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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 218/2014

frá 7. mars 2014

um breytingu á viðaukum við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004  
og (EB) nr. 854/2004 og við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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.,

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 1. mgr. 17. gr. og 3. og 10. lið 18. 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 samræmi 
við II. viðauka við þá reglugerð ber stjórnendum 
matvæla fyrirtækja sem reka sláturhús að óska eftir, taka 
við, sannreyna og bregðast við upplýsingum um matvæla-
ferlið að því er varðar öll dýr, önnur en villt veiðidýr, sem 
eru send eða senda á í sláturhús. Slíkar upp lýsingar fela í 
sér hvert ástand upprunabújarðarinnar er.

2)  Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 216/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð 
(EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit 
með tríkínu í kjöti(3) er bújörðum sem beita hýsingu við 
stýrð skilyrði veitt undanþága frá prófunarákvæðum. 
Slíkar upplýsingar ættu því fylgja með upplýsingunum um 
matvælaferlið sem á að veita sláturhúsinu til þess að gera 
aðildarríkjunum kleift að beita viðeigandi fyrirkomulagi 
við tríkínuprófanir.

3)  Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um skilyrði 
fyrir því að kjöt af dýrum úr neyðarslátrun utan sláturhúss 
sé hæft til manneldis. Þar eð kjöt úr neyðarslátrun, sem 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 69, 8.3.2014, bls. 95. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2014 frá 24. október 
2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka 
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
(3) Stjtíð. ESB L 69, 8.3.2014, bls. 85.

hefur staðist skoðun með fullnægjandi hætti, hefur ekki 
í för með sér áhættu fyrir lýðheilsu ætti að fella kröfuna 
um sérstakt heilbrigðismerki og takmörkun á kjöt úr 
neyðarslátrun á landsbundinn markað brott úr þeirri 
reglugerð og einnig kröfuna um sérstakt heilbrigðismerki 
á kjöt úr neyðarslátrun úr reglugerð (EB) nr. 854/2004.

4)  Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er mælt fyrir um sértækar 
reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr 
dýraríkinu. Í I. viðauka reglugerðarinnar er einkum mælt 
fyrir um reglur vegna skoðunar sem fer fram fyrir og 
eftir slátrun, þ.m.t. sjónræn skoðun, og um sérstaka hættu 
varðandi nýtt kjöt.

5)  Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er kveðið á um að opinberir 
aðstoðarmenn geti aðstoðað opinbera dýralækninn við 
opinbert eftirlit með fyrirvara um tilteknar takmarkanir. 
Opinberum aðstoðarmönnum ætti að vera heimilt að 
aðstoða opinberan dýralækni við forval á dýrum með 
afbrigðileika í tengslum við skoðun fyrir slátrun og eftirlit 
með velferð dýra.

6)  Hinn 3. október 2011 samþykkti Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (Matvælaöryggisstofnunin) vísindalegt álit um 
hættu fyrir lýðheilsu sem skoðun á kjöti (svín) ætti að 
ná yfir(4) þar sem var ályktað að núgildandi kröfur um 
þreifingu og ristingu eftir slátrun feli í sér áhættu á 
víxlmengun. Til að koma í veg fyrir þá víxlmengun ætti 
ekki lengur að gera kröfu um að eðlileg dýr séu þreifuð 
eða rist í þau eftir slátrun heldur aðeins ef afbrigðileiki 
greinist. Í því áliti skilgreinir Matvælaöryggisstofnunin 
að sýklar sem valda hjartaþelsbólgu (e. endocarditis) í 
svínum varði ekki lýðheilsu. Þar sem vanabundin risting 
í hjarta er ekki nauðsynleg af öryggisástæðum ætti ekki 
lengur að gera kröfu um hana.

7)  Í sama áliti skilgreinir Matvælaöryggisstofnunin 
salmonellu sem mikla áhættu fyrir lýðheilsu í tengslum 
við neyslu á svínakjöti og mælir með að komið verði í veg 
fyrir að svínsskrokkar mengist af salmonellu.

