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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1978

Nr. 25/163

2018/EES/25/03

frá 31. október 2017
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um
hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu að því er varðar skrápdýr sem eru tekin utan flokkaðra
framleiðslusvæða (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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.,
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 henni er meðal annars kveðið á um að stjórnendur matvælafyrirtækja megi
því aðeins setja afurðir úr dýraríkinu á markað að þær hafi eingöngu verið tilreiddar og meðhöndlaðar í starfsstöðvum
sem uppfylla viðeigandi kröfur, þ.m.t. viðeigandi kröfur í III. viðauka við reglugerðina.

2)

Í VII. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er tilgreint að sá þáttur gildi um lifandi samlokur og að
undanskildum ákvæðum um hreinsun gildir hann einnig um lifandi skrápdýr, lifandi möttuldýr og lifandi sæsnigla. Þar
er einnig tilgreint að sértækar kröfur gildi um diska og sæsnigla, sem eru ekki síarar, sem eru teknir utan
framleiðslusvæða.

3)

Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 (2) er mælt fyrir um sértækar reglur um skipulag opinbers
eftirlits með afurðum úr dýraríkinu. Þar er kveðið á um að aðildarríkin skuli sjá til þess að opinbert eftirlit sé haft með
framleiðslu og setningu lifandi samloka, lifandi skrápdýra, lifandi möttuldýra og lifandi sæsnigla á markað eins og
kveðið er á um í II. viðauka við reglugerðina. Í II. kafla II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 er kveðið á um að
framleiðslusvæði skuli flokkuð eftir því hve mikillar saurmengunar gætir á þeim. Örverur geta safnast fyrir í síurum, s.s.
samlokum, og það gæti haft í för með sér áhættu fyrir lýðheilsu.

4)

Yfirleitt eru skrápdýr ekki síarar. Af þessum sökum er óveruleg áhætta á því að örverur, sem tengjast saurmengun,
safnist saman í slíkum dýrum. Auk þess hafa ekki verið lagðar fram neinar faraldsfræðilegar upplýsingar sem sýna fram
á tengsl milli ákvæða um flokkun á framleiðslusvæðum, sem mælt er fyrir um í II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 854/2004, og áhættu fyrir lýðheilsu vegna skrápdýra sem ekki eru síarar. Af þessum sökum ætti einnig að
undanskilja slík skrápdýr frá þeim ákvæðum sem gilda um flokkun framleiðslusvæða eins og mælt er um fyrir í II. kafla
VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

5)

Í IX. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 eru að auki settar fram sértækar kröfur varðandi
diska (Pectinidae) og lifandi sæsnigla, sem eru ekki síarar, sem eru teknir utan flokkaðra framleiðslusvæða. Slíkar kröfur
ættu einnig að gilda um skrápdýr sem eru ekki síarar.

6)

Því ætti að breyta VII. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 285, 1.11.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2018 frá
23. mars 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
(2) 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 (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 31. október 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Ákvæðum VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/20004 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 1. liðar í inngangshlutanum komi eftirfarandi:
„1. Þessi þáttur gildir um lifandi samlokur. Að undanskildum ákvæðum um hreinsun gildir hann einnig um lifandi
skrápdýr, lifandi möttuldýr og lifandi sæsnigla. Ákvæði sem gilda um flokkun framleiðslusvæða sem sett eru fram í
A-hluta II. kafla þessa þáttar gilda ekki um sæsnigla og skrápdýr sem ekki eru síarar.“
2) Í stað IX. kafla komi eftirfarandi:
„IX. KAFLI:

SÉRTÆKAR KRÖFUR ER VARÐA DISKA, SÆSNIGLA OG SKRÁPDÝR, SEM ERU EKKI SÍARAR, SEM
ERU TEKIN UTAN FLOKKAÐRA FRAMLEIÐSLUSVÆÐA

Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem taka diska, sæsnigla og skrápdýr, sem eru ekki síarar, utan flokkaðra framleiðslusvæða
eða meðhöndla slíka diska og/eða slíka sæsnigla og/eða slík skrápdýr, skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:
1. Ekki má setja diska, sæsnigla og skrápdýr, sem eru ekki síarar, á markað nema þau séu tekin og meðhöndluð í samræmi
við B-hluta II. kafla og uppfylli kröfurnar, sem mælt er fyrir um í V. kafla, eins og sannað er með innra eftirlitskerfi.
2. Til viðbótar við 1. lið, ef gögn frá opinberum vöktunaráætlunum gera lögbæra yfirvaldinu kleift að flokka fiskimið, eftir
því sem við á í samstarfi við stjórnendur matvælafyrirtækja, gilda auk þess ákvæði A-hluta II. kafla á hliðstæðan hátt
um diska.
3. Ekki má setja diska, sæsnigla og skrápdýr, sem eru ekki síarar, á markað til manneldis nema á fiskuppboði eða með
afgreiðslustöð eða vinnslustöð sem millilið. Þegar stjórnendur matvælafyrirtækja, sem reka slíkar starfsstöðvar,
meðhöndla slíka diska og/eða sæsnigla og/eða skrápdýr skulu þeir tilkynna það til lögbæra yfirvaldsins og, þegar um
afgreiðslustöðvar er að ræða, uppfylla viðeigandi kröfur III. og IV. kafla.
4. Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem meðhöndla diska, lifandi sæsnigla og lifandi skrápdýr, sem eru ekki síarar, skulu
uppfylla eftirfarandi kröfur:
a) skjallegar kröfur í 3.–7. lið I. kafla, eftir atvikum. Í því tilviki skal staðsetning svæðisins, þar sem diskarnir og/eða
lifandi sæsniglarnir og/eða lifandi skrápdýrin eru tekin, koma skýrt fram í skráningarskjalinu, eða
b) kröfurnar í 2. lið VI. kafla um lokun allra pakkninga með lifandi diskum, lifandi sæsniglum og lifandi skrápdýrum
sem sendar eru í smásölu og í VII. kafla um auðkennismerkingar og aðrar merkingar.“
__________

