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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

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  
9. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar 
til manneldis (2), einkum 16. gr,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður 
og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt  (3), 
einkum 1. mgr. 63. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 852/2004 (4), (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 
og (EB) nr. 882/2004 verður beitt frá og með 1. janúar 
2006 og það hefur í för með sér umtalsverðar breytingar 
á reglum og verklagi sem stjórnendur matvælafyrirtækja 
og lögbær yfirvöld aðildarríkjanna þurfa að fylgja. Ef 
sumum þessara ráðstafana verður beitt þegar frá og 
með 1. janúar 2006 getur það í vissum tilvikum orðið 
vandkvæðum háð. Því er rétt að veita tiltekinn tíma til 
að koma á hnökralausum skiptum yfir í fulla framkvæmd 
nýju reglnanna og verklagsins.

2) Rétt er að lengd aðlögunartímabilsins sé fastsett með 
hliðsjón af fyrstu endurskoðun á nýja reglurammanum 
um hollustuhætti sem ætlunin er að eigi sér stað innan 
fyrstu fjögurra áranna.

3) Rétt er því að setja ákvæði um aðlögunartímabil þar 
sem koma má tilteknum kröfum, sem mælt er fyrir um í 
þessum reglugerðum, til framkvæmda í áföngum. Í þágu 

samræmdrar nálgunar skal aðlögunartímabilið að jafnaði 
vera fjögur ár en það getur verið styttra, enda séu rök 
færð fyrir því. Einnig ber að setja ákvæði um hugsanlega 
endurskoðun allra þessara ákvæða með hliðsjón af 
fenginni reynslu.

4) Þar sem um er að ræða almennt bráðabirgðafyrirkomulag 
skal áfram vera unnt að setja á markað framleiðsluvörur 
sem framleiddar voru áður en nýju reglunum var beitt. 
Fyrirkomulagið skal gilda allt aðlögunartímabilið nema 
geymsluþol framleiðsluvörunnar sé styttra.

5) Bein afhending framleiðanda á litlu magni kjöts af 
alifuglum og nörturum til neytenda eða smásölufyrirtækis 
á staðnum sem afhendir slíkt kjöt beint til neytenda sem 
nýtt kjöt er undanþegin gildissviði reglugerðar (EB) nr. 
853/2004. Tilskipun ráðsins 71/118/EBE frá 15 febrúar 
1971 um heilbrigðisvanda sem hefur áhrif á framleiðslu 
og markaðssetningu á nýju alifuglakjöti (5) og tilskipun 
ráðsins 91/495/EBE frá 27. nóvember 1991 um vanda 
sem varðar lýðheilsu og heilbrigði dýra og hefur áhrif á 
framleiðslu kanínukjöts og kjöts af öldum veiðidýrum og 
setningu þess á markað (6) gera aðildarríkjunum einnig 
kleift að víkja frá almennu kröfunum í slíku augnamiði án 
þess að takmarka þær við nýtt kjöt. Þessi möguleiki skal 
vera opinn meðan aðlögunartímabilið varir.

6) Starfið við að samþykkja starfsstöðvar, einkum þær 
sem ekki þurftu samþykkis við samkvæmt þeim reglum 
sem áður voru í gildi en höfðu leyfi til þess að setja 
framleiðsluvörur sínar á markað innanlands, verður 
þung byrði fyrir lögbær yfirvöld. Því er rétt að setja 
ákvæði um bráðabirgðafyrirkomulag til að gera slíkum 
starfsstöðvum kleift að halda áfram að markaðssetja 
afurðir á innanlandsmörkuðum sínum þar til þær öðlast 
samþykki í reynd.

7) Endurskoða þarf bráðabirgðafyrirkomulagið, sem nær 
yfir innri og ytri umbúðir og merkingarbúnað í 6. lið 
I. þáttar II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, í

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 2076/2005 

frá 5. desember 2005

um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) 
nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (*)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007 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. 58.

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55, leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206, leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 83.

(3) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004, 
bls. 1

(4) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, 
bls. 3.

