
15.12.2011 Nr. 68/215EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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. og 1. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ákvæðin varðandi auðkennismerkingar, sem mælt er 
fyrir um í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, 
hafa valdið ruglingi við sanngreiningu á afurðum sem 
eru framleiddar innan Bandalagsins og á afurðum sem 
eru framleiddar utan Bandalagsins. Því er rétt að skýra 
þessi ákvæði til að tryggja að framkvæmd þeirra gangi 
snurðulaust fyrir sig. Til þess að raska ekki viðskiptum 
með viðkomandi afurðir úr dýraríkinu skal þó kveða á um 
að heimilt sé að flytja afurðir, sem auðkennismerki hefur 
verið sett á í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004 
fyrir 1. nóvember 2009, inn í Bandalagið til og með 31. 
desember 2009.

2) Þrátt fyrir meginregluna, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004, þar sem fram 
kemur að rekstraraðilar matvælafyrirtækja megi ekki 
nota 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 A-hluta 
I. viðauka og VII. kafla II. viðauka við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 
2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (2)  og II. hluta 
I. kafla og III. og IV. kafla í VIII. þætti III. viðauka  

 við reglugerð (EB) nr. 853/2004, einkum vegna með-
höndlunar á lagarafurðum um borð í skipum.

3) Í 11. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 2076/2005 frá 5. desember 2005 um bráðabirgða-
fyrirkomulag 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 (3) er kveðið á um að enn 
fremur megi nota hreint vatn í starfsstöðvum á landi til 
31. desember 2009.

4)  Það hefur lengi verið vísindalega viðurkennt að notkun 
sjávar við vinnslu lagarafurða er tæknilega hagkvæm, því 
það eyðir áhættunni af osmósulosti og hjálpar þannig til 
við að viðhalda skynmatseinkennum þeirra.

5) Notkun á hreinum sjó við meðhöndlun og þvott 
lagarafurða hefur ekki í för með sér áhættu fyrir lýðheilsu, 
svo framarlega sem stjórnendur matvælafyrirtækja 
hafa þróað og innleitt eftirlitsaðferðir, sem grundvallast 
einkum á meginreglunum um greiningu á hættu og 
mikilvægum stýristöðum (GáHMSS), til að tryggja að 
sjórinn samræmist skilgreiningunni á hreinum sjó sem 
sett er fram í reglugerð (EB) nr. 852/2004. Því er rétt að 
11. gr. reglugerðar (EB) nr. 2076/2005 falli brott og að 
umbreytingarfyrirkomulagið, sem kveðið er á um í þeirri 
reglugerð að því er varðar notkun á hreinum sjó, verði 
gert varanlegt. Því ber að breyta VIII. þætti III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til samræmis við það.

6) Í VIII. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 
eru settar fram kröfur um framleiðslu og setningu 
lagarafurða, sem ætlaðar eru til manneldis, þ.m.t. fisklýsi, 
á markað.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1020/2008

frá 17. október 2008

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar 
reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu og reglugerð (EB) nr. 2076/2005 að því er varðar 

auðkennismerkingar, hrámjólk og mjólkurafurðir, egg og eggjaafurðir og tilteknar lagarafurðir (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 277, 18.10.2007, bls. 8. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2010 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. 4.

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55. Leiðrétt með Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 22.

(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1. Leiðrétt með Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 3. (3) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83.
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7) Vandamál hafa komið upp við framkvæmd þessara 
sértæku krafna í sumum aðildarríkjum. Einnig hafa 
komið upp vandamál varðandi fisklýsi sem er flutt inn 
frá þriðju löndum. Þessi vandamál tengjast einkum 
kröfum sem gilda um hráefni í þeim tilgangi að tryggja 
að þau séu nothæf fyrir framleiðslu á fisklýsi til 
manneldis og fyrir matvælaframleiðsluhætti sem eru 
víðast hvar við lýði í fisklýsisiðnaðinum. Því er rétt að 
skýra þessi ákvæði til að samræma framkvæmd þeirra. 
Því ber að breyta VIII. þætti III. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 853/2004 til samræmis við það. 

8) Í áliti, sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu samþykkti 
30. ágúst 2004 um aðskotaefni í fæðukeðjunni í tengslum 
við eiturhrif af völdum lagarafurða úr fiskum af ættinni 
Gempylidae (slöngumakrílaætt), var sýnt fram á að 
lagarafurðir úr fiskum af þeirri ætt, einkum Ruvettus 
pretiosus og Lepidocybium flavobrunneum, kunni að 
valda meltingartruflunum ef afurðanna er ekki neytt við 
tilteknar aðstæður. Í V. kafla VIII. þáttar III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sértæk 
skilyrði fyrir því að setja megi þessar lagarafurðir á 
markað. 

