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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1023/2008   2013/EES/4/42 

frá 17. október 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 að því er varðar framlengingu aðlögunartímabilsins 
 sem veitt er stjórnendum matvælafyrirtækja er flytja inn fisklýsi, ætlað til manneldis (*) 

 

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., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) 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 sem framleiða fisklýsi, sem er ætlað 
til manneldis, skuli fara að viðeigandi ákvæðum III. 
viðauka við hana. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er mælt fyrir um sértækar 
reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr 
dýraríkinu. Reglugerðin gildir um starfsemi og 
einstaklinga sem falla undir reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

3) Í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2076/2005 frá 5. desember 2005 um bráða-
birgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 
854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 277, 18.10.2007, bls. 21. 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 útgáfa í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 22. 

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

reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (3) 
er kveðið á um undanþágu frá kröfunum um fisklýsi til 
manneldis, sem mælt er fyrir um í VIII. þætti III. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 853/2004, fyrir stjórnendur 
matvælafyrirtækja svo að þeir geti haldið áfram að flytja 
inn fisklýsi, fram til 31. október 2008, frá starfsstöðvum 
í þriðju löndum sem voru samþykktar í þessu skyni fyrir 
gildistökudag reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1664/2006 (4). 

4) Að auki er í b-lið 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2076/2005 kveðið á um undanþágu frá VI. viðauka við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 
frá 5. desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er 
varða tilteknar afurðir samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða 
skipulag opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, 
um undanþágu frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 
853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (5), á þá leið að fram til 
31. desember 2008 er leyfilegt að flytja fisklýsi inn í 
Bandalagið sem vottorð, útfyllt og undirritað eins og 
vera ber fyrir 31. október 2008, hefur verið gefið út fyrir 
í samræmi við landsreglur sem voru í gildi fyrir 
gildistökudag reglugerðar (EB) nr. 2074/2005. 

5) Kröfunum í reglugerð (EB) nr. 853/2004, er varða 
framleiðslu fisklýsis til manneldis, var breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1020/2008 (6), til að fjalla um framkvæmdaerfiðleika 
þriðju landa með að aðlaga vinnsluskilyrði í 
starfsstöðvum sem framleiða fisklýsi. 

6) Til þess að koma í veg fyrir óþarfa röskun á viðskiptum 
vegna stjórnsýslumeðferðar varðandi samþykki og 
skráningu starfsstöðva, sem falla undir breyttu reglurnar, 
er rétt að framlengja undanþáguna í 3. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2076/2005 til 30. apríl 2009. 

 ________________  

(3) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 83. 
(4) Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 13. 
(5) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27. 
(6) Stjtíð. ESB L 277, 18.10.2008, bls. 8. 
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7) Undanþágan, sem kveðið er á um í b-lið 4. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2076/2005, vegna innflutnings á 
fisklýsi inn í Bandalagið sem vottorð hefur verið gefið út 
fyrir í samræmi við landsreglur, skal einnig framlengd til 
30. júní 2009. Að auki verða slík vottorð að vera 
útfyllt og undirrituð eins og vera ber fyrir 30. apríl 2009. 

8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2076/2005 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. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2076/2005: 

1. Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Þrátt fyrir B-hluta IV. kafla VIII. þáttar III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004 mega stjórnendur 
matvælafyrirtækja, fram til 30. apríl 2009, halda áfram að flytja 
inn fisklýsi frá starfsstöðvum í þriðju löndum sem voru 
samþykktar í þessu skyni fyrir gildistöku reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1020/2008 (*). 

 
(*) Stjtíð. ESB L 277, 18.10.2008, bls. 8. 
 

2. Í 4. mgr. er b-lið breytt sem hér segir: 

i. Dagsetningin ,,30. apríl 2009“ komi í stað ,,31. október 
2008“. 

ii. Dagsetningin ,,30. júní 2009“ komi í stað ,,31. 
desember 2008“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tíunda 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 17. október 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla Vassilou 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 