(5) Stjtíð. EB L 55, 8.3.1971, bls. 23.
(6) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 41.
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því skyni að herða eldri reglur um notkun 
merkingarbúnaðar en taka jafnframt tilhlýðilegt tillit til 
væntinga stjórnenda matvælafyrirtækja að því er varðar 
tilhliðrun varðandi notkun efniviðar til merkingar sem 
var keyptur áður en nýju ákvæðin koma til framkvæmda. 
Því ber að fella viðeigandi ákvæði þeirrar reglugerðar úr 
gildi og samþykkja nýtt fyrirkomulag með þessari 
reglugerð. Þar eð hætt er við að slíkt 
bráðabirgðafyrirkomulag verði misnotað skal það vara í 
takmarkaðan tíma og séð skal til þess að eldri 
merkingarbúnaður, sem samræmist ekki nýju reglunum, 
sé afturkallaður eins fljótt og auðið er og eigi síðar en við 
lok aðlögunartímabilsins. Því ber að breyta II. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og I. viðauka við 
reglugerð nr. 854/2004 til samræmis við það. 

8) Heilbrigðiskröfur vegna innflutnings á matvælum úr 
dýraríkinu verða ekki að fullu samræmdar fyrir tilteknar 
afurðir og skal kveða skýrar á um skilyrði til innflutnings 
sem gilda um slíkar afurðir á aðlögunartímabilinu. 

9) Veiting upplýsinga um matvælaferlið er ný krafa sem 
lögð er á herðar stjórnendum matvælafyrirtækja. Því skal 
innleiða aðlögunartímabil áður en kröfur um upplýsingar 
um matvælaferlið koma að fullu til framkvæmdar. 
Einkum skal auðvelda snurðulaust upplýsingastreymi frá 
býlinu til sláturhússins með bráðabirgðafyrirkomulagi 
þar sem slakað er á kröfunni um að veita upplýsingarnar 
24 klukkustundum fyrir komu dýrsins í sláturhúsið. 

10) Í III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 
er þess krafist að opinberi dýralæknirinn eða samþykktur 
dýralæknir undirriti vottorðið sem fylgir öldu, villtu hóf- 
og klaufdýrunum frá býlinu til sláturhússins. Í tilskipun 
91/495/EBE er krafist undirritunar af hálfu 
heilbrigðisþjónustunnar fyrir dýr og dýraafurðir. Það 
ákvæði skal gilda meðan aðlögunartímabilið varir. 

11) Vottorðið, sem krafist er í X. kafla B-hluta I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr 854/2004, er ítarlegra en vottorðið sem 
hafði áður verið mælt fyrir um. Fyrirmyndin að 
vottorðinu, sem sett er fram í III. viðauka við tilskipun 
91/495/EBE, skal samþykkt á aðlögunartímabilinu. 

12) Í V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er 
þess krafist að hráefni fyrir hakkað kjöt uppfylli tiltekin 
skilyrði og mælt er fyrir um kröfur um merkingar. 
Leggja skal mat á viðmiðanirnar fyrir samsetningu 
hakkaðs kjöts, einkum að því er varðar fituinnihald og 
hlutföll bandvefjar og kjötprótíns. Meðan beðið er eftir 
niðurstöðu úr þessu mati er rétt að viðhalda núverandi 
viðmiðunum sem komið var á með tilskipun ráðsins 
94/65/EB frá 14. desember 1994 um kröfur varðandi 
framleiðslu og markaðssetningu á hökkuðu kjöti og 
unnum kjötvörum (1).  

13) Þrátt fyrir meginregluna, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, þar sem fram 
kemur að stjórnendur matvælafyrirtækja mega ekki nota 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 368, 31.12.1994, bls. 10. 

önnur efni en drykkjarhæft vatn, ef þess er krafist vegna 
hollustuhátta, eru ákvæði, sem leyfa notkun á hreinu 
vatni við meðhöndlun á fiski, sett fram í VII. kafla II. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og II. hluta I. 
kafla og III. og IV. kafla í VIII. þætti III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004, einkum vegna 
meðhöndlunar á fiski um borð í skipum  Þar eð notkun á 
hreinu vatni skapar ekki áhættu fyrir lýðheilsu, svo fremi 
hún sé í samræmi við skilgreininguna sem mælt er fyrir 
um í reglugerð (EB) nr. 852/2004 og í því skyni að gera 
starfsstöðvum á landi, sem meðhöndla lagarafurðir, það 
kleift að aðlagast smám saman skal gildissvið viðeigandi 
ákvæða í reglugerð (EB) nr. 853/2004 rýmkað á 
aðlögunartímabilinu svo að það nái yfir slíkar stöðvar. 

