastjórnarinnar, a ildarríkjanna e a Matvælaöryggisstofnunarinnar. 

ar af lei andi skulu ákvar anir um krísustjórnun sam ykktar í samræmi vi  sértækar málsme fer arreglur sem eru 
egar fyrir hendi (einkum var andi málsme fer  í nefndum). 

Sérhvert a ildarríki skal áfram vera ábyrgt fyrir umsjón me  opinberu eftirliti á sínu yfirrá asvæ i. ær sértæku 
málsme fer arreglur, sem a ildarríkin hafa komi  á til a  samræma nau synlegt og br nt eftirlit egar krísuástand ríkir, 
ver a áfram í gildi. Ef nau syn krefur ber a alskrifstofa heilsu- og neytendaverndar ábyrg  á ví a  eftirlitsnefndir frá 
Matvæla- og d raheilbrig isskrifstofunni séu egar í sta  sendar af sta . 

Jafnframt hefur Matvælaöryggisstofnunin enn umsjón me  málsme fer inni vi  öflun vísindalegs álits sé óska  eftir 
vísindalegu brá aáliti frá vísindanefndinni e a einhverri af sérfræ inganefndum hennar.  
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5.3. Starfsemi krísuteymisins 

Samsetning 

Krísuteymi  skal skipa  samræmanda e a samræmendum krísustjórnunar (e a varamönnum eirra) frá 
framkvæmdastjórninni og Matvælaöryggisstofnuninni, og samræmanda e a samræmendum krísustjórnunar frá ví e a 

eim a ildarríkjum, sem máli  var ar beint, og ö rum fulltrúum framkvæmdastjórnarinnar, 
Matvælaöryggisstofnunarinnar og ess e a eirra a ildarríkja sem máli  var ar beint. Matvælaöryggisstofnunin skal 
veita nau synlega, vísindalega og tæknilega a sto . 

Markmi  krísuteymisins ver ur a  grei a fyrir hrö um og skilvirkum a ger um. Me limir krísuteymisins munu taka 
átt í reglulegum fundum og ney arfundum teymisins og munu urfa a  s na fram á mikla sér ekkingu og 

skuldbindingu. eir urfa a  geta teki  á sig margvíslega ábyrg  og ví er nau synlegt a  tilnefna fólk í ábyrg armiklum 
stö um innan matvæla- og fó urgeirans. 

Meti krísuteymi  a  svo a  sér ekking annarra opinberra a ila e a einkaa ila sé nau synleg til krísustjórnunar getur 
hann óska  eftir varanlegri e a tímabundinni a sto  frá essum a ilum. Til dæmis gætu sérfræ ingar frá Bandalaginu 
e a innlendri tilvísunarrannsóknarstofu veri  be nir um a  koma inn í krísuteymi  egar örf er á sér ekkingu eirra a  

ví er var ar greiningar á rannsóknarstofum. 

eir a ilar innan framkvæmdastjórnarinnar og Matvælaöryggisstofnunarinnar, sem bera ábyrg  á uppl singagjöf um 
öryggi matvæla og fó urs, skulu taka átt í starfi krísuteymisins. 

Verklagsreglur fyrir starfi  innan krísuteymisins 

Samræmandi krísustjórnunar frá framkvæmdastjórninni (e a varama ur hans) skal gegna formennsku í krísuteyminu. 
Forma urinn skal einkum tryggja a  tenging sé milli starfs krísuteymisins og ákvar anatökuferlisins. Vi eigandi 
tæknisérfræ ingur e a -sérfræ ingar í ar til bærri deild e a deildum framkvæmdastjórnarinnar skulu a sto a hann. 

Forma urinn skal sjá til ess a  starfsemi krísuteymisins og úthlutun verkefna til me lima teymisins, a  teknu tilliti til 
hæfni eirra, gangi snur ulaust fyrir sig. 