9) Þessi skilyrði gilda um ferskar, tilreiddar og unnar 
lagarafurðir úr þessum tegundum. Frystar lagarafurðir úr 
ættinni Gempylidae geta þó haft í för með sér svipaða 
áhættu fyrir neytandann. Því er rétt að krefjast svipaðra 
skilyrða fyrir þessar frystu lagarafurðir að því er varðar 
vernd og upplýsingar. Því ber að breyta VIII. þætti III. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til samræmis 
við það. 

10)  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 
rekstraraðilar matvælafyrirtækja, sem framleiða 
mjólkurafurðir, verði að sjá til þess að hrámjólk úr kúm 
samræmist tilteknum viðmiðunarmörkum áður en hún er 
unnin. 

11) Einkum er mikilvægt að virða þau mörk vegna 
matvælaöryggis ef þarf að hitameðhöndla mjólkina með 
gerilsneyðingu eða öðru vinnsluferli, sem er vægara en 
gerilsneyðing, og hún hefur ekki verið hitameðhöndluð 
innan fyrirframskilgreinds tíma. Við slíkar aðstæður 
hefur slík hitameðferð ekki nógu mikil bakteríueyðandi 
áhrif sem getur haft í för með sér að mjólkurafurðin sem 
fæst skemmist fljótt. 

12) Í 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 2076/2005 er kveðið á um 
umbreytingarfyrirkomulag sem er ætlað að einskorða 
sannprófanir á því hvort þessi viðmiðun sé uppfyllt við 
slíkar aðstæður. Því er rétt að 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2076/2005 falli brott og að umbreytingarfyrirkomulagið 
verði gert varanlegt. Því ber að breyta IX. þætti III. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til samræmis 
við það. 

13) 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 þess 
þáttar skulu egg geymd og flutt við hitastig, sem helst 
skal haldast stöðugt, sem hentar best til að varðveita 
hollustueiginleika þeirra. 

14) Í 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 2076/2005 er 
kveðið á um að 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 geti haldið áfram að beita þeim 
kröfum til 31. desember 2009. Þar eð þessi möguleiki 
stangast ekki á við þau matvælaöryggismarkmið sem 
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er rétt að 
gera þetta umbreytingarfyrirkomulag varanlegt. 

15) Enn fremur er heimilt, skv. 1. lið II. hluta II. kafla í X. 
þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, að 
nota sprungin egg til framleiðslu á eggjaafurðum við 
tilteknar aðstæður. Í 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2076/2005 er kveðið á um að stjórnendur 
matvælafyrirtækja megi, fram til 31. desember 2009, 
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. Þar eð notkun sprunginna eggja við framleiðslu 
eggja í fljótandi formi hefur ekki í för með sér áhættu 
fyrir lýðheilsu við slík skilyrði er rétt að gera þetta 
umbreytingarfyrirkomulag varanlegt. 

16) Því er rétt að 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 2076/2005 falli 
brott og breyta skal X. þætti III. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 853/2004 til samræmis við það. 

17) Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og 
(EB) nr. 2076/2005 til samræmis við það. 
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18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

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

3. gr. 

Í reglugerð (EB) nr. 2076/2005 falli 11., 12. gr. og 13. gr. brott. 

4. gr. 

Heimilt er að flytja afurðir úr dýraríkinu, sem auðkennismerki 
hefur verið sett á í samræmi við 8. lið B-hluta I. þáttar II. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 fyrir 1. nóvember 
2009, inn í Bandalagið til og með 31. desember 2009. 

5. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tíunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Þó gildir b-liður 1. liðar viðaukans frá og með 1. nóvember 
2009. 

 

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

 

Gjört í Brussel 17. október 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

 

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

1) Ákvæðum I. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) A-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. Auðkennismerkið skal sett á vöruna áður en hún er send frá framleiðslustöðinni.“ 

ii. Í stað 3. liðar komi eftirfarandi: 

„3. Ekki er nauðsynlegt að setja auðkennismerki á eggjapakkningar ef notast er við pökkunarstöðvarkóða, í 
samræmi við A-hluta XIV. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 .“ 

b) Í stað 8. liðar B-hluta komi eftirfarandi: 

„8. Þegar merkið er notað í starfsstöð innan Bandalagsins skal það vera sporöskjulaga og með skammstöfuninni 
CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, eða WE. 