14) Í a-lið 1. liðar í III. hluta II. kafla í IX. þætti III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er kveðið á um að 
stjórnendur matvælafyrirtækja, sem framleiða 
mjólkurafurðir, verði að sjá til þess að hrámjólk úr kúm 
samræmist tilteknum viðmiðunarmörkum áður en hún er 
unnin. Einkum er mikilvægt að fara að því gildi vegna 
matvælaöryggis ef þarf að hitameðhöndla mjólkina og 
hún hefur ekki verið unnin innan fyrirframskilgreinds 
tíma. Með bráðabirgðaráðstöfunum skal takmarka eftirlit 
með því hvort farið sé að þessu viðmiðunargildi áður en 
vinnsla hefst við slíkar kringumstæður. 

15) Í X. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er 
mælt fyrir um sérstakar reglur um hollustuhætti sem 
varða egg og eggjaafurðir. Samkvæmt 2. lið I. kafla 
skulu egg geymd og flutt við stöðugt hitastig sem hentar 
best til að varðveita hollustueiginleika þeirra. Þar eð 
aðildarríkjunum var fyrir 1. janúar 2006 heimilt að beita 
stöðlum varðandi hitastýringu á yfirráðasvæði sínu fyrir 
aðstöðu sína þar sem egg eru geymd og við flutning frá 
einni aðstöðu til annarrar skal það gert ljóst að þessir 
staðlar mega gilda áfram til bráðabirgða ef lögbært 
yfirvald leyfir það enn. Þetta gefur stjórnendum tíma til 
að laga starfsemi og verklagsreglur að nýjum stöðlum 
um hita sem lögbæra yfirvaldið getur krafist. 

16) Samkvæmt 1. lið II. hluta II. kafla í X. þætti III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er heimilt að nota 
sprungin egg til framleiðslu á eggjaafurðum við tilteknar 
aðstæður. Setja skal ákvæði um bráðabirgðafyrirkomulag 
þannig að aðrar starfsstöðvar, sem framleiða egg í 
fljótandi formi, geti einnig nýtt sér þennan möguleika ef 
þau uppfylla sömu skilyrði. 

17) Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er þess krafist að 
starfsfólk sláturhúsa, sem lögbæra yfirvaldið hefur 
heimilað að annast sértæk verkefni opinberra 
aðstoðarmanna, gangist undir þjálfun og próf á sama hátt 
og opinberir starfsmenn. Meðan aðlögunartímabilið varir 
er rétt að veita lögbæra yfirvaldinu tíma til að 
skipuleggja og gera áætlun um frekari þjálfun og aukna 
hæfni starfsfólks sláturhúsa sem aðstoða við opinbert 
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eftirlit og að takmarka í samræmi við þetta kröfu þess 
efnis að tryggja að starfsfólk sláturhúsa sé þjálfað til 
þeirra sértæku verkefna sem þeim er heimilt að inna af 
hendi. 

18) Í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 er þess krafist að 
rannsóknarstofur, sem annast greiningu sýna, sem tekin 
eru við opinbert eftirlit, séu faggiltar. Rannsóknarstofur, 
sem þurftu samkvæmt eldri löggjöf Bandalagsins ekki að 
vera faggiltar, gætu þurft viðbótartíma til að ná að fullu 
faggildingu þar sem faggilding er flókið og erfitt ferli. 
Rétt er að veita slíkum rannsóknarstofum viðbótartíma til 
að gera þeim kleift að afla sér faggildingar. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Aðlögunartímabil 

Með þessari reglugerð er komið á fót fjögurra ára 
aðlögunartímabili sem lýkur 31. desember 2009 (hér á eftir 
nefnt „aðlögunartímabilið“).  

Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, skal gilda meðan aðlögunartímabilið varir, nema 
kveðið sé á um annað í 5. og 8. gr. 

II. KAFLI 

BRÁÐABIRGÐAFYRIRKOMULAG VEGNA 
FRAMKVÆMDAR REGLUGERÐAR (EB) NR. 853/2004 

2. gr. 

Birgðir matvæla úr dýraríkinu 

1. Með fyrirvara um viðeigandi löggjöf Bandalagsins, einkum 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og 
auglýsingu matvæla (1) má setja birgðir matvæla úr dýraríkinu, 
sem framleidd eru fyrir 1. janúar 2006, á markað að því 
tilskildu að þau beri, eftir því sem við á, merki sem kveðið er á 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 

um í gerðunum sem eru tilgreindar í 2. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB (2). 

2. Afurðir, sem um getur í 1. mgr., mega vera á markaði þar 
til geymsluþoli þeirra lýkur ef stjórnandi matvælafyrirtækis 
hefur skilgreint geymsluþol sem er lengra en 
aðlögunartímabilið. 

3. gr. 

Bein afhending á litlu magni kjöts af alifuglum og 
nörturum 

Þrátt fyrir d-lið 3. mgr. 1. gr. og með fyrirvara um 4. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 852/2004 skulu ákvæðin, sem mælt er 
fyrir um í þeirri reglugerð, ekki gilda um beina afhendingu 
framleiðanda á litlu magni kjöts af alifuglum og nörturum, sem 
er slátrað á býlinu, til neytenda eða smásölufyrirtækja á 
staðnum sem afhenda slíkt kjöt beint til neytenda. 

4. gr. 

Setning matvæla úr dýraríkinu á innanlandsmarkað meðan 
þess er beðið að starfsstöðvar verði samþykktar 

Þrátt fyrir 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 mega 
stjórnendur matvælafyrirtækja, sem höfðu leyfi til að setja 
matvæli úr dýraríkinu á innanlandsmarkað fyrir 1. janúar 2006, 
halda áfram að setja slíkar afurðir á þann markað með 
landsmerki sem ekki verður ruglað saman við merkin sem 
kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, 
þar til lögbæra yfirvaldið hefur, í samræmi við 2. mgr. 4. gr. 
reglugerðar nr. 853/2004, samþykkt þær starfsstöðvar sem 
meðhöndla slíkar afurðir. 

Matvæli úr dýraríkinu, sem bera slík landsmerki, má einungis 
setja á markað á yfirráðasvæði aðildarríkisins þar sem þau eru 
framleidd. 

5. gr. 

Umbúðir og efni til innpökkunar og merkingar með 
áprentuðu heilbrigðis- eða auðkennismerki 

Stjórnendur matvælafyrirtækja geta notað birgðir af umbúðum 
og merkingarefni sem hafa áprentuð heilbrigðis- eða 
auðkennismerki til 31. desember 2007, hafi þær verið keyptar 
fyrir 1. janúar 2006. 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 157, 30.4.2004, bls. 33, leiðrétt í Stjtíð. ESB L 195, 2.6.2004, 
bls. 12. 
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6. gr. 

Merkingarbúnaður 

Stjórnendur matvælafyrirtækja og lögbær yfirvöld geta haldið 
áfram að nota merkingarbúnað, sem þeir eiga 31. desember 
2005, þar til honum er skipt út eða í síðasta lagi þar til 
aðlögunartímabilinu lýkur, að því tilskildu að samþykkisnúmer 
viðkomandi starfsstöðvar haldist óbreytt.  

Þegar þessum búnaði er skipt út skal lögbæra yfirvaldið sjá til 
þess að hann sé afturkallaður svo að hann verði ekki notaður 
framar. 

7. gr. 

Heilbrigðisskilyrði vegna innflutnings 

1. Ákvæði 1. mgr. 6. gr. í reglugerð (EB) nr. 853/2004 gilda 
ekki við innflutning á matvælum úr dýraríkinu hafi samræmd 
heilbrigðisskilyrði ekki verið ákveðin vegna innflutnings á 
þeim, þ.m.t. skrá yfir þriðju lönd og yfir starfsstöðvar sem 
innflutningur er leyfður frá.  