Eftir a  ákve i  hefur veri  a  koma á fót krísuteymi skal forma urinn, eins fljótt og unnt er, bo a samræmanda 
Matvælaöryggisstofnunarinnar og samræmendur a ildarríkjanna, sem krísan hefur bein áhrif á, til fyrsta fundar 
krísuteymisins. Samræmendurnir mega hafa takmarka an fjölda fylgdarmanna me  í för. Forma urinn getur ákve i  
hámarksfjölda fylgdarmanna. 

Samræmandi Matvælaöryggisstofnunarinnar og eir samræmendur frá a ildarríkjunum, sem eru í krísuteyminu, skulu 
sjá til ess a  á fundum krísuteymisins séu ávallt valdir átttakendur me  tilliti til sér ekkingar og ábyrg ar, eftir ví 
sem eir eru tiltækir. Í reynd merkir etta a  samræmandi krísustjórnunar e a varama ur hans muni mæta á alla fundina 
ásamt vi eigandi fylgdarmönnum. 

Á Matvælaöryggisstofnuninni hvílir sú ábyrg  a  veita vísindalega og tæknilega a sto  eftir ví sem nau syn krefur, 
einkum a  ví er var ar vísindalega ekkingu (söfnun og mat á öllum vísindalegum uppl singum sem máli skipta og 
var a áhættuna sem um er a  ræ a). 

Krísuteymi  ber ábyrg  á ví a  halda nánum tengslum vi  hluta eigandi hagsmunaa ila, einkum egar skiptast arf á 
uppl singum. 

Starfsmáti 

Framkvæmdastjórnin skal annast skrifstofu jónustu fyrir fundi krísuteymisins (fundarger ir o.s.frv.) og láta 
krísuteyminu í té alla á starfsmenn og ann a búna  sem arf fyrir snur ulausa starfsemi (einkum fundarherbergi, 
samskiptami la o.s.frv.). 

Krísuteymi  n tir sér tæknilegt fyrirkomulag, sem í bo i er innan ramma hra vi vörunarkerfisins fyrir matvæli og fó ur, 
til a  veita uppl singar e a mi la eim, einkum ef fram kemur bei ni ess efnis a  eitt e a fleiri a ildarríki veiti 
uppl singar og vi  framlagningu uppl singa frá ví e a eim ríkjum. 
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A ger ir krísuteymisins 

A ger irnar, sem krísuteymi  skal grípa til í samræmi vi  57. gr., sem um getur hér a  framan, eru eftirfarandi: 

— A ger ir er var a öflun vi eigandi, vísindalegra gagna og allra vísindalegra uppl singa sem gera a  kleift a  hafa 
stjórn á eirri áhættu, sem um er a  ræ a, me  eins skilvirkum hætti og unnt er. etta á einkum vi  um eftirfarandi: 

— mi lun vísindalegra uppl singa sem hinir msu me limir krísuteymisins hafa a gang a , 

— ef nau syn krefur ver ur ess krafist a  me limir teymisins afli frekari vísindalegra uppl singa, 

— samræmingu a ger anna, sem gripi  er til, til a  bæta upp fyrir annmarka á vísindalegum gögnum, ef nau syn 
krefur, 

— ef nau syn krefur urfa me limir teymisins a  hafa samband vi  al jó astofnanir, hluta eigandi hagsmunaa ila 
og ri ju lönd til a  tryggja a  allar vi eigandi uppl singar séu ger ar tiltækar og a  eim ver i mi la , 

— ef nau syn krefur getur krísuteymi  be i  tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins um a sto . 

Vi  úthlutun á verkefnum, er var a öflun vísindalegra gagna, skal tillit teki  til sértækrar sér ekkingar innan 
Matvælaöryggisstofnunarinnar og kerfa stofnunarinnar til mi lunar á vísindalegum gögnum (netkerfi 
Matvælaöryggisstofnunarinnar).  

Ef nau syn krefur getur úthlutun á verkefnum vi  öflun vísindalegra gagna líka fali  í sér a sto  frá ö rum netkerfum 
undir stjórn framkvæmdastjórnarinnar, eins og hra vi vörunar- og vi brag skerfinu á svi i mannasjúkdóma e a 
tilkynningarkerfi  fyrir d rasjúkdóma e a netkerfi sem starfrækt eru á ví svæ i, sem veri  er a  rannsaka, og eru rekin 
af a alskrifstofu rannsókna. 