Þessar skammstafanir mega ekki koma fram í merkjum sem sett eru á afurðir sem eru fluttar inn í Bandalagið 
frá starfsstöðvum utan Bandalagsins.“ 

2) Ákvæðum III. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. Rekstraraðilar sláturhúsa mega ekki taka við dýrum á athafnasvæði sláturhúsa nema þeir hafi óskað eftir og 
fengið viðeigandi upplýsingar um matvælaferlið úr skránum sem haldnar eru á upprunabújörðinni í samræmi 
við reglugerð (EB) nr. 852/2004.“ 

b) Í stað inngangsorðanna í 3. lið komi eftirfarandi: 

„3. Með viðeigandi upplýsingum um matvælaferlið, sem um getur í 1. lið, er einkum átt við:“ 
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II. VIÐAUKI 

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

1) Ákvæðum VIII. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Inngangshlutanum er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 2. liðar komi eftirfarandi: 

„2. A-, C- og D-hluti III. kafla, A-hluti IV. kafla og V. kafli gilda um smásölu.“ 

ii. Í fyrsta undirlið 3. liðar bætist eftirfarandi c-liður við: 

„c) Þegar um er að ræða vatnsveitu koma þær til viðbótar kröfunum í VII. kafla II. viðauka við þá reglugerð; 
nota má hreinan sjó við meðhöndlun og þvott lagarafurða, til framleiðslu á ís, sem er notaður til að kæla 
lagarafurðir, og til að snöggkæla krabbadýr og lindýr eftir að þau hafa verið soðin.“  

b) Ákvæðum II. hluta I. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Annar málsliður 2. liðar falli brott. 

ii. 5. liður falli brott. 

iii. Í stað 6. liðar komi eftirfarandi: 

„6. Ef fiskur er hausaður og/eða slægður um borð skal það gert samkvæmt reglum um hollustuhætti og sem 
fyrst eftir veiði og skulu afurðirnar strax þvegnar vandlega. Þegar svo er skulu innyfli og þeir hlutar af 
fiskinum, sem gætu verið heilsuspillandi, skilin frá sem fyrst og haldið aðskildum frá afurðum sem eru 
ætlaðar til manneldis. Lifur og hrogn, sem ætluð eru til manneldis, skal geyma undir ís við hitastig, sem er 
nálægt hitastigi bráðnandi íss, eða frysta.“ 

c) Ákvæðum III. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 2. liðar A-hluta komi eftirfarandi: 

„2. Við aðgerðir á borð við hausun og slægingu skal fylgja reglum um hollustuhætti. Ef unnt er, í tæknilegu og 
viðskiptalegu tilliti, að slægja afurðirnar skal það gert eins skjótt og unnt er eftir veiði og löndun þeirra. 
Afurðirnar skal þvo vandlega strax að lokinni aðgerð.“ 

ii. E-hluti falli brott. 

d) Í stað IV. kafla komi eftirfarandi: 

„IV. KAFLI: KRÖFUR ER VARÐA TILTEKNAR UNNAR LAGARAFURÐIR 

Stjórnendur matvælafyrirtækja skulu sjá til þess að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar í starfsstöðvum þar sem 
tilteknar lagarafurðir eru meðhöndlaðar. 

A. KRÖFUR ER VARÐA SUÐU KRABBADÝRA OG LINDÝRA 

1. Eftir suðu verður ávallt að snöggkæla afurðirnar. Ef engin önnur aðferð er notuð til að auka geymsluþol 
skal halda kælingu áfram þar til náð er hitastigi sem er í námunda við hitastig bráðnandi íss. 

2. Skelfletting og úrskeljun skulu fara fram samkvæmt reglum um hollustuhætti til þess að komið sé í veg 
fyrir mengun afurðanna. Ef þetta er gert í höndunum skal starfsfólkið gæta þess vel að þvo sér um hendur. 

3. Að lokinni skelflettingu eða úrskeljun skal þegar í stað frysta soðnar afurðir eða kæla þær sem fyrst niður í 
hitastigið sem mælt er fyrir um í VII. kafla. 
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B. KRÖFUR ER VARÐA FISKLÝSI SEM ÆTLAÐ ER TIL MANNELDIS 

1. Hráefni, sem notuð eru við tilreiðslu fisklýsis sem ætlað er til manneldis, skulu: 

a) vera frá starfsstöðvum, þ.m.t. skip, sem eru skráðar eða samþykktar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 
852/2004 eða í samræmi við þessa reglugerð, 

b) vera úr lagarafurðum, sem eru hæfar til manneldis, og sem eru í samræmi við ákvæðin sem mælt er 
fyrir um í þessum þætti, 

c) vera flutt og geymd við hollustusamleg skilyrði, 

d) vera kæld sem fyrst og haldast við hitastigið sem mælt er fyrir um í VII. kafla. 

