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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  
1. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Mikilvægt er að draga úr stjórnsýsluálagi á fyrirtæki 
vegna gildandi löggjafar Bandalagsins til að bæta 
samkeppnishæfni þeirra og til að ná markmiðum 
Lissabonáætlunarinnar.

2) Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar 
reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu 
er gildi fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja. Í þeirri 
reglugerð er kveðið á um að stjórnendur matvælafyrirtækja 
skuli fara að viðeigandi ákvæðum III. viðauka við hana.

3) Kröfurnar í VIII. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 853/2004 að því er varðar skip, þar sem fram fer 
frumframleiðsla og tilheyrandi aðgerðir, koma til viðbótar 
þeim kröfum sem mælt er um fyrir í I. viðauka við reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 
29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (2). 
Einkum skal halda skrár í slíkum skipum, á þann hátt sem 
við á og í viðeigandi tíma, með upplýsingum sem tengjast 
ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni að sporna gegn 
hvers kyns hættu.

4) Reynslan hefur sýnt að sú krafa getur leitt til aukins 
stjórnsýsluálags fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja sem 
starfa við strandveiðar í smáum stíl í skilningi 26. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1198/2006 frá 27. júlí 
2006 um Sjávarútvegssjóð Evrópu (3). Því er rétt að  

 kveða á um undanþágu frá þeirri kröfu að því er varðar 
slíka stjórnendur.

5) Í XIV. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 
eru settar fram kröfur er varða framleiðslu gelatíns sem 
er ætlað til manneldis. Þar er tekið fram að gelatín, 
sem framleitt er úr efni úr beinum jórturdýra, verði að 
framleiða í sérstöku vinnsluferli sem tryggir að allt efni 
úr beinum fái lútarmeðhöndlun með mettaðri kalk lausn 
(pH > 12,5) í a.m.k. 20 daga þar sem hluti af með höndlun-
inni er hitameðferð við að lágmarki 138 °C í a.m.k. fjórar 
sekúndur, eftir að hafa verið mulið smátt, fitu hreins að með 
heitu vatni og meðhöndlað með þynntri salt sýru (með 4% 
styrkleika að lágmarki og pH-gildi < 1,5) í minnst tvo 
daga.

6) Vísindanefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um 
líffræðilega hættu samþykkti 18. janúar 2006 álit varð-
andi „Quantitative assessment of the human BSE risk 
posed by gelatine with respect to residual BSE risk“ 
(megindlegt mat á áhættu í tengslum við kúariðu sem 
gelatín hefur í för með sér fyrir menn að því er varðar 
hvort áhætta í tengslum við kúariðu sé enn fyrir hendi). 
Vísindanefndin samþykkti annað álit 18. maí 2006 
varðandi „Quantitative assessment of the human BSE risk 
posed by bovine vertebral column including dorsal root 
ganglia with respect to residual BSE risk“ (megindlegt 
mat á áhættu í tengslum við kúariðu sem hryggjasúlur 
nautgripa ásamt mænuhnoðum hafa í för með sér fyrir 
menn að því er varðar hvort áhætta í tengslum við 
kúariðu sé enn fyrir hendi). Samkvæmt báðum álitunum 
tryggja framleiðsluferli með sýrumeðhöndlun eða hita- 
og þrýstingsmeðferð annars vegar sömu eða hins vegar 
meiri minnkun á smitvirkni kúariðu en það öryggisstig 
sem fæst með því að nota lútarmeðhöndlunina sem krafist 
er, eins og sakir standa, í XIV. þætti III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004. Því ber að breyta skilyrðum 
varðandi framleiðslu gelatíns til samræmis við það.

7) Í sumum aðildarríkjum hefur reynst erfitt að túlka ákvæði 
um aðra hugsanlega notkun gelatíns og kollagens sem 
framleitt er í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir 
um í XIV. og XV. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 853/2004. Því er rétt að skýra þessi ákvæði til að 
samræma framkvæmd þeirra.

8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 853/2004 til 
samræmis við það.

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

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 1243/2007

frá 24. október 2007

um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um 
hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 281, 25.10.2007, bls. 8. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/2010 frá 1. mars 
2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 
10.6.2010, bls. 1.

(1) Stjtíð ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, 
bls. 22. Reglugerðinni eins og henni var síðast breytt með  reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).

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

(3) Stjtíð. ESB L 223, 15.8.2006 bls. 1.

2011/EES/68/22
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

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 24. október 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos Kyprianou 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 3. lið VIII. þáttar: 

„Þrátt fyrir a-lið geta stjórnendur, sem starfa við strandveiðar í smáum stíl í skilningi 1. mgr. 26. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 1198/2006 (*) og ef starfsemi þeirrar varir einungis í skemmri tíma en 24 klukkustundir, verið undanþegnir 
ákvæðum 7. liðar A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004. 

