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                                         REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1021/2008                      2010/EES/56/10 

frá 17. október 2008 

um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 
um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar 
til manneldis og reglugerð (EB) nr. 2076/2005 að því er varðar lifandi samlokur, tilteknar 
 lagarafurðir og starfsfólk sem aðstoðar við opinbert eftirlit í sláturhúsum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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 (1), einkum 16. gr. og 1. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í I. þætti III. kafla I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
854/2002 er mælt fyrir um kröfur varðandi 
heilbrigðismerkingu á skrokkum þegar engin ástæða er 
til þess að dæma kjötið óhæft til manneldis. Sumar 
þessara krafna 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. 

2) Til þess að raska ekki viðskiptum með viðkomandi 
afurðir skal þó kveða á um að heimilt sé að flytja afurðir, 
sem heilbrigðismerki hefur verið sett á í samræmi við 
reglugerð (EB) nr. 854/2004 fyrir 1. nóvember 2009, inn 
í Bandalagið til og með 31. desember 2009. 

3) Samkvæmt 6. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 854/2004 
er aðildarríkjunum heimilt að leyfa starfsmönnum 
sláturhúsa að aðstoða við opinbert eftirlit með því að 
annast tiltekin, sértæk verkefni opinberra aðstoðarmanna 
sem tengjast framleiðslu á kjöti af alifuglum og 
nörturum. Í A-hluta III. þáttar III. kafla I. viðauka við þá 
reglugerð er kveðið á um að slíkt leyfi sé einungis hægt  
 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 277, 18.10.2008, bls. 15. 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. 206; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 83. 

að veita ef starfsfólk starfsstöðvarinnar hefur hlotið sams 
konar þjálfun og opinberir aðstoðarmenn, með þeim 
hætti sem lögbært yfirvald samþykkir, til að annast 
verkefni slíkra aðstoðarmanna. 

4) Í 14. gr. reglugerðar 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 (2) 
er kveðið á um að til og með 31. desember 2009 megi 
slík þjálfun takmarkast við að tryggt sé að starfsmenn 
sláturhúsa séu þjálfaðir með tilliti til sértæku 
verkefnanna sem þeir hafa leyfi til að annast. 

5) Þessi takmörkun hefur ekki haft neikvæð áhrif á 
kröfurnar um opinbert eftirlit að því er varðar nýtt kjöt 
eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 854/2004. 
Því er rétt að gera bráðabirgðafyrirkomulagið, sem 
kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 2076/2005, 
endanlegt og heimila aðildarríkjunum að koma á 
starfsmenntakerfi, annað hvort í heild sinni eða að hluta 
til, og taka ákvarðanir um hagnýtar ráðstafanir í 
tengslum við það, þ.m.t. framkvæmd prófsins. Því er rétt 
að fella brott 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 2076/2005 og 
breyta A-hluta III. þáttar III. kafla I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 854/2004 til samræmis við þetta. 

6) Í 4. lið A-hluta II. kafla II. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 854/2004 er kveðið á um að í lifandi samlokum af 
svæðum í B-flokki megi ekki finnast fleiri en 4 600 E. 
coli í 100 g af holdi og skelvökva. Í 17. gr. a í reglugerð 
(EB) nr. 2076/2005 voru innleidd, til 31. desember 2009, 
vikmörk í 10% af sýnum úr lifandi samlokum sem eru 
upprunnar á þessum svæðum. 

7) Þessi vikmörk hafa ekki í för með sér áhættu fyrir 
lýðheilsu, að því tilskildu að í þessum 10% af sýnum úr 
lifandi samlokum sé ekki farið yfir efri mörk sem eru 46 
000 E. coli í 100 g af holdi og skelvökva. Því er rétt að 
halda þessum vikmörkum til frambúðar. Því er rétt að 
fella brott 17. gr. a í reglugerð (EB) nr. 2076/2005 og 
breyta 4. lið A-hluta II. kafla II. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 854/2004 til samræmis við þetta. 

________________  

(2) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83. 
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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 reglugerð (EB) nr. 854/2004 er gerð 
krafa um að lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum annist 
eftirlit með þeim skilyrðum um markaðssetningu sem 
stjórnendur matvælafyrirtækja verða að uppfylla í 
tengslum við lagarafurðir úr fiskum sem tilheyra ættinni 
Gempylidae. 

9) Þessi skilyrði gilda um ferskar, tilreiddar og unnar 
lagarafurðir úr þessum tegundum. Frystar lagarafurðir úr 
þessari ætt geta þó haft í för með sér svipaða áhættu fyrir 
neytandann. Því er rétt að krefjast þess að lögbær 
yfirvöld annist einnig eftirlit með frystum lagarafurðum 
af fiskum sem tilheyra þessari ætt. 

10) Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 854/2004 og 
(EB) nr. 2076/2005 til samræmis við það. 

11) 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 I., II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
854/2004 er breytt í samræmi við viðaukann við  þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Í reglugerð (EB) nr. 2076/2005 falli 14. gr. og 17. gr. a brott. 