Þrátt fyrir ákvæði d-liðar 1. liðar er stjórnanda matvælafyrirtækis ekki skylt að kæla lagarafurðirnar ef um 
er að ræða lagarafurðir í heilu lagi, sem eru notaðar beint við tilreiðslu fisklýsis til manneldis og ef hráefnið 
er unnið innan 36 klukkustunda frá lestun, að því tilskildu að ferskleikaviðmiðanir séu uppfylltar og að 
heildarmagn rokgjarnra niturbasa í óunnu lagarafurðunum fari ekki yfir viðmiðunarmörkin, sem kveðið er á 
um í 1. lið I. kafla II. þáttar II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 . 

2. Við framleiðsluferli fisklýsis verður að vera tryggt að öll hráefni, sem ætluð eru til framleiðslu á hráu 
fisklýsi, séu meðhöndluð, þ.m.t. ef við á, með hitun, pressun, aðgreiningu, skiljun í skilvindu, vinnslu, 
hreinsun og fjarlægingu aðskotaefna áður en lýsið er sett á markað fyrir lokaneytendur. 

3. Að því tilskildu að hráefnin og framleiðsluferlið uppfylli kröfurnar sem gilda um fisklýsi, sem er ætlað til 
manneldis, er stjórnendum matvælafyrirtækja heimilt að framleiða og geyma bæði fisklýsi, sem er ætlað til 
manneldis og fisklýsi og fiskimjöl, sem er ekki ætlað til manneldis, í sömu starfsstöðinni. 

4. Meðan þess er beðið að sértæk löggjöf Bandalagsins verði sett skulu stjórnendur matvælafyrirtækja sjá til 
þess að landsreglur um fisklýsi, sem er sett á markað fyrir lokaneytandann, séu uppfylltar.“ 

 

(*)  Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27.“ 

e) Ákvæðum V. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi setning bætist við inngangsmálsgreinina: 

„Kröfur B- og D-hluta gilda ekki um lagarafurðir í heilu lagi sem eru notaðar beint við tilreiðslu fisklýsis sem er 
ætlað til manneldis.“ 

ii. Í stað 1. liðar E-hluta komi eftirfarandi: 

„1. Ekki er heimilt að setja afurðir úr eitruðum fiski af eftirfarandi ættum á markað: kýlingum 
(Tetraodontidae), tunglfiskum (Molidae), ígulfiskum (Diodontidae) og knattfiskum (Canthigasteridae). 

Einungis er heimilt að setja ferskar, tilreiddar, frosnar og unnar afurðir úr fiskum af ættinni Gempylidae 
(slöngumakrílaætt), einkum Ruvettus pretiosus og Lepidocybium flavobrunneum, á markað í 
umbúðum/pökkum og verða afurðirnar að vera merktar á viðeigandi hátt til að veita neytandanum 
upplýsingar um tilreiðslu/eldunaraðferðir og um áhættu í tengslum við tilvist efna sem valda 
meltingartruflunum. 

Vísindaheiti fiskafurðarinnar verður að koma fram ásamt almennu heiti á merkimiðanum.“ 
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2) Í stað 1. liðar III. hluta II. kafla í IX. þætti komi eftirfarandi: 

„1. Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem framleiða mjólkurafurðir, skulu gera ráðstafanir til að tryggja að 
rétt áður en hitameðhöndlun fer fram og ef tíminn, sem skilgreindur er í GáHMSS-miðuðu 
verklagsreglunum, er útrunninn:  

a) sé líftala fyrir hrámjólk úr kúm, sem er notuð til vinnslu mjólkurafurða, undir 300 000 á ml við 30 
°C og 

b) sé líftala fyrir hitameðhöndlaða hrámjólk úr kúm, sem er notuð til vinnslu mjólkurafurða, undir 
100 000 á ml við 30 °C.“ 

3) Ákvæðum X. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. liðar I. kafla komi eftirfarandi: 

„2. Egg skulu geymd og flutt við hitastig, sem helst skal haldast stöðugt, sem hentar best til að 
varðveita hollustueiginleika þeirra uns þau eru seld lokaneytanda, nema lögbært yfirvald setji 
landsbundnar kröfur um hitastig á stöðum þar sem egg eru geymd og í farartækjum, sem flytja egg 
milli slíkra geymslustaða.“ 

b) Í stað 1. liðar II. hluta II. kafla komi eftirfarandi: 

„1. Skurn eggja, sem eru notuð til framleiðslu á eggjaafurðum, skal vera fullmótuð og hvergi brotin 
eða með sprungum. Þó er heimilt að nota sprungin egg til framleiðslu á eggjum í fljótandi formi 
eða eggjaafurðum, að því tilskildu að þau séu flutt beint frá framleiðslustöð eða pökkunarstöð til 
starfsstöðvar, sem hefur hlotið viðurkenningu til framleiðslu á eggjum í fljótandi formi, eða 
vinnslustöðvar þar sem þau eru brotin eins fljótt og unnt er.“ 

 
 
 
 
 


