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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/1793

23.4.2020

2020/EES/26/11

frá 22. október 2019
um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá
tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera
starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði
og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)
nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB)
2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB,
2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004
og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og
97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) ( 1), einkum 34. gr. (a-liður 6. mgr.), 47. gr. (b-liður
2. mgr.), 54. gr. (a- og b-liður 4. mgr.) og 90. gr. (c-liður),
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 ( 2),
einkum b-lið 1. mgr. 53. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) 2017/625 eru reglur til að sannprófa samræmi við löggjöf Sambandsins um landbúnaðartengda
matvælakeðju, sem gilda um opinbert eftirlit með dýrum og vörum sem koma inn í Sambandið, felldar inn í einn
lagaramma. Í þeim tilgangi fellir hún úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (3) og aðrar gerðir
Sambandsins, sem gilda um opinbert eftirlit á tilteknum svæðum, og kemur í staðinn fyrir þær.

2)

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/625 á alltaf að framvísa tilteknum flokkum dýra og vara frá tilteknum þriðju löndum
á landamæraeftirlitsstöðvum til að opinbert eftirlit sé haft með þeim fyrir komu þeirra inn í Sambandið. Þar að auki er í
d- og e-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 mælt fyrir um að vörur sem falla undir ráðstafanir sem útheimta
tímabundna aukningu á opinberu eftirliti eða neyðarráðstafanir, eftir því sem við á, ættu að falla undir opinbert eftirlit á
landamæraeftirlitsstöðvum við komu þeirra inn í Sambandið.

3)

Að því er þetta varðar ættu tilteknar vörur frá tilteknum þriðju löndum að falla undir tímabundna aukningu á opinberu
eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/625 í þeim tilvikum þegar framkvæmdastjórnin
hefur ákveðið, með framkvæmdargerðum, að þetta eftirlit sé nauðsynlegt vegna þekktrar eða nýtilkominnar áhættu eða
vegna sannana um útbreidd, alvarleg tilvik þar sem ekki er farið að löggjöf Sambandsins um landbúnaðartengda
matvælakeðju. Í þessu skyni ætti framkvæmdastjórnin að koma á skrá yfir slíkar vörur, tilgreina númer þeirra úr
sameinuðu nafnaskránni (SN) eins og mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE)
nr. 2658/87 (4) (hér á eftir nefnd skráin) og uppfæra þá skrá eins og nauðsyn krefur til að endurspegla alla þróun að því
er þetta varðar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 277, 29.10.2019, bls. 89. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2020 frá
7. febrúar 2020 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 95, 7.4.2017, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
(3) 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 (Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1).
(4) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (Stjtíð. EB
L 256, 7.9.1987, bls. 1).
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4)

Skráin, sem um getur í 3. forsendu, ætti á þessu stigi að samanstanda af uppfærðri skrá yfir matvæli og fóður, sem eru
ekki úr dýraríkinu, sem sett er fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 (5) þar sem mælt er fyrir
um reglur varðandi aukið opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá
tilteknum þriðju löndum sem á að fara fram á tilnefndum komustöðum inn í Sambandið. Því er rétt að setja fram skrá í I.
viðauka við þessa reglugerð yfir matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum þriðju löndum sem eiga að
falla undir tímabundna aukningu á opinberu eftirliti við komu inn í Sambandið í samræmi við b-lið 2. mgr. 47. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625.

5)

Ennfremur ætti framkvæmdastjórnin að setja reglur um tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi matvæla og
fóðurs, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum þriðju löndum sem falla undir tímabundna aukningu á eftirliti, í
samræmi við a-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, einkum að teknu tilliti til áhættustigs í tengslum við
hættuna sem er til athugunar og tíðni synjana á landamærum.

6)

Í reglugerð (ESB) 2017/625 og framseldum gerðum og framkvæmdargerðum, sem eru samþykktar skv. 47. til 64. gr.
þeirrar reglugerðar, er kveðið á um eitt kerfi opinbers eftirlits sem gildir um þau svið sem falla undir framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014 (6), (ESB) 2015/175 (7), (ESB) 2017/186 (8) og (ESB) 2018/1660
(9) og reglugerð (EB) nr. 669/2009. Af þessum sökum og þar eð reglurnar sem falla undir þessar reglugerðir tengjast
efnislega vegna þess að þær varða allar setningu viðbótarráðstafana, sem gilda um komu tiltekinna matvæla og fóðurs frá
tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, vegna áhættu sem hefur greinst og er beitt með hliðsjón af því hversu alvarleg
áhættan er þykir rétt að stuðla að réttri og heildstæðri beitingu viðkomandi reglna með því að fastsetja í einni gerð ákvæði
sem varða tímabundna aukningu á opinberu eftirliti með tilteknum matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, og
neyðarráðstafanir sem er sem stendur mælt fyrir um í þessum reglugerðum.

7)

Matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem falla undir neyðarráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 skapa
ennþá alvarlega áhættu fyrir lýðheilsu sem ekki er hægt að hafa fullnægjandi stjórn á með þeim ráðstöfunum sem
aðildarríkin hafa gripið til. Því er rétt að setja fram skrá í II. viðauka við þessa reglugerð yfir matvæli og fóður, sem eru ekki
úr dýraríkinu, sem falla undir neyðarráðstafanir, sem samanstendur af uppfærðum skrám yfir matvæli og fóður, sem eru
ekki úr dýraríkinu, sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014, (ESB)
2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660. Að auki ætti að breyta gildissviði færslnanna í fyrrnefndum skrám þannig
að þær nái yfir önnur afbrigði viðkomandi vara en þau sem er sem stendur mælt fyrir um í þeim ef þessi önnur afbrigði hafa
sömu áhættu í för með sér. Því er rétt að breyta öllum færslum sem varða jarðhnetur þannig að þær nái yfir olíukökur og
aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu sem og færslunni sem varðar paprikur frá
Indlandi þannig að hún nái yfir ristaðar paprikur (einnig sætar).

8)

Með það fyrir augum að tryggja viðeigandi eftirlit með áhættu fyrir lýðheilsu ættu samsett matvæli, sem innihalda
eitthvað af matvælunum, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem eru skráð í II. viðauka við þessa reglugerð vegna áhættu á
mengun af völdum aflatoxína, í magni sem er yfir 20% af annaðhvort stakri afurð eða sem summa afurðanna sem eru
skráðar og falla undir SN-númerin sem mælt er fyrir um í II. viðauka, einnig að vera tekin með í skránni sem um getur í
7. forsendu.

9)

Ennfremur ætti framkvæmdastjórnin að setja reglur um tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi matvæla og
fóðurs, sem falla undir neyðarráðstafanir samkvæmt þessari reglugerð, í samræmi við b-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar
(ESB) 2017/625. Því er rétt að setja slíkar reglur í þessari reglugerð einkum að teknu tilliti til áhættustigs í tengslum við
hættuna sem er til athugunar og tíðni synjana á landamærum.

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, og um
breytingu á ákvörðun 2006/504/EB (Stjtíð. ESB L 194, 25.7.2009, bls. 11).
(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014 frá 13. ágúst 2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi
á tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína og um niðurfellingu á reglugerð
(EB) nr. 1152/2009 (Stjtíð. ESB L 242, 14.8.2014, bls. 4).
(7) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/175 frá 5. febrúar 2015 um sérstök skilyrði sem gilda um innflutning á
gúargúmmíi, sem er upprunnið á Indlandi eða sent þaðan, vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórfenóls og díoxína (Stjtíð. ESB L 30,
6.2.2015, bls. 10).
(8) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/186 frá 2. febrúar 2017 um sérstök skilyrði sem gilda um aðflutning til
Sambandsins á vörusendingum frá tilteknum þriðju löndum vegna örverumengunar og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 669/2009 (Stjtíð.
ESB L 29, 3.2.2017, bls. 24).
(9) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1660 frá 7. nóvember 2018 um setningu sérstakra skilyrða fyrir
innflutningi á tilteknum matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum þriðju löndum vegna áhættu á mengun af völdum
varnarefnaleifa, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 669/2009 og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 885/2014 (Stjtíð.
ESB L 278, 8.11.2018, bls. 7).
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10)

Ráðstafanir sem útheimta tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir, sem settar eru fram í þessari
reglugerð, ættu að gilda um matvæli og fóður sem ætlunin er að setja á markað í Sambandinu þar eð slíkar vörur skapa
áhættu frá lýðheilsusjónarmiði.

