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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/222 

frá 15. febrúar 2018 

um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar 

tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að 

lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (1), einkum 5. og 6. mgr. 32. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 882/2004 er mælt fyrir um almenn verkefni og kröfur sem varða tilvísunarrannsóknarstofur 

Evrópusambandsins (hér á eftir nefndar tilvísunarrannsóknarstofur ESB) fyrir matvæli og fóður og fyrir heilbrigði dýra. 

Tilnefndar tilvísunarrannsóknarstofur ESB eru skráðar í VII. viðauka við þá reglugerð, þ.m.t. sú sem ber ábyrgð á 

vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum. 

2) Tilnefning tilvísunarrannsóknarstofu ESB sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum, sem er staðsett í 

Bretlandi, verður afnumin 31. desember 2018 sem afleiðing af tilkynningu Bretlands í samræmi við 50. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið. 

3) Þar eð eru helstu matarbornu áhætturnar í samlokum stafa af salmonellu, kólígerlum og veirum ættu tilvísunar-

rannsóknarstofur ESB fyrir greiningu og prófun vegna sjúkdóma sem berast milli manna og dýra (salmonella), 

tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á Escherichia coli, þ.m.t. E. Coli (VTEC) sem mynda verósýtótoxín, og 

tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir matarbornar veirur, eftir því sem við á, að framkvæma greiningarprófanir fyrir 

salmonellu, kólígerlum og veirum, sem tilvísunarrannsóknarstofa ESB sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í 

samlokum hefur annast hingað til. Tilvísunarrannsóknarstofa ESB sem annast vöktun á sjávarlífeitri ætti að taka yfir 

starfsemi í tengslum við flokkun framleiðslusvæða fyrir samlokur og eftirlit með þeim. Af þessum sökum er ekki lengur 

þörf fyrir tilvísunarrannsóknarstofu ESB sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum og ætti því að 

fjarlægja hana af skránni í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004. 

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 882/2004 til samræmis við það. 

5) Til að koma í veg fyrir röskun á starfsemi, sem er sem stendur framkvæmd af tilvísunarrannsóknarstofu ESB sem annast 

vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum, þykir rétt að ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

gildi frá og með 1. janúar 2019. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í I. hluta VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 falli 4. liður brott. 

2. gr. 

Tilvísunarrannsóknarstofur ESB fyrir greiningu og prófun vegna sjúkdóma sem berast milli manna og dýra (salmonella), 

tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir rannsóknir á Escherichia coli, þ.m.t. E. Coli (VTEC) sem mynda verósýtótoxín, og 

tilvísunarrannsóknarstofa ESB fyrir matarbornar veirur, eftir því sem við á, skulu taka yfir þá starfsemi sem 

tilvísunarrannsóknarstofa ESB, sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum, hefur annast hingað til að því er 

varðar greiningarprófanir fyrir salmonellu, kólígerlum og veirum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 43, 16.2.2018, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2018 frá 

6. júlí 2018 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 165, 30.4.2004, bls. 1. 
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Tilvísunarrannsóknarstofa ESB sem annast vöktun á sjávarlífeitri skal taka yfir starfsemi í tengslum við flokkun 

framleiðslusvæða fyrir samlokur og eftirlit með þeim. 

3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019. 

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

Gjört í Brussel 15. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