Þar til samræming á löggjöf Bandalagsins hefur átt sér stað 
varðandi innflutning á þessum afurðum skal slíkur 
innflutningur uppfylla heilbrigðisskilyrði hlutaðeigandi 
aðildarríkis vegna innflutnings. 

2. Þrátt fyrir 4. mgr. 6. gr. í reglugerð (EB) nr. 853/2004 
skulu stjórnendur matvælafyrirtækja, sem flytja inn matvæli 
sem innihalda bæði afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr 
dýraríkinu, vera undanþegnir þeirri skyldu sem kveðið er á um 
í þeirri grein.  

Þar til áhættumiðuð aðferð hefur verið þróuð vegna 
framkvæmdar á samræmdum heilbrigðisskilyrðum vegna 
innflutnings og eftirlits með slíkum matvælum skal 
innflutningurinn uppfylla samræmdar reglur Bandalagsins sem 
voru í gildi fyrir 1. janúar 2006, eftir því sem við á, og reglur 
viðkomandi aðildarríkja sem komu til framkvæmda fyrir þann 
dag í öðrum tilvikum. 

8. gr. 

Upplýsingar um matvælaferlið 

1. Þrátt fyrir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í III. þætti 
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, skulu aðildarríkin 
koma þessum kröfum í framkvæmd í áföngum í ýmsum 
geirum, til viðbótar við alifuglageirann þar sem þær skulu 
koma til framkvæmdar nú þegar, þannig að kröfur varðandi 
upplýsingar um matvælaferlið taki til svínageirans í 
viðkomandi aðildarríki fyrir lok annars árs aðlögunarinnar og 
fyrir hrossa- og kálfakjötsgeirann fyrir lok þriðja ársins.  

Aðildarríki, sem beita þessu bráðabirgðafyrirkomulagi, skulu 
leggja fram skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um 
framkvæmdina í lok hvers árs. 

2. Þrátt fyrir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 2. lið III. þáttar 
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 varðandi veitingu 
upplýsinga um matvælaferlið til stjórnenda sláturhúsa með ekki 
minna en 24 klukkustunda fyrirvara, getur lögbæra yfirvaldið 
heimilað að slíkar upplýsingar séu sendar til stjórnenda 
sláturhúsa með dýrum af öllum tegundum sem upplýsingarnar 
varða og við allar kringumstæður að því tilskildu að þetta stefni 
markmiðum reglugerðar (EB) nr. 853/2004 ekki í hættu. 

Upplýsingar um matvælaferlið, sem kunna að valda alvarlegri 
röskun á starfsemi sláturhússins, skulu gerðar aðgengilegar 
stjórnanda sláturhússins með góðum fyrirvara fyrir komu 
dýranna til sláturhússins. 

9. gr. 

Kjöt af öldum, villtum hóf- og klaufdýrum  

Þrátt fyrir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í j-lið 3. liðar í 
III. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, skal 
vottorðið, sem vísað er til í 16. gr., um að niðurstöður skoðunar 
fyrir slátrun hafi verið jákvæðar gefið út og undirritað af hálfu 
heilbrigðisþjónustunnar fyrir dýr og dýraafurðir. 

10. gr. 

Viðmiðanir fyrir samsetningu hakkaðs kjöts og kröfur um 
merkingu á því 

1. Þrátt fyrir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. lið II. kafla 
V. þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, verður 
stjórnandi matvælafyrirtækisins að hafa eftirlit með þeim 
hráefnum sem eru notuð í starfsstöðinni til að tryggja samræmi 
við heiti vörunnar í töflunni hér á eftir að því er varðar fullunnu 
afurðina. 