11)

Að því er varðar sendingar sem eru sendar sem vörusýnishorn, rannsóknarsýni eða sem sýningargripir á sýningar, sem
ekki er ætlunin að setja á markað, sendingar sem eru ekki viðskiptalegs eðlis og eru ætlaðar til einkanota eða
einkaneyslu innan tollyfirráðasvæðis Sambandsins og sendingar, ætlaðar í vísindaskyni, með hliðsjón af þeirri litlu
áhættu fyrir lýðheilsu sem stafar af slíkum sendingum, væri óhóflegt að krefjast þess að þessar sendingar falli undir
opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum og að þeim fylgi opinbert vottorð eða niðurstöður úr sýnatöku og
rannsóknarstofugreiningum í samræmi við þessa reglugerð. Til að forðast rangnotkun ætti þessi reglugerð þó að gilda
um þessar sendingar í tilvikum þar sem heildarþyngd þeirra fer yfir tiltekin þyngdarmörk.

12)

Ráðstafanir sem útheimta tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem settar eru fram í þessari
reglugerð ættu ekki að gilda um matvæli og fóður um borð í flutningatækjum sem eru starfrækt alþjóðlega, sem eru ekki
affermd og eru ætluð til neyslu fyrir áhöfn og farþega þar eð setning á markað í Sambandinu er mjög takmörkuð.

13)

Hámarksgildi sveppaeiturs, þ.m.t. aflatoxín, í matvælum eru fastsett með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1881/2006 (10) og í fóðri með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB (11). Hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar
eru fastsett með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (12). Tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á díoxíni og PCB-efnum í fóðri og matvælum hefur gert rannsókn á fylgni milli
pentaklórófenóls og díoxína í menguðu gúargúmmíi frá Indlandi. Af þessari rannsókn má draga þá ályktun að gúargúmmí
sem inniheldur pentaklórófenól undir hámarksgildi leifa sem nemur 0,01 mg/kg innihaldi ekki óviðunandi magn díoxína. Í
þessu tiltekna tilviki tryggir því fylgni við hámarksgildi leifa fyrir pentaklórófenól einnig öfluga heilsuvernd manna að því
er varðar díoxín.

14)

Í tengslum við reglurnar, sem um getur í 13. forsendu, eru ákvæði um sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með
sveppaeitri, þ.m.t. aflatoxín, í matvælum fastsett með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 (13) og í
fóðri með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 (14). Ákvæði um sýnatöku vegna opinbers eftirlits með
varnarefnaleifum eru fastsett með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/63/EB (15). Með það fyrir augum að tryggja
samræmdar aðferðir við sýnatöku og greiningar á rannsóknarstofum í þriðju löndum og í aðildarríkjum ætti að
framkvæma sýnatöku og greiningar á matvælum og fóðri, sem krafist er með þessari reglugerð, í bæði aðildarríkjum og
þriðju löndum í samræmi við fyrrnefndar reglur Sambandsins um sýnatöku og greiningar.

15)

Til að tryggja samræmdar sýnatökuaðferðir og tilvísunargreiningaraðferðir vegna varna gegn Salmonella í matvælum í
þriðju löndum og aðildarríkjum samkvæmt þessari reglugerð ætti ennfremur að mæla fyrir um slíkar sýnatökuaðferðir
og tilvísunargreiningaraðferðir í þessari reglugerð.

16)

Í framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB)
2018/1660 er mælt fyrir um fyrirmyndir að opinberum vottorðum vegna komu tiltekinna matvæla og fóðurs inn í
Sambandið. Til að greiða fyrir framkvæmd opinbers eftirlits við komu inn í Sambandið þykir rétt að koma á einni
fyrirmynd að opinberu vottorði vegna komu matvæla og fóðurs inn í Sambandið sem falla undir sérstök skilyrði fyrir
komu inn í Sambandið samkvæmt þessari reglugerð.

(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum
(Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5).
(11) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fóðri (Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10).
(12) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og
fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls.1).
(13) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 frá 23. febrúar 2006 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits
með innihaldi sveppaeiturs í matvælum (Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 12).
(14) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 frá 27. janúar 2009 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits
með fóðri (Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, bls. 1).
(15) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/63/EB frá 11. júlí 2002 um sýnatökuaðferðir innan Bandalagsins við opinbert eftirlit með leifum
varnarefna í og á vörum úr jurta- og dýraríkinu og niðurfellingu á tilskipun 79/700/EBE (Stjtíð. EB L 187, 16.7.2002, bls. 30).
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17)

Gefa ætti slík opinber vottorð út annaðhvort á pappírsformi eða rafrænu formi. Því þykir rétt að setja sameiginlegar
kröfur að því er varðar útgáfu opinberra vottorða í báðum tilvikum, til viðbótar við kröfurnar sem mælt er fyrir um í VII.
kafla II. bálks reglugerðar (ESB) 2017/625. Að því er þetta varðar voru sett ákvæði í f-lið 90. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625 um að framkvæmdastjórnin setji reglur um útgáfu rafrænna vottorða og um notkun á rafrænum undirskriftum,
þ.m.t. í tengslum við opinber vottorð sem eru gefin út í samræmi við þessa reglugerð. Þar að auki ætti að setja ákvæði í
þessari reglugerð til að tryggja að kröfur um opinber vottorð, sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir
opinbert eftirlit (IMSOC) sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 (16),
gildi einnig um opinber vottorð sem eru gefin út í samræmi við þessa reglugerð.

18)

Fyrirmyndir að vottorðum eru fyrir hendi í rafræna Traces-kerfinu, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/623/EB (17), til að greiða fyrir og hraða stjórnsýslumeðferð á landamærum Sambandsins og til að gera
rafræn samskipti milli lögbærra yfirvalda möguleg sem hjálpar til við að koma í veg fyrir hugsanleg svik eða villandi
viðskiptahætti að því er varðar opinberu vottorðin. Umtalsverð þróun hefur orðið í tölvutækni frá 2003 og Traces-kerfinu
hefur verið breytt til að bæta gæði, vinnslu og örugg gagnaskipti. Í samræmi við 4. mgr. 133. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625 skal fella Traces-kerfið inn í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit sem um getur í 131. gr. reglugerðar
(ESB) 2017/625. Því ætti að laga fyrirmyndina að opinbera vottorðinu, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, að
upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit.

19)

Ákvæði c-liðar 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 veita framkvæmdastjórninni vald til að mæla fyrir um, með
framkvæmdargerðum, reglur um málsmeðferð sem skal fylgja við útgáfu endurnýjunarvottorða. Til að forðast
rangnotkun og misbeitingu er mikilvægt að skilgreina þau tilvik þar sem gefa má út opinbert endurnýjunarvottorð og
þær kröfur sem slíkt vottorð þarf að uppfylla. Mælt var fyrir um slík tilvik í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628 í
tengslum við opinber vottorð sem eru gefin út í samræmi við þá reglugerð. Með það fyrir augum að tryggja samræmda
aðferð þykir rétt að kveða á um, þegar um er að ræða útgáfu endurnýjunarvottorða, að skipta ætti opinberum vottorðum,
sem eru gefin út í samræmi við þessa reglugerð, út í samræmi við málsmeðferðarreglur um endurnýjunarvottorð sem
mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628.

20)

Setja ætti ákvæði um að endurskoða reglulega hvort breytingar á skránum í I. og II. viðauka við þessa reglugerð, þ.m.t.
tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi, eru nauðsynlegar. Við þetta ætti að taka tillit til nýrra upplýsinga í
tengslum við áhættu og tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum, s.s. gagna sem borist hafa í tilkynningum í
gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður (RASFF), gagna og upplýsinga sem varða sendingar og
niðurstöður úr sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi sem aðildarríki senda framkvæmdastjórninni, skýrslna og upplýsinga frá þriðju löndum, upplýsinga sem leiða af eftirliti sem framkvæmdastjórnin innir af
hendi í þriðju löndum og upplýsinga sem framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skiptast á og sem framkvæmdastjórnin og
Matvælaöryggisstofnun Evrópu skiptast á.

21)

Reglurnar sem framkvæmdastjórnin á að setja, í samræmi við 34. gr. (a-liður 6. mgr.), 47. gr. (b-liður 2. mgr.) og 54. gr.
(a-liður 4. mgr.) reglugerðar (ESB) 2017/625, tengjast efnislega vegna þess að þær varða allar kröfur um opinbert eftirlit
við komu tiltekinna vara inn í Sambandið frá tilteknum þriðju löndum, sem falla undir tímabundna aukningu á opinberu
eftirliti við komu þeirra inn í Sambandið, og ættu því að gilda frá sömu dagsetningu. Til að auðvelda rétta og heildstæða
beitingu þessara reglna er rétt að fastsetja þær í einni gerð.

22)

Reglurnar sem framkvæmdastjórnin á að setja, í samræmi við 54. gr. (b-liður 4. mgr.) og 90. gr. (c-liður) reglugerðar
(ESB) 2017/625 og 53. gr. (b-liður 1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 178/2002, tengjast efnislega vegna þess að þær varða
allar kröfur um komu vara inn í Sambandið, sem falla undir neyðarráðstafanir skv. b-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (EB)
nr. 178/2002, og ættu því að gilda frá sömu dagsetningu. Til að auðvelda rétta og heildstæða beitingu þessara reglna er
rétt að fastsetja þær í einni gerð.