3. gr. 

Heimilt er að flytja afurðir úr dýraríkinu, sem heilbrigðismerki 
hefur verið sett á í samræmi við c-lið 3. mgr. III. kafla I. þáttar 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 fyrir 1. nóvember 
2009, inn í Bandalagið til og með 31. desember 2009. 

4. gr. 

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

Þó gildir a-liður 1. liðar viðaukans við þessa reglugerð 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 Vassilou 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað c-liðar 3. mgr. I. þáttar III. kafla komi eftirfarandi: 

„c) þegar merkið er notað í sláturhúsi innan Bandalagsins skal einhver eftirtalinna skammstafana koma fram á því: 
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 kjöt sem er flutt inn í Bandalagið frá 
sláturhúsum utan Bandalagsins.“ 

b) Í stað a-liðar A-hluta III. þáttar III. kafla komi eftirfarandi: 

„a) Ef starfsstöðin hefur viðhaft góðar hollustustarfsvenjur í samræmi við 4. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar og 
verklagsreglur sem grundvallast á GáHMSS-kerfinu (greining á hættu og mikilvægir stýristaðir) í a.m.k. tólf 
mánuði er lögbæra yfirvaldinu heimilt að leyfa starfsfólki starfsstöðvarinnar að annast verkefni opinberu 
aðstoðarmannanna. Slíkt leyfi er einungis hægt að veita ef starfsfólk starfsstöðvarinnar hefur hlotið þjálfun, með 
þeim hætti sem lögbært yfirvald samþykkir, á sama hátt og opinberu aðstoðarmennirnir til að annast verkefni 
opinberra aðstoðarmanna eða sértæku verkefnin sem þeir hafa leyfi til að annast. Þetta starfsfólk skal vera undir 
eftirliti og stjórn og á ábyrgð opinbera dýralæknisins. Við þessar aðstæður þarf opinberi dýralæknirinn að vera 
viðstaddur þ egar skoðun fer fram, bæði fyrir og eftir slátrun, og hafa umsjón með þ essum störfum og 
framkvæma reglulega frammistöðumat til þess að tryggja að hæfni starfsfólks til að inna þessi störf af hendi sé í 
samræmi við þær tilteknu viðmiðanir sem lögbæra yfirvaldið hefur mælt fyrir um og skal hann skrá niðurstöður 
þessa frammistöðumats. Ef vinna þessa starfsfólks hefur áhrif á hollustuhætti í starfsstöðinni vegna þess að það 
vinnur störf sín ekki sómasamlega eða vegna þess að það vinnur störf sín almennt ekki á fullnægjandi hátt að 
mati lögbæra yfirvaldsins skal láta opinbera aðstoðarmenn koma í þess stað.“ 

2. Í stað 4. liðar A-hluta II. kafla II. viðauka komi eftirfarandi: 

„4. Lögbæra yfirvaldinu er heimilt að flokka svæði í B-flokk þar sem heimilt er að veiða lifandi samlokur sem eru 
einungis settar á markað til manneldis eftir að þær hafa verið meðhöndlaðar í hreinsunarstöð eða eftir að þær hafa 
verið umlagðar þannig að þær uppfylli heilbrigðiskröfurnar sem um getur í 3. lið. Í 90% af sýnum úr lifandi 
samlokum af þessu svæði mega ekki finnast fleiri en 4 600 E. coli í 100 g af holdi og skelvökva. Í þeim 10% sem 
eftir er af sýnum úr lifandi samlokum mega ekki finnast fleiri en 46 000 E. coli í 100 g af holdi og skelvökva. 

Tilvísunaraðferð fyrir þessa greiningu er fimm glasa og þriggja þynninga prófun líklegasta fjölda (MPN-prófun) 
sem er tilgreind í ISO 16649-3. Heimilt er að nota aðrar aðferðir ef þær eru fullgiltar með samanburði við þessa 
tilvísunaraðferð í samræmi við viðmiðanirnar í EN/ISO 16140.“ 

3. Í stað G-hluta II. kafla III. viðauka komi eftirfarandi: 

„G. EITRAÐAR LAGARAFURÐIR 

Eftirlit skal haft til að tryggja: 

1. að lagarafurðir úr eitruðum fiski af eftirfarandi ættum séu ekki settar á markað: kýlingum (Tetraodontidae), 
tunglfiskum (Molidae), ígulfiskum (Diodontidae) og knattfiskum (Canthigasteridae), 

2. að einungis sé heimilt að setja ferskar, tilreiddar 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 lagarafurðanna og almenn heiti skulu koma fram á merkimiðanum, 

3. að lagarafurðir sem innihalda lífeitur, s.s. sígvatera, eða annað eitur sem er hættulegt heilbrigði manna, séu ekki 
settar á markað. Hins vegar má setja lagarafurðir, sem eru unnar úr samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og 
sæsniglum, á markað ef þær hafa verið framleiddar í samræmi við VII. þátt III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
853/2004 og uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. lið V. kafla sama þáttar.“ 

 

 
 

 

 