Tafla: Viðmiðanir fyrir samsetningu við eftirlit með venjulegri 
dagsframleiðslu 

 Fituinnihald 
Hlutfall bandvefjar 

og kjötprótíns 
 

– magurt, hakkað kjöt ≤ 7% ≤ 12 

– hreint, hakkað nautakjöt ≤ 2% ≤ 15 

– hakkað kjöt sem 
inniheldur svínakjöt 

≤ 30% ≤ 18 

– hakkað kjöt af öðrum 
dýrategundum 

≤ 25% ≤ 15 

 

2. Þrátt fyrir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í IV. kafla V. 
þáttar í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, verða 
eftirfarandi orð einnig að koma fram í merkingunni: 

— „fituinnihald minna en ...“, 
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— „hlutfall bandvefjar og kjötprótíns er minna en ...“. 

3. Aðildarríkin geta heimilað að sett verði á 
innanlandsmarkaði þeirra hakkað kjöt sem uppfyllir ekki 
þessar viðmiðanir og það beri landsmerki sem ekki verður 
ruglað saman við merkin sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 853/2004. 

11. gr. 

Notkun á hreinu vatni 

1. Þrátt fyrir 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 og 
1. lið A-liðar III. kafla í VIII. þætti III. viðauka við þá 
reglugerð má ís, sem notaður er til að kæla nýjar lagarafurðir, 
vera búinn til úr hreinu vatni í starfsstöð á landi. 

2. Þrátt fyrir 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 og 
2. og 3. lið A-liðar III. kafla í VIII. þætti III. viðauka við þá 
reglugerð mega stjórnendur matvælafyrirtækja í starfstöðum, 
þ.m.t. skip sem meðhöndla lagarafurðir, nota hreint vatn. 

3. Þrátt fyrir 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 og 
1. lið IV. kafla í VIII. þætti III. viðauka við þá reglugerð mega 
stjórnendur matvælafyrirtækja í starfstöðum á landi nota 
hreint vatn til kælingar eftir að hafa soðið krabbadýr og lindýr. 

12. gr. 

Hrámjólk og mjólkurafurðir 

Þrátt fyrir kröfuna, sem sett er fram í a-lið 1. liðar III. þáttar II. 
kafla í IX. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, 
skal hámarkslíftala fyrir hrámjólk einungis gilda ef 
hitameðhöndla á þá mjólk og hún hefur ekki verið 
meðhöndluð á þann hátt innan þess tíma sem skilgreindur er í 
GáHMSS-kerfinu sem stjórnendur matvælafyrirtækja hafa 
komið á. 

13. gr. 

Egg og eggjaafurðir 

1. Aðildarríki, sem tóku að beita kröfum um hitastig á 
stöðum þar sem egg eru geymd og í farartækjum, sem flytja 
egg milli slíkra geymslustaða, fyrir 1. janúar 2006 geta haldið 
áfram að beita þeim kröfum. 

2. Stjórnendur matvælafyrirtækja mega nota sprungin egg 
við framleiðslu eggja í fljótandi formi í starfsstöð sem hlotið 
hefur samþykki til þess, að því tilskildu að framleiðslustöðin 
eða pökkunarstöðin hafi afhent þau tafarlaust og að þau séu 
brotin eins fljótt og auðið er.  

III. KAFLI 

BRÁÐABIRGÐAFYRIRKOMULAG SEM VARÐAR 
FRAMKVÆMD REGLUGERÐAR (EB) NR. 854/2004 

14. gr. 

Þjálfun starfsmanna sláturhúsa sem aðstoða við opinbert 
eftirlit 

Þrátt fyrir i. lið a-liðar 6. mgr. 5. gr. í reglugerð (EB) 
nr. 854/2004 og a-lið A-þáttar III. kafla í III. þætti I. viðauka 
við þá reglugerð skulu starfsmenn sláturhúsa, sem lögbær 
yfirvöld hafa veitt leyfi til að annast sértæk verkefni opinberra 
aðstoðarmanna, þjálfaðir á sama hátt og opinberir 
aðstoðarmenn, einungis með tilliti til sértæku verkefnanna 
sem þeir hafa leyfi til að annast og skal ekki krefjast þess af 
þeim starfsmönnum að þeir hafi staðist sömu próf og opinberir 
aðstoðarmenn.  

Lögbæra yfirvaldið skal sjá til þess að slík þjálfun sé 
fullnægjandi áður en starfsmönnum sláturhúsa er veitt leyfi til 
að taka við verkefnum opinberra aðstoðarmanna.  