(16) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá 8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin
dýr og vörur og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar
fyrirmyndir að vottorðum (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101).
(17) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/623/EB frá 19. ágúst 2003 um þróun á samþættu tölvuvæddu upplýsingakerfi um heilbrigði dýra
og dýraafurða (Traces) (Stjtíð. ESB L 216, 28.8.2003, bls. 58).

Nr. 26/562

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

23.4.2020

23)

Í þágu einföldunar og hagræðingar er reglunum, sem mælt er fyrir um í reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2017/186, (ESB) 2015/175 og (ESB) 2018/1660, steypt saman í þessari
reglugerð. Því ætti að fella þessar reglugerðir úr gildi og þessi reglugerð að koma í þeirra stað.

24)

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. ÞÁTTUR
SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI

1. gr.
Efni og gildissvið
1.

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um:

a) skrá yfir matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum þriðju löndum, sem falla undir tímabundna aukningu á
opinberu eftirliti við komu þeirra inn í Sambandið, sem komið er á í I. viðauka, og sem falla undir SN-númerin og TARICflokkunina sem mælt er fyrir um í þeim viðauka í samræmi við b-lið 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,
b) sérstök skilyrði sem gilda um komu eftirfarandi flokka sendinga af matvælum og fóðri inn í Sambandið vegna áhættu á
mengun af völdum sveppaeiturs, þ.m.t. aflatoxín, varnarefnaleifa, pentaklórófenóls og díoxína og örverumengun í samræmi
við b-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002:
i. sendingar af matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá þriðju löndum eða hlutum þessara þriðju landa sem eru
skráð í töflu 1 í II. viðauka og falla undir SN-númerin og TARIC-flokkunina sem mælt er fyrir um í þeim viðauka,
ii. sendingar af samsettum matvælum sem innihalda eitthvað af matvælunum sem eru skráð töflu 1 í II. viðauka vegna
mengunar af völdum aflatoxína í magni sem er yfir 20% af annaðhvort stakri afurð eða sem summa þessara afurða og
falla undir SN-númerin sem mælt er fyrir um í töflu 2 í þeim viðauka,
c) reglur um tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi sendinga af matvælum og fóðri sem um getur í a- og b-lið
þessarar málsgreinar,
d) reglur um aðferðir sem skal nota við sýnatöku og við greiningar á rannsóknarstofu vegna sendinga af matvælum og fóðri,
sem um getur í a- og b-lið þessarar málsgreinar, í samræmi við a-lið 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,
e) reglur varðandi fyrirmynd að opinberu vottorði sem krafist er að fylgi sendingum af matvælum og fóðri, sem um getur í b-lið
þessarar málsgreinar, og kröfur um slíkt opinbert vottorð í samræmi við b-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002,
f)

reglur um útgáfu opinberra endurnýjunarvottorða sem krafist er að fylgi sendingum af matvælum og fóðri, sem um getur í b-lið
þessarar málsgreinar, í samræmi við c-lið 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.

2. Þessi reglugerð gildir um sendingar af matvælum og fóðri, sem um getur í a- og b-lið 1. mgr., sem eru ætlaðar til setningar
á markað í Sambandinu.
3. Þessi reglugerð gildir ekki um eftirfarandi flokka sendinga af matvælum og fóðri nema heildarþyngd þeirra fari yfir
30 kíló:
a) sendingar af matvælum og fóðri, sem eru sendar sem vörusýnishorn, rannsóknarsýni eða sem sýningargripir á sýningar,
sem ekki er ætlunin að setja á markað,
b) sendingar af matvælum og fóðri, sem eru hluti af persónulegum farangri farþega og ætlaðar til persónulegrar neyslu eða
notkunar,
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c) sendingar af matvælum og fóðri, sem eru ekki viðskiptalegs eðlis, sem eru sendar til einstaklinga, sem ekki er ætlunin að
setja á markað,
d) sendingar af matvælum og fóðri sem eru ætlaðar í vísindaskyni.
4. Þessi reglugerð gildir ekki um matvæli og fóður, sem um getur í a- og b-lið 1. mgr., um borð í flutningatækjum sem eru
starfrækt alþjóðlega, sem eru ekki affermd og eru ætluð til neyslu fyrir áhöfn og farþega.
5. Ef vafi leikur á um fyrirhugaða notkun matvæla og fóðurs, sem um getur í b- og c-lið 3. mgr., hvílir sönnunarbyrðin á
herðum eiganda persónulega farangursins og á herðum viðtakanda sendingarinnar, eftir því sem við á.
2. gr.
Skilgreiningar
1.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a) „sending“: sending eins og hún er skilgreind í 37. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,
b) „setning á markað“: setning á markað eins og það er skilgreint í 8. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr.178/2002.
2.

Að því er varðar 7., 8., 9., 10. og 11. gr. og IV. viðauka hefur „sending“ þó eftirfarandi merkingu:

a) „framleiðslueining“ eins og um getur í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 401/2006 og í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 152/2009, í tengslum við matvæli og fóður sem eru skráð í II. viðauka vegna mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs,
þ.m.t. aflatoxín,
b) „framleiðslueining“ eins og um getur í viðaukanum við tilskipun 2002/63/EB, í tengslum við matvæli og fóður sem eru
skráð í II. viðauka vegna mengunaráhættu af völdum varnarefna og pentaklórófenóls.
3. gr.
Sýnataka og greiningar
Sýnataka og greiningar sem lögbær yfirvöld eiga að inna af hendi á landamæraeftirlitsstöðvum eða á eftirlitsstöðum sem um getur í
a-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, sem hluti af eftirliti með ástandi sendinga af matvælum og fóðri sem um getur í aog b-lið 1. mgr. 1. gr., eða í þriðju löndum að því er varðar niðurstöður úr greiningum sem krafist er að fylgi sendingum af
matvælum og fóðri sem um getur í b-lið 1. mgr. 1. gr., eins og kveðið er á um í þessari reglugerð, skulu framkvæmdar í samræmi
við eftirfarandi kröfur:
a) að því er varðar matvæli sem eru skráð í I. og II. viðauka vegna hugsanlegrar mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs,
þ.m.t. aflatoxín, skal framkvæma sýnatöku og greiningar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 401/2006,
b) að því er varðar fóður sem er skráð í I. og II. viðauka vegna hugsanlegrar mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs, þ.m.t.
aflatoxín, skal framkvæma sýnatöku og greiningar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 152/2009,
c) að því er varðar matvæli og fóður sem eru skráð í I. og II. viðauka vegna þess að e.t.v. var ekki farið að tilskildum
ákvæðum um leyfileg hámarksgildi varnarefnaleifa skal framkvæma sýnatöku í samræmi við tilskipun 2002/63/EB,
d) að því er varðar gúargúmmí sem er skráð í II. viðauka vegna hugsanlegrar mengunaráhættu af völdum pentaklórófenóls og
díoxína skal sýnataka vegna greiningar á pentaklórófenóli framkvæmd í samræmi við tilskipun 2002/63/EB og sýnataka og
greiningar vegna eftirlits með díoxínum í fóðri skulu framkvæmdar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 152/2009,
e) að því er varðar matvæli sem eru skráð í I. og II. viðauka vegna áhættu á að Salmonella sé til staðar skal framkvæma
sýnatöku og greiningar vegna eftirlits með Salmonella í samræmi við sýnatökuaðferðir og tilvísunargreiningaraðferðir sem
mælt er fyrir um í III. viðauka,
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aðferðum við sýnatöku og greiningar, sem um getur í neðanmálsgreinum í I. og II. viðauka, skal beitt í tengslum við aðra
hættu en þá sem um getur í a-, b-, c-, d- og e-lið.
4. gr.
Afgreiðsla í frjálst flæði

Tollyfirvöld skulu einungis heimila afgreiðslu sendinga af matvælum og fóðri, sem eru skráð í I. og II. viðauka, í frjálst flæði
við framvísun samræmds heilbrigðis- og innflutningsskjals, sem er fyllt út á viðeigandi hátt eins og kveðið er á um í b-lið 2.
mgr. 57. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, sem staðfestir að sendingin sé í samræmi við gildandi reglur sem um getur í 2. mgr.
1. gr. þeirrar reglugerðar.
2. ÞÁTTUR
TÍMABUNDIN AUKNING Á OPINBERU EFTIRLITI MEÐ TILTEKNUM MATVÆLUM OG FÓÐRI FRÁ TILTEKNUM ÞRIÐJU
LÖNDUM Á LANDAMÆRAEFTIRLITSSTÖÐVUM OG EFTIRLITSSTÖÐUM