— A ger ir er tengjast öflun annarra vi eigandi gagna ( .e. annarra gagna en vísindalegu gagnanna sem um getur hér 
a  framan). etta á einkum vi  um eftirfarandi: 

— mi lun allra annarra fyrirliggjandi gagna sem máli skipta (ni urstö ur úr opinberu eftirliti, ni urstö ur 
greininga á opinberum rannsóknarstofum og gögn frá ri ju löndum o.s.frv.), 

— ef nau syn krefur skal úthluta verkefnum til me lima teymisins í ví skyni a  afla frekari gagna, 

— ef nau syn krefur skulu me limir teymisins hafa samband vi  al jó astofnanir, hluta eigandi hagsmunaa ila og 
ri ju lönd til a  tryggja a  allar vi eigandi uppl singar séu ger ar tiltækar og a  eim ver i mi la . 

— A ger ir sem tengjast mati á fyrirliggjandi uppl singum. etta á einkum vi  um eftirfarandi: 

— mi lun ni ursta na úr hvers kyns mati, sem me limir krísuteymisins hafa egar framkvæmt, einkum mati 
Matvælaöryggisstofnunarinnar, e a anna  fyrirliggjandi mat, 

— skipulagningu áhættumatsins, a  teknu tilliti til ess sérstaka hlutverks Matvælaöryggisstofnunarinnar a  veita 
krísuteyminu vísindalega og tæknilega a sto , án ess a  a  hafi áhrif á ann möguleika a  óska eftir 
formlegu, vísindalegu áliti frá Matvælaöryggisstofnuninni, 

— ef nau syn krefur skal n ta tæknilega a sto  tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins egar um efnagreiningar 
er a  ræ a. 

— A ger ir sem tengjast greiningu á eim kostum sem standa til bo a til a  afst ra, ey a e a draga úr áhættu, sem 
stofnar heilbrig i manna í hættu, annig a  hún teljist vi unandi, ásamt uppfærslu á essum kostum á grundvelli 
n rra, fyrirliggjandi uppl singa og róunar ástandsins. etta á einkum vi  um eftirfarandi: 

— me limir krísuteymisins skulu vinna saman a  ví a  greina á kosti sem standa til bo a, 

— eir skulu leggja fram sameiginlegt skjal um á kosti sem eru fyrir hendi; í essu skjali skal val á hverjum kosti 
fyrir sig rökstutt, einkum skulu helstu ni urstö ur úr mati á fyrirliggjandi gögnum lag ar fram. 

— A ger ir sem tengist skipulagningu á uppl singagjöf til almennings um á áhættu sem um er a  ræ a og ær 
rá stafanir sem gripi  er til. 

essum a ger um er l st nánar í 7. li . 

Vi  allar a ger ir, sem gripi  er til, getur krísuteymi  be i  um varanlega e a tímabundna a sto  tiltekinna einstaklinga 
ef sér ekking eirra er talin nau synleg. 
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5.4. Tenging milli krísuteymisins og ákvar anatökuferlisins 

A ger ir sem tengjast krísustjórnun 

A ger ir, sem tengjast krísustjórnun, eru allar a ger ir sem nau synlegar eru til a  afst ra, draga úr e a ey a áhættu: 
krísuteymi  ber ábyrg  á sumum a ger um og framkvæmdastjórnin og/e a a ildarríkin á ö rum. 

A ger irnar, sem gripi  er til, hafa ekki áhrif á ann möguleika framkvæmdastjórnarinnar skv. 2. mgr. 53. gr. a  
sam ykkja brá abirg ará stafanir ef til ney arástands kemur, a  höf u samrá i vi  hluta eigandi a ildarríki og eftir a  
hafa láti  hin a ildarríkin vita. 