8)  Í IX. kafla IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 854/2004 er mælt fyrir um ákvæði um verkefni opin-
bera dýralæknisins varðandi sérstakar hættur. Salmonella 
ætti einnig að falla undir sértæk verkefni opinbera 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(10), 2351.
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dýralæknisins, einkum ef um er að ræða að ekki er farið 
að tilskildum ákvæðum í sértækri löggjöf Sambandsins. 
Einkum ætti að fella eftirlit með gildandi viðmiðun 
um hollustuhætti í framleiðsluferli vegna salmonellu 
í svíns skrokkum, sem mælt er fyrir um í reglugerð 
fram kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá  
15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir 
matvæli(5), og framkvæmd aðgerða af hálfu stjórnanda 
matvælafyrirtækis í tilvikum þar sem ekki er farið að 
tilskildum ákvæðum í sértækri löggjöf Sambandsins, 
inn í eftirlit með svínakjöti. Eftirlitið er enn fremur 
kostnaðarhagkvæm leið til að afla upplýsinga um 
skyldubundna vöktun með salmonellu í framleiðsluferli 
svínakjöts í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2003/99/EB frá 17. nóvember 2003 um 
vöktun mannsmitanlegra dýrasjúkdóma og smitvalda 
þeirra, breytingu á ákvörðun ráðsins 90/424/EBE og 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 92/117/EBE(6).

9)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 
frá 5. desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er 
varða tilteknar afurðir samkvæmt reglugerð Evrópu-
þingsins 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 reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og 
breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) 
nr. 854/2004(7), er mælt fyrir um sértækar kröfur vegna 
valfrjálsrar sjónrænnar skoðunar á svínum eftir slátrun. 
Við breytingarnar, sem lagðar eru til í þessari reglugerð, 
á stöðluðu kröfunum um skoðun eftir slátrun í reglugerð 
(EB) nr. 854/2004 eiga kröfurnar um sjónræna skoðun 
á svínum, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)  
nr. 2074/2005, ekki lengur við um svín og af þessum 
sökum ætti að breyta þeim kröfum.

10)  Kröfurnar sem kveðið er á um í reglugerðinni fela í sér 
aðlögun á núverandi starfsvenjum, bæði fyrir stjórnendur 
matvælafyrirtækja og lögbær yfirvöld. Því er við hæfi að 
heimila frestun á beitingu þessarar reglugerðar.

11)  Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 853/2004, (EB) 
nr. 854/2004 og (EB) nr. 2074/2005 til samræmis við það.

12)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur 
andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 853/2004

Reglugerð (EB) nr. 853/2004 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað a-liðar 3. liðar III. þáttar II. viðauka komi eftirfarandi:

(5) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1.
(6) Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 31.
(7) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27.

„a)  ástand upprunabújarðarinnar eða heilbrigðisástand dýra 
á svæðinu og hvort bújörðin sé opinberlega viðurkennd 
sem bújörð sem beitir hýsingu við stýrð skilyrði í 
tengslum við tríkínu í samræmi við A-lið I. kafla IV. 
viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 2075/2005(*).“
___________
(*)  Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 60.

2)  Ákvæði 9. liðar VI. kafla I. þáttar III. viðauka falli brott.

2. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 854/2004

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

1)  Ákvæði 7. liðar III. kafla I. þáttar falli brott.

2)  Í stað 2. liðar III. þáttar I. kafla komi eftirfarandi:

„2.  að því er varðar skoðun fyrir slátrun og eftirlit með 
velferð dýra mega opinberir aðstoðarmenn eingöngu 
aðstoða við hreina, verklega þætti sem geta falið í sér 
forval á dýrum með afbrigðileika,“

3)  Í stað 1. og 2. liðar B. hluta IV. þáttar IV. kafla komi 
eftirfarandi:

„1.  Skrokka og sláturmat svína skal skoða eftir slátrun og 
fylgja eftirfarandi verklagsreglum:

a)  sjónræn skoðun á höfði og hálsi; sjónræn skoðun á 
kjafti, kverkum og tungu,

b)  sjónræn skoðun á lungum, barka og vélinda,

c)  sjónræn skoðun á gollurshúsi og hjarta,

d)  sjónræn skoðun á þind,

e)  sjónræn skoðun á lifur og lifrar- og briseitlum 
(latneskt heiti: portales),

f)  sjónræn skoðun á meltingarvegi, garnahengi, 
eitlum í maga og garnahengi (latnesk heiti: gastrici, 
mesenterici, craniales og caudales),
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g)  sjónræn skoðun á milta,

h)  sjónræn skoðun á nýrum,

i)  sjónræn skoðun á brjósthimnu og lífhimnu,

j)  sjónræn skoðun á kynfærunum (að undanskildum 
getnaðarlim, ef honum hefur þegar verið fleygt),

k)  sjónræn skoðun á júgrinu og eitlum þess (latneskt 
heiti: supramammarii),

l)  sjónræn skoðun á svæðinu í kringum naflastrenginn 
og liðum í ungviði.