Það skal ganga úr skugga um að þeirri viðbótarþjálfun og 
skipulagningu, sem er nauðsynleg til þess að starfsmenn 
sláturhúsa öðlist þá hæfni sem er áskilin með framkvæmd 
prófsins sem gildir um opinbera aðstoðarmenn, sé komið í 
kring svo fljótt sem auðið er og eigi síðar en í lok 
aðlögunartímabilsins. 

15. gr. 

Vottun starfsstöðva þar sem starfsfólk er til aðstoðar við 
opinbert eftirlit í sláturhúsum 

Þrátt fyrir aðra undirgrein a-liðar A-þáttar III. kafla í III. þætti 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 skulu 
starfsstöðvar, sem æskja þess að nota starfsfólk sitt til aðstoðar 
við opinbert eftirlit, vera undanþegnar kröfunni um að hafa 
alþjóðlega viðurkennt vottorð meðan aðlögunartímabilið varir, 
að því tilskildu að starfsstöðin sýni fram á að hún hafi hafist 
handa við vottunarferlið og framfylgi því í samræmi við 
alþjólega staðla, s.s. viðeigandi EN ISO-staðla um 
gæðastjórnun eða öryggi matmæla. 

16. gr. 

Fyrirmynd að vottorði fyrir kjöt af öldum, villtum hóf- og 
klaufdýrum 

Þrátt fyrir 4. lið A-liðar VII. kafla í IV. þætti I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 854/2004 má nota fyrirmynd að vottorðinu, 
sem sett er fram í III. viðauka við tilskipun 91/495/EBE, 
vegna flutnings á öldum, villtum hóf- og klaufdýrum frá 
býlinu til sláturhússins. 

17. gr. 

Heilbrigðisskilyrði vegna innflutnings 

Ákvæði III. kafla reglugerðar (EB) nr. 854/2004 gilda ekki um 
innflutning á matvælum úr dýraríkinu hafi samræmd 
heilbrigðisskilyrði ekki verið ákveðin vegna innflutnings á 
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þeim, þ.m.t. skrár yfir þriðju lönd og hluta þriðju landa og 
starfsstöðvar sem innflutningur er leyfður frá. 

Þar til samræming á löggjöf Bandalagsins hefur átt sér stað 
varðandi innflutning á þessum afurðum skal slíkur 
innflutningur uppfylla heilbrigðisskilyrði hlutaðeigandi 
aðildarríkis vegna innflutnings.  

IV. KAFLI 

BRÁÐABIRGÐAFYRIRKOMULAG SEM VARÐAR 
FRAMKVÆMD REGLUGERÐAR (EB) Nr. 882/2004 

18. gr. 

Faggilding rannsóknarstofa 

Þrátt fyrir 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 882/2004 getur 
lögbært yfirvald tilnefnt rannsóknarstofu, sem hefur ekki 
faggildingu, að því tilskildu að rannsóknarstofan: 

a) sýni fram á að hún hafi hafist handa við nauðsynlegt 
faggildingarferli í samræmi við reglugerð (EB) 
nr. 882/2004, 

b) veiti lögbæra yfirvaldinu fullnægjandi ábyrgðir fyrir því 
að áætlanir um gæðastjórnun vegna greininganna, sem 
hún framkvæmir vegna opinbers eftirlits, liggi fyrir eigi 
síðar en 1. janúar 2006. 

V. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

19. gr. 

Endurskoðun 

Endurskoða má bráðabirgðafyrirkomulagið, þ.m.t. skilyrðin 
sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, hvenær sem er með 
hliðsjón af þeirri reynslu sem hefur verið aflað með 
framkvæmd þessara ákvæða og reglugerða (EB) nr. 853/2004, 
(EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004. 

20. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 853/2004 

Þriðja undirgrein 6. liðar B-liðar í I. þætti II. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004 falli brott. 

21. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 854/2004 

Önnur setning 6. liðar III. kafla í I. þætti I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 854/2004 falli brott. 

22. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún kemur til 
framkvæmda frá og með 1. janúar 2006. 

 

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

Gjört í Brussel 5. desember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