5. gr.
Skrá yfir matvæli og fóður sem eru ekki úr dýraríkinu
1. Sendingar af matvælum og fóðri, sem eru skráð í I. viðauka, skulu falla undir tímabundna aukningu á opinberu eftirliti á
landamæraeftirlitsstöðvum við komu þeirra inn í Sambandið og á eftirlitsstöðum.
2. Sanngreining matvælanna og fóðursins, sem um getur í 1. mgr., vegna opinbers eftirlits skal gerð á grundvelli kóðanna úr
sameinuðu nafnaskránni og TARIC-undirskiptingarinnar sem er tilgreind í I. viðauka.
6. gr.
Tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi
1. Lögbær yfirvöld á landamæraeftirlitsstöðvum og á eftirlitsstöðum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625, skulu inna af hendi sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sendinga af matvælum og fóðri sem eru skráð í I.
viðauka, þ.m.t. sýnataka og greining á rannsóknarstofu, með þeirri tíðni sem sett er fram í þeim viðauka.
2. Sú tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi, sem sett er fram í færslu í I. viðauka, skal notuð sem almenn tíðni
fyrir allar afurðir sem falla undir þá færslu.
3. ÞÁTTUR
SÉRSTÖK SKILYRÐI SEM GILDA UM KOMU TILTEKINNA MATVÆLA OG FÓÐURS FRÁ TILTEKNUM ÞRIÐJU LÖNDUM
INN Í SAMBANDIÐ

7. gr.
Koma inn í Sambandið
1. Sendingar af matvælum og fóðri, sem eru skráð í II. viðauka, skulu einungis koma inn í Sambandið í samræmi við
skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessum þætti.
2. Sanngreining matvælanna og fóðursins, sem um getur í 1. mgr., vegna opinbers eftirlits skal gerð á grundvelli kóðanna úr
sameinuðu nafnaskránni og TARIC-undirskiptingarinnar sem er tilgreind í II. viðauka.
3. Sendingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu falla undir opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum við komu þeirra inn í
Sambandið og á eftirlitsstöðum.
8. gr.
Tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi
1. Lögbær yfirvöld á landamæraeftirlitsstöð og á eftirlitsstöðum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625, skulu inna af hendi sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sendinga af matvælum og fóðri sem eru skráð í II.
viðauka, þ.m.t. sýnataka og greining á rannsóknarstofu, með þeirri tíðni sem sett er fram í þeim viðauka.
2. Sú tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi, sem sett er fram í færslu í II. viðauka, skal notuð sem almenn
tíðni fyrir allar afurðir sem falla undir þá færslu.
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3. Samsett matvæli, sem eru skráð í töflu 2 í II. viðauka, sem innihalda afurðir sem falla einungis undir eina færslu í töflu 1 í
II. viðauka skulu falla undir almenna tíðni fyrir sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sem sett er fram í töflu 1 í II.
viðauka fyrir þá færslu.
4. Samsett matvæli, sem eru skráð í töflu 2 í II. viðauka, sem innihalda afurðir sem falla undir nokkrar færslur vegna sömu
hættu í töflu 1 í II. viðauka skulu falla undir mestu almennu tíðni fyrir sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sem sett er
fram í töflu 1 í II. viðauka fyrir þær færslur.
9. gr.
Auðkenniskóði
1.

Hver sending af matvælum og fóðri, sem er skráð í II. viðauka, skal auðkennd með auðkenniskóða.

2.

Sérhver poki eða pakkning í sendingunni skal auðkennd með sama auðkenniskóða.

3. Þrátt fyrir 2. mgr., ef um er að ræða sendingar af matvælum og fóðri sem eru skráð í II. viðauka vegna áhættu á mengun af
völdum sveppaeiturs og ef umbúðirnar sameina nokkrar minni pakkningar, er ekki nauðsynlegt að geta um auðkenniskóða
sendingarinnar á sérhverri minni pakkningu fyrir sig svo fremi sem hans er a.m.k. getið á umbúðunum sem sameina þessar
minni pakkningar.
10. gr.
Niðurstöður úr sýnatöku og greiningum sem lögbær yfirvöld í þriðja landi inna af hendi
1. Hverri sendingu af matvælum og fóðri sem eru skráð í II. viðauka skulu fylgja niðurstöður úr sýnatöku og greiningu, sem
lögbær yfirvöld þriðja lands, sem er upprunaland, eða landsins þaðan sem sendingin er send frá ef það land er annað en
upprunalandið, framkvæma á þeirri sendingu.
2.

Á grundvelli niðurstaðnanna, sem um getur í 1. mgr., skulu lögbær yfirvöld ganga úr skugga um:

a) að farið sé að reglugerð (EB) nr. 1881/2006 og tilskipun 2002/32/EB um hámarksgildi viðkomandi sveppaeiturs að því er
varðar sendingar af matvælum og fóðri sem eru skráð í II. viðauka vegna mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs,
b) að farið sé að reglugerð (EB) nr. 396/2005 um hámarksgildi varnarefnaleifa að því er varðar sendingar af matvælum og
fóðri sem eru skráð í II. viðauka vegna mengunaráhættu af völdum varnarefnaleifa,
c) að afurðin innihaldi ekki meira en 0,01 mg/kg af pentaklórófenóli að því er varðar sendingar af matvælum og fóðri sem eru
skráð í II. viðauka vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórófenóls og díoxína,
d) að Salmonella sé ekki fyrir hendi í 25 g að því er varðar sendingar af matvælum sem eru skráð í II. viðauka vegna áhættu á
örverumengun af völdum Salmonella.
3. Með hverri sendingu af matvælum og fóðri, sem eru skráð í II. viðauka vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórófenóls
og díoxína, skal fylgja greiningarskýrsla sem skal vera í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í II. viðauka.
Greiningarskýrslan skal innihalda niðurstöðurnar úr greiningunum sem um getur í 1. mgr.
4. Niðurstöðurnar úr sýnatökunni og greiningunum, sem um getur í 1. mgr., skulu vera með auðkenniskóða sendingarinnar,
sem um getur í 1. mgr. 9. gr., sem þær gilda fyrir.
5. Rannsóknarstofur, sem eru faggiltar í samræmi við staðalinn ISO/IEC 17025 um „Almennar kröfur varðandi hæfni prófunarog kvörðunarstofa“, skulu framkvæma greiningarnar sem um getur í 1. mgr.
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11. gr.
Opinbert vottorð
1. Með hverri sendingu af matvælum og fóðri, sem eru skráð í II. viðauka, skal fylgja opinbert vottorð í samræmi við
fyrirmyndina í IV. viðauka („opinbert vottorð“).
2.

Opinbert vottorð skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

a) lögbært yfirvald í þriðja landi, sem er upprunaland, eða lögbært yfirvald í landinu þaðan sem sendingin er send ef það land
er annað en upprunalandið skal gefa það út,
b) það skal vera með auðkenniskóða sendingarinnar, sem um getur í 1. mgr. 9. gr., sem það gildir fyrir,
c) það skal gefið út áður en sendingin, sem það gildir fyrir, hverfur undan eftirliti lögbærra yfirvalda í því þriðja landi sem
gefur út vottorðið,
d) það skal ekki gilda lengur en í fjóra mánuði frá útgáfudegi og í öllum tilvikum ekki lengur en í sex mánuði frá dagsetningu
niðurstaðnanna úr rannsóknarstofugreiningunum sem um getur í 1. mgr. 10. gr.
3. Opinbert vottorð sem lögbært yfirvald, sem gefur vottorðið út í þriðja landi, leggur ekki fram í upplýsingastjórnunarkerfinu
fyrir opinbert eftirlit, sem um getur í 131. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, skal einnig uppfylla kröfur um fyrirmyndir að
opinberum vottorðum, sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit, sem mælt er fyrir um í 3. gr.
framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/628.
4. Lögbærum yfirvöldum er einungis heimilt að gefa út opinbert endurnýjunarvottorð í samræmi við reglurnar sem mælt er
fyrir um í 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/628.
5.

