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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 16/2012

2012/EES/59/36

frá 11. janúar 2012
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að
því er varðar kröfur varðandi frosin matvæli úr dýraríkinu sem ætluð eru til manneldis (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

4)

Þar að auki hefur framfylgd lögbærra yfirvalda með því
að farið sé að ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 853/2004
leitt í ljós að ítarlegri kröfur eru nauðsynlegar varðandi
framleiðslu og frystingu matvæla úr dýraríkinu á
framleiðslustigum á undan afhendingu þeirra sem slíkra
til lokaneytanda.

5)

Því ber að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004 til samræmis við það til að bæta við kröfum
sem gilda um frosin matvæli úr dýraríkinu.

6)

Því ber að breyta 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 matvælaferlið
og heilbrigði dýra,

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.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um reglur
um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu er
gildi fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja. Stjórnendur
matvælafyrirtækja skulu uppfylla kröfurnar sem eru
settar fram í II. viðauka við þá reglugerð.
Reynsla sem fengist hefur frá gildistökudegi reglugerðar
(EB) nr. 853/2004 hefur leitt í ljós tiltekna erfiðleika
að því er varðar geymslu matvæla úr dýraríkinu. Væri
dagsetning upphaflegrar frystingar tilgreind ættu
stjórnendur matvælafyrirtækja auðveldara með að dæma
um hvort matvælin eru hæf til manneldis.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá
20. mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna
um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla (2) er
fjallað um merkingu matvæla sem afgreidd eru sem slík
til lokaneytandans og tiltekin atriði viðvíkjandi kynningu
og auglýsingu þeirra. Sú tilskipun gildir þó ekki um fyrri
stig matvælaframleiðslu.

2. 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 11. janúar 2012.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel Barroso
forseti.
______

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2012, bls. 29. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2012 frá 15. júní
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 56,
4.10.2012, bls. 4.
1
( ) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
2
( ) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29.
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VIÐAUKI
Eftirfarandi IV. þáttur bætist við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004:
„IV. ÞÁTTUR: KRÖFUR SEM GILDA UM FROSIN MATVÆLI ÚR DÝRARÍKINU
1.

Að því er varðar þennan þátt merkir „framleiðsludagsetning“:
a)

dagsetningu slátrunar ef um er að ræða skrokka, hálfa skrokka eða fjórðunga,

b) dagsetningu aflífunar ef um er að ræða skrokka villtra veiðidýra,
c)

dagsetningu tekju eða föngunar ef um er að ræða lagarafurðir,

d) dagsetningu vinnslu, stykkjunar, hökkunar eða tilreiðslu, eftir því sem við á, annarra matvæla úr dýraríkinu.
2.

Fram að því stigi þegar matvæli eru merkt í samræmi við tilskipun 2000/13/EB eða notuð til frekarar vinnslu skulu
stjórnendur matvælafyrirtækja tryggja, þegar um er að ræða frosin matvæli úr dýraríkinu sem eru ætluð til
manneldis, að eftirfarandi upplýsingar séu gerðar tiltækar fyrir stjórnanda matvælafyrirtækisins sem fær matvælin
afhent og, sé þess óskað, fyrir lögbært yfirvald:
a)

framleiðsludagsetning og

b) dagsetning frystingar, ef hún er önnur en framleiðsludagsetning.
Þegar matvæli eru framleidd úr framleiðslulotu hráefna þar sem dagsetning framleiðslu og dagsetning frystingar er
ekki sú sama skulu elstu dagsetningar framleiðslu og/eða frystingar, eftir því sem við á, gerðar tiltækar.
3.

Það er háð vali afhendingaraðila frosnu matvælanna hvaða form þykir viðeigandi til að gera þessar upplýsingar
tiltækar svo fremi sem upplýsingarnar, sem óskað er eftir í 2. mgr., verði á skýran og ótvíræðan hátt tiltækar og
heimtanlegar fyrir rekstraraðilann sem tekur við matvælunum.“
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