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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 931/2011

18.10.2012

2012/EES/59/30

frá 19. september 2011
um kröfur um rekjanleika, sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 178/2002, að því er varðar matvæli úr dýraríkinu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

afhendingaraðilum sínum og beinum viðskiptavinum,
nema þegar um er að ræða lokaneytendur.

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

4)

Undangengin áföll vegna matvæla hafa leitt í ljós
að skjalfestar heimildir nægðu ekki alltaf til að gera
grunsamleg matvæli að fullu rekjanleg. Á meðan á
innleiðingu reglugerðar (EB) nr. 178/2002, reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl
2004 um hollustuhætti sem varða matvæli ( ), reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl
2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða
matvæli úr dýraríkinu ( ) og reglugerðar 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 ( ) stóð leiddi
reynslan í ljós að stjórnendur matvælafyrirtækja búa
almennt ekki yfir þeim upplýsingum sem þarf til að
tryggja að kerfi þeirra til auðkenningar á meðhöndlun
eða geymslu matvæla séu viðunandi, einkum í geira
matvæla úr dýraríkinu. Í umræddum geira hefur þetta
leitt til ónauð-synlega mikils efnahagslegs taps vegna
þess að skort hefur á fljótvirkan og fullan rekjanleika
matvælanna.

5)

Því þykir rétt að mæla fyrir um tilteknar reglur fyrir
þennan sérstaka geira matvæla úr dýraríkinu til að tryggja
að kröfunum, sem settar eru fram í 18. gr. reglugerðar
(EB) nr. 178/2002, sé beitt á réttan hátt. Þessar reglur ættu
að veita (nokkurn) sveigjanleika varðandi það á hvaða
formi viðkomandi upplýsingar eru gerðar aðgengilegar.

6)

Einkum er við hæfi að veita viðbótarupplýsingar um
rúmmál eða magn matvæla úr dýraríkinu, tilvísun sem
auðkennir, eftir því sem við á, framleiðslueininguna,
framleiðslulotuna eða sendinguna, nákvæma lýsingu á
matvælunum og sendingardaginn.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og
kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis
matvæla (1), einkum 5. mgr. 18. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 eru settar
almennar meginreglur er varða rekjanleika matvæla.
Þar er kveðið á um að á öllum stigum framleiðslu,
vinnslu og dreifingar skuli vera fyrir hendi möguleiki
á að rekja feril matvæla. Þar er einnig kveðið á um að
stjórnendur matvælafyrirtækja skuli geta tilgreint alla
einstaklinga og lögaðila sem hafa afhent þeim matvæli.
Slíkir rekstraraðilar skulu einnig geta tilgreint fyrirtækin
sem þeir hafa afhent vörur sínar. Þessar upplýsingar skulu
gerðar aðgengilegar lögbærum yfirvöldum að beiðni
þeirra.

2)

Rekjanleiki er nauðsynlegur til að tryggja öryggi matvæla
og áreiðanleika upplýsinga sem miðlað er til neytenda.
Einkum er nauðsynlegt að gera matvæli, sem upprunnin
eru úr dýraríkinu, rekjanleg til að stuðla að því að taka
megi hættuleg matvæli af markaði og vernda þannig
neytendur.

3)

Til að ná fram þeim rekjanleika matvæla sem mælt er
fyrir um í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 þarf
nöfn og heimilisföng, bæði hjá stjórnanda matvælafyrirtækisins sem afhenti matvælin og stjórnanda matvælafyrirtækisins sem tók við matvælunum. Krafan
byggist á aðferðinni „eitt skref aftur á bak, eitt skref
áfram“ (e. one-step back - one-step forward) sem felur
í sér að stjórnendur matvælafyrirtækja hafi komið sér
upp kerfi sem geri þeim kleift að kunna deili á beinum

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 242, 20.9.2011, bls. 2. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2012 frá 30. apríl 2012
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu
sambandsins nr. 50, 13.9.2012, bls. 13.
1
( ) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.

(2)
(3)
(4)

Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
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e) nafn og heimilisfang stjórnanda matvælafyrirtækisins
þangað sem matvælin eru send,

1. gr.
Efni
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði til framkvæmdar á
kröfunum um rekjanleika, sem settar voru með reglugerð (EB)
nr. 178/2002, fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja að því er
varðar matvæli úr dýraríkinu.
2. gr.
Gildissvið
1. Reglugerð þessi skal gilda um matvæli sem eru skilgreind
sem óunnar og unnar afurðir í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB)
nr. 852/2004.
2. Þessi reglugerð gildir ekki um matvæli sem innihalda bæði
afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu.
3. gr.
Kröfur um rekjanleika
1. Stjórnendur matvælafyrirtækja skulu tryggja að eftirfarandi
upplýsingar varðandi sendingar af matvælum úr dýraríkinu séu
gerðar aðgengilegar fyrir stjórnanda matvælafyrirtækisins sem
fær matvælin afhend og, sé þess óskað, lögbæra yfirvaldið:
a) nákvæm lýsing á matvælunum,

f) nafn og heimilisfang sendanda (eiganda) ef hann er annar
en stjórnandi matvælafyrirtækisins þangað sem matvælin
eru send,
g) tilvísun sem auðkennir, eftir því sem við á,
framleiðslueininguna, framleiðslulotuna eða sendinguna og
h) sendingardagurinn.
2. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu gerðar
aðgengilegar auk allra upplýsinga sem krafist er samkvæmt
viðeigandi ákvæðum í löggjöf Sambandsins sem varða
rekjanleika matvæla úr dýraríkinu.
3. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu uppfærðar
daglega og geymdar a.m.k. þar til telja má víst að matvælanna
hafi verið neytt.
Óski lögbært yfirvald þess skal stjórnandi matvælafyrirtækisins
leggja upplýsingarnar fram án ótilhlýðilegrar tafar. Það er háð
vali afhendingaraðila matvælanna hvaða form þykir viðeigandi
til að gera þessar upplýsingar tiltækar svo fremi sem
upplýsingarnar, sem óskað er eftir í 1. mgr, verði á skýran og
ótvíræðan hátt tiltækar og heimtanlegar fyrir rekstraraðilann
sem tekur við matvælunum.

b) rúmmál eða magn matvælanna,
c) nafn og heimilisfang stjórnanda matvælafyrirtækisins
þaðan sem matvælin voru send,
d) nafn og heimilisfang sendanda (eiganda) ef hann er annar
en stjórnandi matvælafyrirtækisins þaðan sem matvælin
voru send,

4. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún gildir frá og með 1. júlí 2012.

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

Gjört í Brussel 19. september 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