Opinbera vottorðið, sem um getur í 1. mgr., skal fyllt út á grundvelli athugasemdanna sem settar eru fram í IV. viðauka.
4. ÞÁTTUR
LOKAÁKVÆÐI

12. gr.
Uppfærsla á viðaukum
Framkvæmdastjórnin skal endurskoða skrárnar, sem settar eru fram í I. og II. viðauka, reglulega og ekki sjaldnar en á sex
mánaða fresti í því skyni að taka tillit til nýrra upplýsinga í tengslum við áhættu og tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum
ákvæðum.
13. gr.
Niðurfelling
1. Reglugerðir (EB) nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2017/186, (ESB) 2015/175 og (ESB) 2018/1660 eru felldar úr
gildi frá og með 14. desember 2019.
2. Líta ber á tilvísanir í reglugerðir (EB) nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2017/186, (ESB) 2015/175 og (ESB)
2018/1660 sem tilvísanir í þessa reglugerð.
3. Líta ber á tilvísanir í „tilnefndur komustaður í skilningi b-liðar 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 669/2009“ eða í „tilnefndur
komustaður“ í öðrum gerðum en þeim sem um getur í 1. mgr. sem tilvísanir í „landamæraeftirlitsstöð“ í skilningi 38. mgr. 3. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625.
4. Líta ber á tilvísanir í „samræmt innflutningsskjal sem um getur í a-lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 669/2009“, í „samræmt
innflutningsskjal sem um getur í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009“ eða í „samræmt innflutningsskjal“ í öðrum
gerðum en þeim sem um getur í 1. mgr. sem tilvísanir í „samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal“ sem um getur í 56. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625.
5. Líta ber á tilvísanir í skilgreininguna sem mælt er fyrir um í c-lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 669/2009 í öðrum gerðum en
þeim sem um getur í 1. mgr. sem tilvísanir í skilgreininguna á „sending“ sem mælt er fyrir um í 37. mgr. 3. gr. reglugerðar
(ESB) 2017/625.
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14. gr.
Umbreytingartímabil
1. Skýrslugjafarkvaðirnar, sem settar eru fram í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 669/2009, 13. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 884/2014, 12. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1660, 12. gr. reglugerðar (ESB) 2015/175 og 12. gr. reglugerðar (ESB) 2017/186,
skulu gilda áfram til 31. janúar 2020.
Slíkar skýrslugjafarkvaðir skulu ná yfir tímabilið til 31. desember 2019.
2. Litið skal svo á að skýrslugjafarkvaðirnar, sem um getur í 1. mgr., séu uppfylltar þegar aðildarríkin hafa skráð í Traceskerfið þau samræmdu innflutningsskjöl sem lögbær yfirvöld þeirra hafa gefið út í samræmi við reglugerð (EB) nr. 669/2009,
reglugerð (ESB) nr. 884/2014, reglugerð (ESB) 2015/175, reglugerð (ESB) 2017/186 og reglugerð (ESB) 2018/1660 á
skýrslutímabilinu sem kemur fram í ákvæðunum sem um getur í 1. mgr.
3. Koma sendinga af matvælum og fóðri, sem eru skráð í II. viðauka, með meðfylgjandi viðeigandi vottorðum sem eru gefin
út fyrir 14. febrúar 2020 í samræmi við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 884/2014, reglugerðar (ESB) 2018/1660, reglugerðar
(ESB) 2015/175 og reglugerðar (ESB) 2017/186, eftir því sem við á, sem eru í gildi 13. desember 2019, inn í Sambandið skal
leyfð til 13. júní 2020.
15. gr.
Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 14. desember 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 22. október 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____

Matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum þriðju löndum sem falla undir tímabundna aukningu á opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum og eftirlitsstöðum

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

SN-númer (1)

— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

(Matvæli og fóður)

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Bólivía (BO)

Aflatoxín

50

2008 11 96,
2008 11 98

— Svartur pipar (Piper)

— úr 0904 11 00

10

Brasilía (BR)

Salmonella (2)

20

— úr 0813 40 95,

10

Kína (CN)

Varnarefnaleifar (3) (4) (5)

20

úr 0810 90 75

10

— úr 0904 22 00

11

Kína (CN)

Salmonella (2bis)

20

Kína (CN)

Varnarefnaleifar (3) (6)

20

(Matvæli – hvorki mulin né möluð)

— Goðaber (úlfaber) (Lycium barbarum L.)
(Matvæli — fersk, kæld eða þurrkuð)

— Paprika (Capsicum annuum)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Jarðhnetur, í skurn

TARICundirskipting

Nr. 26/568

I. VIÐAUKI

(Matvæli – mulin eða möluð)

(Matvæli)

— 0902

23.4.2020

— Te, einnig bragðbætt

— Eggaldin (Solanum melongena)

SN-númer (1)

TARICundirskipting

Varnarefnaleifar (3)

20

— 0709 60 10,

Dóminíska lýðveldið
(DO)

Varnarefnaleifar (3) (10)

50

— Spergilbaunir
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna
unguiculata spp. unguiculata)
(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Paprika (Capsicum annuum)

Egyptaland (EG)

Varnarefnaleifar (3) (8)

20

— 1207 40 90

Eþíópía (ET)

Salmonella (2)

50

— 0802 21 00

Georgía (GE)

Aflatoxín

50

— úr 0709 60 99,

20

úr 0710 80 59

20

— úr 0708 20 00,

10

úr 0710 22 00

10

— 0709 60 10,
0710 80 51

— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)
(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Sesamfræ

— úr 0709 60 99,

20

úr 0710 80 59

20
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Dóminíska lýðveldið
(DO)

0710 80 51

— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)

Hætta

— 0709 30 00

(Matvæli – fersk eða kæld)

— Paprika (Capsicum annuum)

Upprunaland

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

23.4.2020

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

(Matvæli — fersk eða kæld)

Nr. 26/569

— Heslihnetur, í skurn

SN-númer (1)

TARICundirskipting

— 0802 22 00

— Mjöl, gróft mjöl og duft úr heslihnetum

— úr 1106 30 90

40

— Heslihnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— úr 2008 19 19,

30

úr 2008 19 95,

20

úr 2008 19 99

30

(Matvæli)

— Pálmaolía

— 1511 10 90,

(Matvæli)

1511 90 11,
— úr 1511 90 19,

Hætta

Gana (GH)

Súdan-litarefni (9)

50

Indland (IN)

Varnarefnaleifar (3) (10)

10

Indland (IN)

Varnarefnaleifar (3) (11)

20

Kenya (KE)

Varnarefnaleifar (3)

5

Kambódía (KH)

Varnarefnaleifar (3) (12)

50

90

1511 90 99

— Okra
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)
(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Baunir (Vigna spp., Phaseolus spp.)

— úr 0709 99 90,

20

úr 0710 80 95

30

— úr 0709 60 99,

20

úr 0710 80 59

20

— 0708 20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Heslihnetur, skurnlausar

Upprunaland

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Nr. 26/570

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

(Matvæli – fersk eða kæld)

(Matvæli — ferskar eða kældar kryddjurtir)

— úr 0709 40 00

20

23.4.2020

— Súpusellerí (Apium graveolens)

— Spergilbaunir
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna
unguiculata spp. unguiculata)

SN-númer (1)

TARICundirskipting

— úr 0708 20 00,

10

úr 0710 22 00

10

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Kambódía (KH)

Varnarefnaleifar (3) (13)

50

23.4.2020

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

(Matvæli — ferskt, kælt eða fryst grænmeti)
— Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)

11, 19

Líbanon (LB)

Ródamín B

50

— úr 2005 99 80

93

Líbanon (LB)

Ródamín B

50

Srí Lanka (LK)

Aflatoxín

50

Madagaskar (MG)

Aflatoxín

50

(Matvæli – unnin eða rotvarin með ediki eða
ediksýru)
— Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)
(Matvæli — unnin eða rotvarin með saltlegi eða
sítrónusýru, ófryst)
— Paprikur (sætar eða aðrar en sætar) (Capsicum spp.)

— 0904 21 10,

(Matvæli — þurrkuð, ristuð, möluð eða mulin)
— úr 0904 21 90,
úr 0904 22 00,

11, 19

úr 2008 99 99

79

— Jarðhnetur, í skurn

— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

Nr. 26/571

(Matvæli og fóður)

20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— úr 2001 90 97,

— Saðningaraldin (Artocarpus heterophyllus)

SN-númer (1)

— úr 0810 90 20

TARICundirskipting

20

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Malasía (MY)

Varnarefnaleifar (3)

20

Nígería (NG)

Salmonella (2)

50

Pakistan (PK)

Varnarefnaleifar (3)

20

Serbía (RS)

Nóróveira

10

Súdan (SD)

Salmonella (2)

50

Síerra Leóne (SL)

Aflatoxín

50

Senegal (SN)

Aflatoxín

50

Nr. 26/572

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

(Matvæli — fersk)

— Sesamfræ

— 1207 40 90

(Matvæli — fersk eða kæld)

(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Hindber
(Matvæli — fryst)

— úr 0709 60 99,

20

úr 0710 80 59

20

— úr 0811 20 11,

10

úr 0811 20 19,

10

0811 20 31

— Sesamfræ

— 1207 40 90

(Matvæli — fersk eða kæld)

— Vatnsmelónufræ (Egusi, Citrullus spp.) og afleiddar
afurðir
(Matvæli)

— úr 1207 70 00,

10

úr 1208 90 00,

10

úr 2008 99 99

50

— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

23.4.2020

— Jarðhnetur, í skurn

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)

SN-númer (1)

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

(Matvæli og fóður)

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

23.4.2020

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

2008 11 96,
2008 11 98

— úr 2001 90 97,

11, 19

Sýrland (SY)

Ródamín B

50

— úr 2005 99 80

93

Sýrland (SY)

Ródamín B

50

— úr 0709 60 99,

20

Taíland (TH)

Varnarefnaleifar (3) (14)

10

úr 0710 80 59

20

Tyrkland (TR)

Súlfít (15)

10

Tyrkland (TR)

Okratoxín A

5

(Matvæli – unnin eða rotvarin með ediki eða
ediksýru)

— Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)
(Matvæli — unnin eða rotvarin með saltlegi eða
sítrónusýru, ófryst)

— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)
(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Þurrkaðar apríkósur

— 0813 10 00

— Apríkósur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 50 61
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— Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)

(Matvæli)

(Matvæli)

Nr. 26/573

— Þurrkaðar þrúgur (þ.m.t. þurrkaðar þrúgur sem eru
— 0806 20
skornar niður eða maukaðar, án frekari meðhöndlunar)

— Sítrónur (Citrus limon, Citrus limonum)

SN-númer (1)

TARICundirskipting

— 0805 50 10

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3)

10

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3) (16)

10

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3) (17)

10

Nr. 26/574

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

(Matvæli — fersk, kæld eða þurrkuð)

— Granatepli

— úr 0810 90 75

30

(Matvæli — fersk eða kæld)

(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Óunnir heilir, malaðir, steyttir, brotnir eða saxaðir
apríkósukjarnar sem ætlunin er að setja á markað fyrir
lokaneytendur (18) (19)

— 0709 60 10,
0710 80 51

— úr 1212 99 95

20

Tyrkland (TR)

Sýaníð

50

— úr 0709 60 99

20

Úganda (UG)

Varnarefnaleifar (3)

20

úr 0710 80 59

20

— 1207 40 90

Úganda (UG)

Salmonella (2)

50

— Jarðhnetur, í skurn

— 1202 41 00

Bandaríkin (US)

Aflatoxín

10

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

(Matvæli)

— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)
(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

— Sesamfræ
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— Paprika (Capsicum annuum)

(Matvæli — fersk eða kæld)

23.4.2020

SN-númer (1)

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

(Matvæli og fóður)

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

23.4.2020

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

2008 11 96,
2008 11 98

— 0802 51 00

— Pistasíuhnetur, skurnlausar

— 0802 52 00

— Pistasíuhnetur, ristaðar

— úr 2008 19 13,

20

úr 2008 19 93

20

(Matvæli)

— Þurrkaðar apríkósur

— 0813 10 00

— Apríkósur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 50 61

Bandaríkin (US)

Aflatoxín

10

Úsbekistan (UZ)

Súlfít (15)

50

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (20)

50

(Matvæli)

— úr 0709 99 90

72

— Basilíka (helgibasilíka)

— úr 1211 90 86

20

— Minta

— úr 1211 90 86

30

— Steinselja

— úr 0709 99 90

40

(Matvæli — ferskar eða kældar kryddjurtir)

Nr. 26/575

— Kóríanderlauf

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Pistasíuhnetur, í skurn

— Okra
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)
— Paprikur (aðrar en sætar) (Capsicum spp.)
(Matvæli — fersk, kæld eða fryst)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

— úr 0709 99 90

20

úr 0710 80 95

30

— úr 0709 60 99,

20

úr 0710 80 59

20

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (20)

50

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (20)

50

Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar er SN-númerið merkt með „úr“.
Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í a-lið 1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í b-lið 1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
Leifar af a.m.k. þeim varnarefnum sem eru skráð í varnaráætlun sem var samþykkt í samræmi við 2. mgr. 29. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1) sem unnt er að greina með aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar sem byggjast á gas- og massagreiningu og vökvaskiljun og massagreiningu (einungis varnarefni sem á að vakta í/á vörum úr jurtaríkinu).
Leifar af amítrasi.
Leifar af nikótíni.
Leifar af tolfenpýraði.
Leifar af asefati, aldíkarbi (summa aldíkarbs, súlfoxíðs og súlfóns þess, gefið upp sem aldíkarb), amítrasi (amítras, þ.m.t. umbrotsefni sem innihalda 2,4 -dímetýlanilínhlutann, gefið upp sem amítras), díafenþíúróni,
díkófóli (summa p, p′- og o,p′-hverfna), díþíókarbamötum (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t. maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram) og metíókarbi (summa metíókarbs og metíókarbsúlfoxíðs
og -súlfóns, gefið upp sem metíókarb).
Leifar af díkófóli (summa p, p´- og o,p´-hverfna), dínótefúrani, fólpeti, próklórasi (summa próklóras og umbrotsefna þess sem innihalda 2,4,6-tríklórófenólhlutann, gefin upp sem próklóras), þíófanatmetýli og tríforíni.
Að því er varðar þennan viðauka vísar „Súdan-litarefni“ til eftirfarandi íðefna: i. Súdan I (CAS-númer 842-07-9), ii. súdan II (CAS-númer 3118-97-6), iii. súdan III (CAS-númer 85-86-9) iv. skarlatsrauður, eða súdan
IV (CAS-númer 85-83-6).
Leifar af díafenþíúróni.
Leifar af karbófúrani.
Leifar af fenþóati.
Leifar af klórbúfami.
Leifar af formetanati (summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat (hýdróklóríð)), próþíófosi og tríforíni.
Tilvísunaraðferðir: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eða ISO 5522:1981.
Leifar af próklórasi.
Leifar af díafenþíúróni, formetanati (summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat (hýdróklóríð)) og þíófanatmetýli.
„Óunnar afurðir“ eins og þær eru skilgreindar í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1).
„Setning á markað“ og „lokaneytandi“ eins og skilgreint er í 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 (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
Leifar af díþíókarbamötum, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram), fenþóati og kínalfosi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(1)
(2)
(2bis)
(3)

SN-númer (1)

TARICundirskipting

Nr. 26/576

Matvæli og fóður
(fyrirhuguð notkun)

23.4.2020

23.4.2020

II. VIÐAUKI

Matvæli og fóður frá tilteknum þriðju löndum sem falla undir sérstök skilyrði fyrir komu inn í Sambandið vegna
mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs, þ.m.t. aflatoxín, varnarefnaleifa, pentaklórófenóls og díoxína og örverumengunar

1. Matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem um getur í i. lið b-liðar 1. mgr. 1. gr.

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

SN-númer (1)

— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Argentína (AR)

Aflatoxín

5

Aserbaísjan (AZ)

Aflatoxín

20

2008 11 96,
2008 11 98
— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— 0802 21 00

— Heslihnetur (Corylus sp.) skurnlausar

— 0802 22 00

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda heslihnetur

— úr 0813 50 39,

70

úr 0813 50 91,

70

úr 0813 50 99

70

— úr 2007 10 10,

70

úr 2007 10 99,

40

úr 2007 99 39,

05, 06

úr 2007 99 50,

33

úr 2007 99 97

23

— Heslihnetumauk

Nr. 26/577

— Heslihnetur (Corylus sp.) í skurn

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Jarðhnetur, í skurn

TARICundirskipting

— Heslihnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt, þ.m.t
blöndur

SN-númer

TARICundirskipting

úr 2008 97 14,

15

úr 2008 97 16,

15

úr 2008 97 18,

15

úr 2008 97 32,

15

úr 2008 97 34,

15

úr 2008 97 36,

15

úr 2008 97 38,

15

úr 2008 97 51,

15

úr 2008 97 59,

15

úr 2008 97 72,

15

úr 2008 97 74,

15

úr 2008 97 76,

15

úr 2008 97 78,

15

úr 2008 97 92,

15

úr 2008 97 93,

15

úr 2008 97 94,

15

úr 2008 97 96,

15

úr 2008 97 97,

15

úr 2008 97 98,

15

úr 2008 19 12,

30

úr 2008 19 19,

30

úr 2008 19 92,

30

úr 2008 19 95,

20

úr 2008 19 99

30

— Mjöl, gróft mjöl og duft úr heslihnetum

— úr 1106 30 90

40

— Skornar, sneiddar eða muldar heslihnetur

— 0802 22 00

23.4.2020

15

Hætta

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— úr 2008 19 12,

Upprunaland

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Nr. 26/578

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

— Skornar, sneiddar eða muldar heslihnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Heslihnetuolía

SN-númer

TARICundirskipting

— úr 2008 19 12,

30

úr 2008 19 19,

30

úr 2008 19 92,

30

úr 2008 19 95,

20

úr 2008 19 99

30

— úr 1515 90 99

20

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

— Parahnetur í skurn

— 0801 21 00

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda parahnetur í skurn.