1. rep 

— Framkvæmdastjórnin kallar krísuteymi  saman eins fljótt og au i  er eftir stofnun ess. 

— Krísuteymi  grípur til a ger a eins og kve i  er á um í 5., 7. og 8. gr. 

2. rep 

— Krísuteymi  tilkynnir framkvæmdastjórninni um kostina sem a  hefur sameinast um og framkvæmdastjórnin 
framsendir ær uppl singar tafarlaust til a ildarríkjanna. 

— Framkvæmdastjórnin undirb r ær rá stafanir, sem grípa skal til, eftir ví sem nau syn krefur. Hún getur líka fari  
fram á a  vi  Matvælaöryggisstofnunina a  hún skili brá aáliti ef formlegt, vísindalegt álit frá stofnuninni er tali  
nau synlegt. 

3. rep 

— Ef nau syn krefur skal fastanefndin um matvælaferli  og heilbrig i d ra halda fund til a  fara yfir fyrirhuga ar 
rá stafanir og gefa álit sitt á eim. 

— Ef nau syn krefur ver a ney arrá stafanir sam ykktar, einkum á grundvelli eirrar málsme fer ar sem kve i  er á 
um í 53. og 54. gr. í regluger  (EB) nr. 178/2002. 

— Sé óska  eftir vísindalegu áliti me  hra i skal Matvælaöryggisstofnunin gera nau synlegar rá stafanir til a  tryggja 
a  álitinu sé skila  eins fljótt og au i  er. 

Stö ugar a ger ir sem skulu vera í gangi allan ann tíma sem krísan varir 

— Allan ann tíma sem krísan varir skal krísuteymi  stö ugt afla uppl singa, sem skipta máli, og meta ær og 
endurmeta á kosti sem fyrir hendi eru. Framkvæmdastjórnin og a ildarríkin skulu uppl st um uppfær u kostina. 
Framkvæmdastjórnin getur undirbúi  breyttar rá stafanir og lagt ær fyrir fastanefndina um matvælaferli  og 
heilbrig i d ra til umfjöllunar. 

— Allan ann tíma sem krísan varir skal fastanefndin um matvælaferli  og heilbrig i d ra halda reglulega fundi og 
ney arfundi til a  tryggja mi lun allra vi eigandi uppl singa, einkum um sam ykkt allra nau synlegra rá stafana 
og um eftirfylgni me  framkvæmd rá stafana um krísustjórnun (sk rslur frá hluta eigandi a ildarríkjunum sem eru 
lag ar fram og ræddar í fastanefndinni um matvælaferli  og heilbrig i d ra). 

— Krísuteymi  skal halda almenningi og hagsmunaa ilum uppl stum allan ann tíma sem krísan varir, á grundvelli 
uppl singaáætlunarinnar, sem tilgreind er í 7. li , og í samræmi vi  meginreglurnar um gagnsæi í 8. li .  

Tenging milli krísuteymisins og ákvar anatökuferlisins 

— Me  hentugu fyrirkomulagi ver ur sé  til ess a  nægileg tenging sé milli starfs krísuteymisins og 
ákvar anatökuferlisins. Einkum skal fastanefndin reglulega uppl st um starf krísuteymisins og 
Matvælaöryggisstofnunin skal bo u  á fundi fastanefndarinnar. Krísuteyminu skal haldi  uppl stu um 
rá stafanirnar, sem gripi  er til og eru hluti af ákvar anatökuferlinu, til a  samræma uppl singarnar um etta 
málefni. 

5.5. Lok krísunnar 

Verklagsreglurnar hér a  framan skulu gilda ar til krísuteymi  hefur veri  leyst upp. Framkvæmdastjórnin má leysa 
krísuteymi  upp ef hún telur, a  höf u samrá i vi  krísuteymi  og í nánu samstarfi vi  a ildarríkin innan 
fastanefndarinnar um matvælaferli  og heilbrig i d ra, a  starfi krísuteymisins sé loki  vegna ess a  tekist hefur a  ná 
stjórn á áhættunni. 
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5.6. Mat a  krísuástandi afstö nu 

A  krísuástandi afstö nu skal fara fram heildarmat me  átttöku hagsmunaa ila. Samræmendur krísustjórnunar skulu 
halda fund a  krísuástandi afstö nu í eim tilgangi a  bæta verklagsreglurnar fyrir hin msu tæki, sem notu  eru vi  
krísustjórnun, á grundvelli mats a  krísuástandi afstö nu og fenginnar reynslu. 