 
(*) Stjtíð. ESB L 223, 15.8.2006, bls. 1.“ 

 

2. Í stað III., IV. og V. kafla í XIV. þætti komi eftirfarandi: 

„III. KAFLI: KRÖFUR ER VARÐA FRAMLEIÐSLU GELATÍNS 

1. Í framleiðsluferlinu fyrir gelatín skal sjá til þess: 

a) að allt efni úr beinum jórturdýra, sem eru borin, alin eða slátrað í löndum eða á svæðum þar sem áhættu í 
tengslum við kúariðu er haldið í skefjum eða hún er óskilgreind samkvæmt löggjöf Bandalagsins, fari í gegnum 
vinnsluferli sem tryggir að allt efni úr beinunum sé mulið smátt, fituhreinsað með heitu vatni og meðhöndlað 
með þynntri saltsýru (með 4% styrkleika að lágmarki og pH-gildi < 1,5) í minnst tvo daga. Þessari meðhöndlun 
skal fylgt eftir með: 

— lútarmeðhöndlun með mettaðri kalklausn (pH > 12,5) í a.m.k. 20 daga þar sem hluti af meðhöndluninni er 
hitameðferð við að lágmarki 138 °C í a.m.k. fjórar sekúndur eða 

— sýrumeðhöndlun (pH < 3,5) í að lágmarki 10 klukkustundir þar sem hluti af meðhöndluninni er hitameðferð 
við að lágmarki 138 °C í a.m.k. fjórar sekúndur eða 

— hita- og þrýstingsmeðferð í a.m.k. 20 mínútur með mettaðri gufu í 133 °C við 3-bara þrýsting eða 

— jafngildu og samþykktu vinnsluferli, 

b) að annað hráefni sé meðhöndlað með sýru eða lút og síðan skolað einu sinni eða oftar. Því næst skal stilla pH-
gildið. Gelatín skal dregið út með upphitun í eitt eða fleiri skipti í röð og því næst hreinsun með síun og 
hitameðferð. 

2. Stjórnanda matvælafyrirtækis er heimilt að framleiða og geyma bæði gelatín sem er ætlað til manneldis og gelatín 
sem ekki er ætlað til manneldis í sömu starfsstöð að því tilskildu að hráefnið og framleiðsluferlið uppfylli þær kröfur 
sem gilda um gelatín sem er ætlað til manneldis. 

IV. KAFLI: KRÖFUR ER VARÐA FULLUNNAR AFURÐIR 

Stjórnendur matvælafyrirtækja skulu sjá til þess að gelatín sé í samræmi við viðmiðunarmörkin fyrir efnaleifar í 
eftirfarandi töflu: 

Efnaleif Viðmiðunarmörk 

As 1 milljónarhluti 

Pb 5 milljónarhlutar 

Cd 0,5 milljónarhluti 

Hg 0,15 milljónarhluti 

Cr 10 milljónarhlutar 

Cu 30 milljónarhlutar 

Zn 50 milljónarhlutar 

SO2 (Evrópska lyfjaskráin 2005) 50 milljónarhlutar 

H2O2 (Evrópska lyfjaskráin 2005) 10 milljónarhlutar 
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V. KAFLI: MERKING 

Á innri og ytri umbúðum utan um gelatín skal standa áletrunin „gelatín til manneldis“ og þar skal koma fram 
lágmarksgeymsluþol.“ 

3. Í stað 3. liðar III. kafla í XV. þætti komi eftirfarandi: 

„3. Stjórnanda matvælafyrirtækis er heimilt að framleiða og geyma bæði kollagen sem er ætlað til manneldis og 
kollagen sem ekki er ætlað til manneldis í sömu starfsstöð að því tilskildu að hráefnið og framleiðsluferlið uppfylli 
þær kröfur sem gilda um kollagen sem er ætlað til manneldis.“, 

4. Í stað viðbætisins komi eftirfarandi: 

„VIÐBÆTIR VIÐ III. VIÐAUKA 

FYRIRMYND AÐ FYLGISKJALI MEÐ HRÁEFNI TIL FRAMLEIÐSLU Á GELATÍNI EÐA KOLLAGENI SEM 
ÆTLAÐ ER TIL MANNELDIS 

Númer viðskiptaskjalsins:  .......................................................................................................................................................  

I. Auðkenning hráefnis 

Tegund hráefnis:  ..............................................................................................................................................................  

Dýrategundir:  ...................................................................................................................................................................  

Tegund umbúða:  ..............................................................................................................................................................  

Fjöldi pakkninga:  .............................................................................................................................................................  

Eigin þyngd (kg):  .............................................................................................................................................................  

II. Uppruni hráefnis 

Tegund, heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer/skráningarnúmer/sérstakt leyfisnúmer upprunastarfsstöðvarinnar: 

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nafn og heimilisfang sendanda (1):  .................................................................................................................................  

III. Viðtökustaður hráefnis  

Tegund, heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer/skráningarnúmer/sérstakt leyfisnúmer framleiðslustarfsstöðvar á 
ákvörðunarstað: 

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nafn og heimilisfang viðtakanda (2):  ...............................................................................................................................  

IV. Flutningatæki:  ..................................................................................................................................................................  

Gjört í ...................................................................................., hinn......................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................  

(Undirskrift rekstraraðila upprunastarfsstöðvarinnar eða fulltrúa hennar) 

 
(1) Einungis ef það er annað en upprunastarfsstöðvar. 
(2) Einungis ef það er annað en starfsstöðvar á ákvörðunarstað. 

 
 