— úr 0813 50 31,

20

úr 0813 50 39,

20

úr 0813 50 91,

20

úr 0813 50 99

20

(Matvæli)

— Jarðhnetur, í skurn

— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

Brasilía (BR)

Aflatoxín

50

Brasilía (BR)

Aflatoxín

10

Kína (CN)

Aflatoxín

20

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(Matvæli)

23.4.2020

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

2008 11 96,
2008 11 98
— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

Nr. 26/579

— Jarðhnetur, í skurn

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Nr. 26/580

SN-númer

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

Egyptaland (EG)

Aflatoxín

20

Eþíópía (ET)

Aflatoxín

50

Gana (GH)

Aflatoxín

50

2008 11 96,
2008 11 98
— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— Pipar af ættkvíslinni Piper; þurrkuð, mulin eða möluð
aldin af ættkvíslinni Capsicum eða af ættkvíslinni
Pimenta

— 0904

— Engifer, saffran, túrmerik (kúrkúmín), timjan,
lárviðarlauf, karrý og önnur krydd

— 0910

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Jarðhnetur, í skurn

(Matvæli — þurrkað krydd)
— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

23.4.2020

— Jarðhnetur, í skurn

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

SN-númer

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

23.4.2020

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

Gambía (GM)

Aflatoxín

50

Indónesía (ID)

Aflatoxín

20

Indland (IN)

Salmonella (2)

10

Indland (IN)

Aflatoxín

20

2008 11 96,
2008 11 98
— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— Múskat (Myristica fragrans)

— 0908 11 00,

(Matvæli — þurrkað krydd)

0908 12 00

— Betellauf (Piper betle L.)

— úr 1404 90 00

10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Jarðhnetur, í skurn

(Matvæli)
— Paprikur (sætar eða aðrar en sætar) (Capsicum spp.)
(Matvæli — þurrkuð, ristuð, möluð eða mulin)

— 0904 21 10,
11, 19

úr 0904 21 90,

20

úr 2008 99 99

79

Nr. 26/581

— úr 0904 22 00,

SN-númer

— Múskat (Myristica fragrans)

— 0908 11 00,

(Matvæli — þurrkað krydd)

0908 12 00

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Indland (IN)

Aflatoxín

20

Indland (IN)

Varnarefnaleifar (3) (4)

20

Indland (IN)

Aflatoxín

10

Indland (IN)

Pentaklórófenól og díoxín
(5)

5

— 1207 40 90

Indland (IN)

Salmonella (6)

20

— Pistasíuhnetur, í skurn

— 0802 51 00

Íran (IR)

Aflatoxín

50

— Pistasíuhnetur, skurnlausar

— 0802 52 00

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda pistasíuhnetur

— úr 0813 50 39,

60

úr 0813 50 91,

60

úr 0813 50 99

60

— Karrílauf (Bergera/Murraya koenigii)

— úr 1211 90 86

10

Nr. 26/582

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

(Matvæli– fersk, kæld, frosin eða þurrkuð)
— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— Gúargúmmí

— úr 1302 32 90

10

(Matvæli og fóður)
— Sesamfræ

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Jarðhnetur, í skurn

(Matvæli — fersk eða kæld)

23.4.2020

— Pistasíumauk

60

úr 2007 10 99,

30

úr 2007 99 39,

03, 04

úr 2007 99 50

32

úr 2007 99 97

22

— úr 2008 19 13,

20

úr 2008 19 93,

20

úr 2008 97 12,

19

úr 2008 97 14,

19

úr 2008 97 16,

19

úr 2008 97 18,

19

úr 2008 97 32,

19

úr 2008 97 34,

19

úr 2008 97 36,

19

úr 2008 97 38,

19

úr 2008 97 51,

19

úr 2008 97 59,

19

úr 2008 97 72,

19

úr 2008 97 74,

19

úr 2008 97 76,

19

úr 2008 97 78,

19

úr 2008 97 92,

19

úr 2008 97 93,

19

úr 2008 97 94,

19

úr 2008 97 96,

19

úr 2008 97 97,

19

úr 2008 97 98,

19

Hætta

Nr. 26/583

— úr 2007 10 10,

Upprunaland

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Pistasíuhnetur, tilreiddar eða rotvarðar, þ.m.t blöndur,

SN-númer

TARICundirskipting

23.4.2020

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

— Mjöl, gróft mjöl og duft úr pistasíuhnetum

SN-númer

TARICundirskipting

— úr 1106 30 90

50

úr 1207 70 00,

10

úr 1208 90 00,

10

úr 2008 99 99

50

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Nr. 26/584

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

(Matvæli)
— Vatnsmelónufræ (Egusi, Citrullus spp.) og afleiddar
afurðir
(Matvæli)

— 1202 41 00

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 1202 42 00

— Hnetusmjör

— 2008 11 10

— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt

— 2008 11 91,

Aflatoxín

50

Súdan (SD)

Aflatoxín

50

Tyrkland (TR)

Aflatoxín

20

2008 11 96,
2008 11 98
— Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu

— 2305 00 00

(Matvæli og fóður)
— 0804 20 90

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda fíkjur

— úr 0813 50 99

50

— Þurrkað fíkjumauk

— úr 2007 10 10,

50

úr 2007 10 99,

20

úr 2007 99 39,

01, 02

úr 2007 99 50,

31

úr 2007 99 97

21

23.4.2020

— Þurrkaðar fíkjur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Jarðhnetur, í skurn

Nígería (NG)

— Þurrkaðar fíkjur, unnar eða rotvarðar, þ.m.t. blöndur

SN-númer

TARICundirskipting

úr 2008 97 14,

11

úr 2008 97 16,

11

úr 2008 97 18,

11

úr 2008 97 32,

11

úr 2008 97 34,

11

úr 2008 97 36,

11

úr 2008 97 38,

11

úr 2008 97 51,

11

úr 2008 97 59,

11

úr 2008 97 72,

11

úr 2008 97 74,

11

úr 2008 97 76,

11

úr 2008 97 78,

11

úr 2008 97 92,

11

úr 2008 97 93,

11

úr 2008 97 94,

11

úr 2008 97 96,

11

úr 2008 97 97,

11

úr 2008 97 98,

11

úr 2008 99 28

10

úr 2008 99 34,

10

úr 2008 99 37,

10

úr 2008 99 40,

10

úr 2008 99 49,

60

úr 2008 99 67,

95

úr 2008 99 99

60

Nr. 26/585

11

Hætta

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— úr 2008 97 12,

Upprunaland

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

23.4.2020

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

— Mjöl, gróft mjöl eða duft úr þurrkuðum fíkjum

SN-númer

— úr 1106 30 90

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

Nr. 26/586

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

60

(Matvæli)

— Heslihnetur (Corylus sp.) skurnlausar

— 0802 22 00

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda heslihnetur

— úr 0813 50 39,

70

úr 0813 50 91,

70

úr 0813 50 99

70

— úr 2007 10 10,

70

úr 2007 10 99,

40

úr 2007 99 39,

05, 06

úr 2007 99 50

33

úr 2007 99 97

23

— úr 2008 97 12,
úr 2008 97 14,
úr 2008 97 16,
úr 2008 97 18,
úr 2008 97 32,
úr 2008 97 34,
úr 2008 97 36,
úr 2008 97 38,
úr 2008 97 51,
úr 2008 97 59,
úr 2008 97 72,
úr 2008 97 74,
úr 2008 97 76,
úr 2008 97 78,
úr 2008 97 92,
úr 2008 97 93,
úr 2008 97 94,

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

— Heslihnetumauk

— Heslihnetur, unnar eða rotvarðar á annan hátt, þ.m.t
blöndur

Tyrkland (TR)

Aflatoxín

5

23.4.2020

— 0802 21 00

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Heslihnetur (Corylus sp.) í skurn

SN-númer

TARICundirskipting

15

úr 2008 97 97,

15

úr 2008 97 98,

15

úr 2008 19 12,

30

úr 2008 19 19,

30

úr 2008 19 92,

30

úr 2008 19 95,

20

úr 2008 19 99

30

— Mjöl, gróft mjöl og duft úr heslihnetum

— úr 1106 30 90

40

— Skornar, sneiddar eða muldar heslihnetur

— 0802 22 00

— Skornar, sneiddar eða muldar heslihnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— úr 2008 19 12,
úr 2008 19 19,
úr 2008 19 92,
úr 2008 19 95,
úr 2008 19 99

30
30
30
20
30

— Heslihnetuolía

— úr 1515 90 99

20

Hætta

(Matvæli)
— Pistasíuhnetur, í skurn

— 0802 51 00

— Pistasíuhnetur, skurnlausar

— 0802 52 00

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda pistasíuhnetur

— úr 0813 50 39,

60

úr 0813 50 91,

60

úr 0813 50 99

60

— úr 2007 10 10,

60

úr 2007 10 99

30

— Pistasíumauk

— Pistasíuhnetur, tilreiddar eða rotvarðar, þ.m.t blöndur,

03, 04
32
22
20
20

Aflatoxín

50

Nr. 26/587

— úr 2007 99 39,
úr 2007 99 50,
úr 2007 99 97,
úr 2008 19 13,
úr 2008 19 93,

Tyrkland (TR)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

úr 2008 97 96,

Upprunaland

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

23.4.2020

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

Upprunaland

Hætta

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%)

