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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 219/2014

frá 7. mars 2014

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er 
varðar sértækar kröfur varðandi skoðun á alisvínum eftir slátrun (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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 1. mgr. 17. gr og 7. lið 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er mælt fyrir um sértækar 
reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr 
dýraríkinu. Í henni er m.a. kveðið á um að aðildarríkin 
skulu tryggja að opinbert eftirlit með nýju kjöti fari fram í 
samræmi við I. viðauka. Í reglugerð (EB) nr. 854/2004 er 
einnig kveðið á um að opinberi dýralæknirinn skuli annast 
eftirlit í sláturhúsum, starfsstöðvum sem meðhöndla 
veiðidýr og stykkjunarstöðvum, sem setja nýtt kjöt á 
markað, m.a. í samræmi við sértæku kröfurnar í IV. þætti 
I. viðauka við reglugerðina.

2)  Í B-hluta IV. kafla IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 854/2004 eru settar fram sértækar kröfur varðandi 
skoðun á alisvínum eftir slátrun.

3)  Hinn 3. október 2011 samþykkti Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) 
vísindalegt álit um hættu fyrir lýðheilsu sem skoðun 
á kjöti (svín) ætti að ná yfir(2) þar sem var ályktað að 
núgildandi kröfur um þreifingu og ristingu eftir slátrun 
feli í sér áhættu á víxlmengun vegna áhættu frá bakteríum.

4)  Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niður-
stöðu að sleppa ætti þreifingu eða ristun, sem eru notaðar 
við skoðun eftir slátrun, hjá svínum sem er slátrað í 
venjubundinni slátrun vegna þess að áhætta á víxlmengun 
af völdum örvera er meiri en áhættan sem tengist því að 
sjúkdómar, sem þessar aðferðir taka til, gætu hugsanlega 
ekki uppgötvast. Notkun þessara handvirku aðferða við 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 69, 8.3.2014, bls. 99. 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. 206.
(2) Vísindanefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um líffræðilega hættu 

(BIOHAZ), sérfræðinganefndin um aðskotaefni í matvælaferlinu 
(CONTAM), og vísindanefndin um heilbrigði og velferð dýra (AHAW), 
„Scientific Opinion on the public health hazards to be covered by inspection 
of meat (swine)“ (vísindalegt álit um hættu fyrir lýðheilsu sem skoðun á 
kjöti (svín) á að ná yfir,) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011, 
9(10), 2351.

skoðun eftir slátrun ætti að takmarkast við svín sem 
grunur leikur á um, m.a. með sjónrænni greiningu eftir 
slátrun á afbrigðileika sem skiptir máli, að séu sýkt.

5)  Með hliðsjón af áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar er 
rétt að breyta sértæku kröfunum varðandi skoðun á 
alisvínum eftir slátrun sem settar eru fram í B-hluta 
IV. kafla IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
854/2004.

6)  Þegar faraldsfræðileg gögn eða önnur gögn frá uppruna-
bújörð dýranna, upplýsingar um matvælaferlið eða niður-
stöður úr skoðun fyrir slátrun eða sjónrænni greiningu 
eftir slátrun á afbrigðileika, sem skiptir máli, benda til 
hugsanlegrar áhættu fyrir lýðheilsu, heilbrigði dýra eða 
velferð ætti opinbera dýralækninum að vera kleift að 
ákveða hvaða þreifingar eða ristur þurfi að framkvæma 
við skoðun eftir slátrun til að skera úr um hvort kjötið sé 
hæft til manneldis.

7)  Kröfurnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð breyta 
reglugerð (EB) nr. 854/2004, sem felur í sér aðlögun á 
núverandi starfsvenjum, bæði fyrir stjórnendur mat væla-
fyrirtækja og lögbær yfirvöld. Því er við hæfi að heimila 
frestun á beitingu þessarar reglugerðar.

8)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 854/2004 til sam-
ræmis við það.

9)  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.

Í stað B-hluta IV. kafla IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 854/2004 komi eftirfarandi:

„B. SKOÐUN EFTIR SLÁTRUN

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,
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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),

g)  sjónræn skoðun á milta,

h)  sjónræn skoðun á nýrum,

i)  sjónræn skoðun á brjósthimnu og lífhimnu,

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

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

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

2.  Opinberi dýralæknirinn skal fylgja frekari verklags-
reglum við skoðanir eftir slátrun með því að rista í og 
þreifa á skrokknum og sláturmatnum þegar, að hans 
mati, eitt af eftirfarandi bendir til mögulegrar áhættu 
fyrir lýðheilsu, heilbrigði dýra eða velferð:

a)  prófanir og greiningar á upplýsingum um mat-
vælaferlið, sem eru framkvæmdar í sam ræmi við 
A-hluta II. kafla I. þáttar,

b)  niðurstöður úr skoðun fyrir slátrun, sem er 
fram  kvæmd í samræmi við B-hluta II. kafla  
I. þáttar og A-hluta þessa kafla,

c)  niðurstöður úr sannprófunum varðandi sam ræmi 
við reglur um velferð dýra, sem eru framkvæmdar 
í samræmi við C-hluta II. kafla I. þáttar,

d)  niðurstöður úr skoðun eftir slátrun, sem er 
framkvæmd í samræmi við D-hluta II. kafla  
I. þáttar og 1. lið þessa hluta,

e)  faraldsfræðileg gögn til viðbótar eða önnur gögn 
frá upprunabújörð dýranna.

3.  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 mið mætis-
eitlunum (latnesk heiti: bifurcationes, eparteriales 
og mediastrinales). Opna verður barkann og 
helstu berkjukvíslar að endilöngu og rista í neðsta 
þriðjung lungna, hornrétt á meginása þeirra en 
þessar ristur eru ekki nauð synlegar 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.“

2. gr.

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

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

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

____________