6. Verklagsreglur vi  stjórnun áhættu sem hugsanlega er alvarleg 

Ef framkvæmdastjórnin lítur svo á, eftir greiningu á uppl singum um áhættu, a  skilyr in, sem tilgreind eru í li  2.2, 
gætu veri  uppfyllt skal hún fyrst hafa samband vi  a ildarríki  e a a ildarríkin, sem hlut eiga a  máli, til a  kanna 
ástandi  og vi  Matvælaöryggisstofnunina til a  fá uppl singar um áhættuna sem um er a  ræ a. 

Komist framkvæmdastjórnin a  eirri ni urstö u, á grundvelli mats á öllum fyrirliggjandi uppl singum, sem máli  
var a, a  skilyr in, sem sett voru í li  2.2, séu uppfyllt skal hún tafarlaust tilkynna a ildarríkjunum og 
Matvælaöryggisstofnuninni a  beita skuli 6., 7. og 8. li um í almennu áætluninni. 

Framkvæmdastjórnin skal grípa til eftirfarandi a ger a eins fljótt og unnt er eftir a  ákve i  hefur veri  a  beita skuli 
essum hluta almennu áætlunarinnar: 

— hún skal setja sig í vi eigandi samband vi  a ildarríki  e a a ildarríkin, sem eiga beinan hlut a  máli, og 
Matvælaöryggisstofnunina til a  fara ess á leit a  innra krísustjórnunarkerfi eirra ver i virkja . Ef örf krefur skal 
virkja kerfin fyrir mi lun vísindalegra gagna sem Matvælaöryggisstofnunin róa i til notkunar í ney arástandi 
(netkerfi Matvælaöryggisstofnunarinnar), 

— ef nau syn krefur skal hún fara ess á leit a  ar til bærar rannsóknarstofur ver i virkja ar og a  ni urstö um úr 
greiningum eirra ver i mi la , 

— hún skal setja sig í vi eigandi samband vi  a ildarríki  e a a ildarríkin, sem eiga beinan hlut a  máli, og 
Matvælaöryggisstofnunina e a halda fundi me  eim til ess a  tryggja a  öllum vi eigandi uppl singum sé mi la  
(vísindaleg gögn, eftirlitsgögn o.s.frv.), 

— gera rá stafanir var andi uppl singagjöf (sjá 7. li ). Meginreglurnar um gagnsæi, sem um getur í 8. li , skulu gilda. 

 

essum a ger um skal vi haldi  ar til frekara mat hefur veri  unni  var andi áhættuna. Sé áhættan talin alvarleg og 
telji framkvæmdastjórnin a  skilyr in, sem sett eru fram í li  2.1, hafi veri  uppfyllt skal koma á fót krísuteymi og beita 
málsme fer inni sem kve i  er á um í 5., 7. og 8. li . 

Sé áhættan ekki talin alvarleg skal nota au almennu ákvæ i um áhættustjórnun sem í gildi eru. 

7. Uppl singaáætlun 

Krísuteymi  skal útbúa eigin uppl singaáætlun, sem mi ast vi  tilviki  sem um er a  ræ a, til ess a  halda almenningi 
uppl stum um áhættuna og ær rá stafanir sem hafa veri  ger ar. 

Undir essa uppl singaáætlun fellur efni og tímasetning or sendinga var andi vandann sem um er a  ræ a, .m.t. 
vi eigandi tilhögun á birtingu eirra. 