2.  Bendi faraldsfræðileg gögn eða önnur gögn frá 
upprunabújörðinni, upplýsingar um matvælaferlið eða 
niðurstöður skoðunar fyrir slátrun og/eða sjónræn 
greining viðkomandi afbrigðileika eftir slátrun til 
hugsanlegrar áhættu fyrir lýðheilsu, heilbrigði dýra eða 
velferð dýra, skal frekari verklagsreglum fylgt vegna 
skrokka og sláturmatar svína eftir slátrun með því að 
nota ristun og þreifingu. Þessar verklagsreglur geta 
falið í sér eftirfarandi, með hliðsjón af því hvaða áhætta 
greinist:

a)  rist í kjálkabarðseitlana (latneskt heiti: mandi-
bulares) og þeir rannsakaðir,

b)  þreifing á lungunum og berkju- og miðmætis-
eitlunum (latnesk heiti: bifurcationes, eparteriales 
og mediastinales). Opna verður barkann og helstu 
berkjukvíslar að endilöngu og rista í neðsta 
þriðjung lungna, hornrétt á meginása þeirra en 
þessar ristur eru ekki nauðsynlegar þegar lungun 
eru ekki ætluð til manneldis,

c)  hjartað rist að endilöngu svo að unnt sé að opna 
holin og skera á millisleglaskipt,

d)  þreifing á lifrinni og eitlum hennar,

e)  þreifing á eitlunum í maga og garnahengi og, ef 
nauðsyn krefur, rist í þá,

f)  þreifing á miltanu,

g)  rist í nýrun og nýrnaeitlana (latneskt heiti: renales),

h)  rist í eitla júgursins,

i)  þreifing á svæðinu í kringum naflastrenginn og 
liðum í ungviði og, ef nauðsyn krefur, rist í svæðið 
kringum naflann og liðir opnaðir.“

4)  Eftirfarandi G-hluti bætist við IV. þátt IX. kafla:

„G. Salmonella

1.  Með fyrirvara um fyrstu málsgrein 1. gr. reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005(*) 
skal lögbært yfirvald sannreyna rétta framkvæmd 
stjórnenda matvælafyrirtækja á lið 2.1.4 (viðmiðun 
um hollustuhætti í framleiðsluferlinu varðandi 
salmonellu í svínsskrokkum) í I. viðauka við þá 
reglugerð með eftirfarandi ráðstöfunum:

a)  opinberri sýnatöku með sömu aðferð og á sama 
sýnatökusvæði og hjá stjórnendum mat væla-
fyrirtækja. Taka skal a.m.k. 49(**) slembisýni 
í hverju sláturhúsi ár hvert. Á grundvelli 
áhættumats má fækka þessum fjölda sýna í 
litlum sláturhúsum, og/eða

b)  samantekt allra upplýsinga um heildarfjölda 
sýna og fjölda sýna sem eru jákvæð með tilliti til 
salmonellu sem stjórnendur matvælafyrirtækja 
taka í samræmi við 5. mgr. 5. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 2073/2005, innan ramma liðar 2.1.4. í 
I. viðauka við hana, og/eða

c)  samantekt allra upplýsinga um heildarfjölda 
sýna og fjölda sýna sem eru jákvæð með tilliti 
til salmonellu sem tekin eru innan ramma 
landsbundinna varnaráætlana í aðildarríkjunum 
eða á svæðum aðildarríkja sem sérstakar 
ábyrgðir hafa verið samþykktar fyrir í samræmi 
við 8 gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 að því 
er varðar svínakjötsframleiðslu.

2.  Ef ítrekuð frávik frá viðmiðuninni um hollustuhætti 
í framleiðsluferlinu eiga sér stað skulu lögbær 
yfirvöld krefjast aðgerðaáætlunar frá stjórnanda 
viðkomandi matvælafyrirtækis og hafa strangt 
eftirlit með niðurstöðum hennar.

3.  Greina skal frá heildarfjölda sýna og fjölda sýna 
sem eru jákvæð með tilliti til salmonellu og, ef 
við á, sýni aðgreind eftir því hvort þau eru tekin 
skv. a-, b- eða c-lið 1. liðar, í samræmi við 1. mgr.  
9. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/99/EB(**).“

__________
(*) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1.
(**) Ef öll eru neikvæð er 95% tölfræðileg vissa að algengi sé undir 6%.
(***) Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 31.

3. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 2074/2005

Í 3. lið VI. viðauka b við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 falli 
a-liður brott.
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4. gr.

Gildistaka

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júní 2014.

Hins vegar mun 3. liður G-hluta IX. kafla IV. þáttar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 gilda frá 
og með 1. janúar 2015.

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

 Gjört í Brussel 7. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

____________