Í áætluninni skal teki  tillit til sérstakrar hæfni og ábyrg ar sérhvers me lims í krísuteyminu svo a  teymi  geti veitt 
almenningi uppl singar á samhæf an, samræmdan og gagnsæjan hátt. Í essu skyni gilda einkum eftirfarandi 
meginreglur: 

— sá innan framkvæmdastjórnarinnar, sem ber ábyrg  á uppl singagjöf um öryggi matvæla og fó urs, og sá innan 
Matvælaöryggisstofnunarinnar, sem ber ábyrg  á or sendingum, skulu taka átt í starfi krísuteymisins, 

— a ildarríkin, sem krísan snertir beint og eiga ar af lei andi me limi í krísuteyminu, skulu gera allt sem í eirra valdi 
stendur til a  tryggja a  uppl singastefna eirra sé í samræmi vi  uppl singaáætlunina sem krísuteymi  hefur 
samræmt, 

— á sama hátt ver a au a ildarríki, sem eiga ekki me limi í krísuteyminu, virk í áætluninni, sem krísuteymi  hefur 
samræmt, í gegnum samræmendur sína fyrir krísustjórnun til a  tryggja samræmda áhættukynningu. 

Áætlunin, sem krísuteymi  hefur sam ykkt, skal fela í sér a  n ttar ver i allar lei ir, sem henta fyrir au tilvik, sem upp 
koma, til bo skipta vi  Evrópu ingi  og vi  ri ju lönd og a ra hluta eigandi a ila. 
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Uppl singaáætlunin, sem krísuteymi  hefur róa , skal fela í sér a  haft sé fyrst samband vi  hagsmunaa ila eftir ví 
sem nau syn krefur og einkum egar uppl singar eru birtar í tengslum vi  sérstök vörumerki e a vi skiptaheiti. 

Í uppl singaáætluninni skal tillit teki  til sérstaks hlutverks eirra stofnana, sem koma fram fyrir hönd hagsmunaa ila á 
evrópskum vettvangi, í tengslum vi  mi lun uppl singa. 

Í uppl singaáætluninni skal vera ákvæ i um a  komi  ver i upp vi eigandi, samræmdum samböndum vi  hluta eigandi 
ri ju lönd til ess a  au hafi a gang a  sk rum, nákvæmum og samfelldum uppl singum. Í uppl singaáætluninni skal 

einnig vera ákvæ i um a  vi eigandi uppl singar skuli sendar til ri ju landa til a  tilkynna eim a  krísuástandi  sé 
li i  hjá. 

Í uppl singaáætluninni skal a  tryggt a  uppl singaferli  sé gagnsætt í samræmi vi  meginreglurnar sem settar eru 
fram í 8. li . 

Einnig arf a  tryggja nau synlega samfellu í uppl singunum sem mi la  er í samræmi vi  6. li  í almennu áætluninni. 
Ef nau syn krefur skal fastsetja uppl singaáætlun í tengslum vi  au sambönd og á fundi sem kve i  er á um í 6. li  og 
skal hún róu  í samræmi vi  ennan li . 

8. Meginreglur um gagnsæi 

Krísuteymi  skal gæta ess vandlega a  tryggja gagnsæi í or sendingum sínum í samræmi vi  meginreglurnar um 
uppl singar til almennings sem kve i  er á um í 10. gr. regluger ar (EB) nr. 178/2002. 

Almennu reglurnar um agnarskyldu gilda áfram. Enn fremur gilda sérstöku reglurnar um agnarskyldu, sem kve i  er á 
um í 52. gr. regluger ar (EB) nr. 178/2002, fyrir uppl singaskipti sem fara fram innan ramma hra vi vörunarkerfisins 
fyrir matvæli og fó ur.  

egar krísuteymi  veitir uppl singar um ni urstö ur úr ví starfi sem Matvælaöryggisstofnunin hefur unni  fyrir 
krísuteymi  gilda meginreglurnar um gagnsæi og agnarskyldu, sem kve i  er á um í 38. og 39. gr. regluger ar (EB) nr. 
178/2002, a  ví er var ar ni urstö urnar úr starfi Matvælastofnunarinnar.  

 
 
 
 