úr 2008 97 12,

19

úr 2008 97 14,

19

úr 2008 97 16,

19

úr 2008 97 18,

19

úr 2008 97 32,

19

úr 2008 97 34,

19

úr 2008 97 36,

19

úr 2008 97 38,

19

úr 2008 97 51,

19

úr 2008 97 59,

19

úr 2008 97 72,

19

úr 2008 97 74,

19

úr 2008 97 76,

19

úr 2008 97 78,

19

úr 2008 97 92,

19

úr 2008 97 93,

19

úr 2008 97 94,

19

úr 2008 97 96,

19

úr 2008 97 97,

19

úr 2008 97 98,

19

— úr 1106 30 90

50

— úr 2008 99 99

11, 19

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3) (8)

20

— úr 0810 90 20

10

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (9)

10
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— Mjöl, gróft mjöl og duft úr pistasíuhnetum

SN-númer

TARICundirskipting

Nr. 26/588

Fóður og matvæli (fyrirhuguð notkun)

(1)

(Matvæli)
— Vínviðarlauf
(Matvæli)

(Matvæli — fersk eða kæld)

23.4.2020

— Drekaávextir

Samsett matvæli sem innihalda eitthvað af þeim einstöku afurðum sem eru skráðar í töflu 1 í þessum viðauka vegna áhættu á mengun af völdum aflatoxína í magni sem er yfir 20% af
annaðhvort stakri afurð eða sem summa skráðra afurða
SN-númer (1)

23.4.2020

2. Samsett matvæli sem um getur í ii. lið b-liðar 1. mgr. 1. gr.

Lýsing (7)

Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaóinnihalds, annað en tyggigúmmí, einnig sykurhúðað

úr 1806

Súkkulaði og önnur tilreidd matvæli sem innihalda kakaó

úr 1905

Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar
vörur:

(1) Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar er SN-númerið merkt með „úr“.
(2) Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í b-lið 1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
(3) Leifar af a.m.k. þeim varnarefnum sem eru skráð í varnaráætlun sem var samþykkt í samræmi við 2. mgr. 29. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir
varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1) sem unnt er að greina með aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar sem byggjast á gas- og massagreiningu og vökvaskiljun og massagreiningu (einungis varnarefni sem á að vakta í/á vörum úr jurtaríkinu).
(4) Leifar af asefati.
(5) Greiningarskýrslan, sem um getur í 3. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar, skal gefin út af rannsóknarstofu sem er faggilt í samræmi við EN ISO/IEC 17025 til að greina pentaklórófenól í matvælum og fóðri.
Í greiningarskýrslunni skal tilgreina:
a) niðurstöður úr sýnatöku og greiningu á því hvort pentaklórófenól er að finna, sem er framkvæmd af lögbærum yfirvöldum í upprunalandinu eða í landinu þaðan sem sendingin er send ef það land er annað en
upprunalandið,
b) mælióvissu í niðurstöðum greiningar,
c) greiningarmörk greiningaraðferðar og
d) magngreiningarmörk greiningaraðferðar.
Útdráttur fyrir greiningu skal gerður með sýrðum leysi. Greiningin skal gerð samkvæmt breyttri útgáfu af Quechers-aðferðinni sem lýst er á vefsetri tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar
eða samkvæmt jafnáreiðanlegri aðferð.
(6) Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í a-lið 1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
(7) Lýsingin á vörunum er eins og mælt er fyrir um í dálknum með lýsingum á SN í I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2658/87. Nákvæmari skýringar á því hvað fellur undir sameiginlegu tollskrána er að finna í síðustu
breytingu á þeim viðauka.
(8) Leifar af díþíókarbamötum, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram) og metrafenóni.
(9) Leifar af díþíókarbamötum, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram), fenþóati og kínalfosi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

úr 1704 90

Nr. 26/589

Nr. 26/590
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III. VIÐAUKI

1) Sýnatökuaðferðir og tilvísunargreiningaraðferðir sem um getur í e-lið 3. gr.
1. Sýnatökuaðferðir og tilvísunargreiningaraðferðir til að hafa eftirlit með því hvort Salmonella er að finna í
matvælum
a) Ef kveðið er á um beitingu sýnatökuaðferða og tilvísunargreiningaraðferða, sem mælt er fyrir um í a-lið 1. liðar III.
viðauka við þessa reglugerð, í I. eða II. viðauka við þessa reglugerð gilda eftirfarandi reglur:

Tilvísunargreining
araðferð (1)

EN ISO 6579-1

Þyngd
sendingar

Fjöldi úrtakseininga (n)

Minna en
20 tonn

5

Meira en eða
jafnt og
20 tonn

10

Sýnatökuaðferðir

Greiningarniðurstaðna
krafist fyrir hverja
úrtakseiningu úr sömu
sendingu

n úrtakseiningum er safnað og hver um sig Salmonella greinist
er a.m.k. 100 g. Ef lotur eru auðkenndar í
ekki í 25 g
samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu skal safna úrtakseiningunum úr
mismunandi lotum sem eru valdar af
handahófi úr sendingunni. Ef ekki er unnt
að auðkenna lotur er úrtakseiningunum
safnað af handahófi úr sendingunni. Ekki er
heimilt að hópa úrtakseiningar. Hver
úrtakseining fyrir sig skal prófuð.

(1) Nota skal nýjustu útgáfuna af tilvísunargreiningaraðferðinni eða aðferð sem er fullgilt með samanburði við hana í samræmi
við aðferðarlýsinguna sem sett er fram í EN ISO 16140-2.

b) Ef kveðið er á um beitingu sýnatökuaðferða og tilvísunargreiningaraðferða, sem mælt er fyrir um í b-lið 1. liðar III.
viðauka við þessa reglugerð, í I. eða II. viðauka gilda eftirfarandi reglur:

Tilvísunargreining
araðferð (1)

EN ISO 6579-1

Þyngd
sendingar

Hvaða þyngd
sem er

Fjöldi
úrtakseininga
(n)

5

Sýnatökuaðferðir

Greiningarniðurstaðna
krafist fyrir hverja
úrtakseiningu úr sömu
sendingu

n úrtakseiningum er safnað og hver um sig Salmonella greinist
er a.m.k. 100 g. Ef lotur eru auðkenndar í
ekki í 25 g
samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu skal safna úrtakseiningunum úr
mismunandi lotum sem eru valdar af
handahófi úr sendingunni. Ef ekki er unnt
að auðkenna lotur er úrtakseiningunum
safnað af handahófi úr sendingunni. Ekki er
heimilt að hópa úrtakseiningar. Hver
úrtakseining fyrir sig skal prófuð.

(1) Nota skal nýjustu útgáfuna af tilvísunargreiningaraðferðinni eða aðferð sem er fullgilt með samanburði við hana í samræmi
við aðferðarlýsinguna sem sett er fram í EN ISO 16140-2.
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Nr. 26/591

IV. VIÐAUKI

FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI, SEM UM GETUR Í 11. gr. FRAMKVÆMDARREGLUGERÐAR
FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1793, FYRIR KOMU TILTEKINNA MATVÆLA EÐA FÓÐURS INN Í
SAMBANDIÐ

LAND
I.1.

Opinbert vottorð inn í ESB

Sendandi/útflytjandi

I.2.

Tilvísunarnúmer
vottorðs

I.3.

Miðlægt lögbært yfirvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.6.

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti

Heiti

1. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Heimilisfang
Símanúmer

I.5.

Viðtakandi/innflytjandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanúmer

I.7.

I.2.a IMSOC-tilvísunarnúmer

Heimilisfang
Póstnúmer

Upprunaland

ISO

I.8

Upprunasvæði

I.11. Sendingarstaður

I.9.

Viðtökuland

ISO

I.10.

I.12. Viðtökustaður

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur og -tími

I.15. Flutningatæki

I.16. Landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður
 Annað

Flugvél



Skip

Ökutæki



Járnbrautir 


I.17. Fylgiskjöl
 Skýrsla rannsóknarstofu
Nr.
Útgáfudagur:

Auðkenning:
I.18. Flutningsskilyrði
Við umhverfishita 

 Frystar

Kældar



 Annað
Tegund
Nr.

I.19. Númer gáms/Númer innsiglis
I.20. Vörur vottaðar sem/til
Manneldis



Fóður



I.21.

I.22.
Fyrir innri markaðinn:

I.23. Heildarfjöldi pakkninga

I.24. Magn
Heildarfjöldi



Samanlögð eigin þyngd (kg)

Samanlögð heildarþyngd (kg)

I.25. Vörulýsing
Nr. kóða og SN-yfirskrift
Tegund (vísindaheiti)

Lokaneytandi


Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Lotunúmer

Tegund umbúða

Nr. 26/592
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LAND

23.4.2020

Vottorð fyrir komu matvæla eða fóðurs inn í Sambandið
Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Ég, undirritaður, lýsi því yfir að mér er kunnugt um viðeigandi ákvæði reglugerðar (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 (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1),
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli
(Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1), reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 frá 12. janúar
2005 um um kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður (Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2005, bls. 1), og reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi
sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra,
plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB)
nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009
og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á
reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins
89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins
92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1) og ég votta að:

II. hluti: Vottun

II.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b. IMSOC-tilvísunarnúmer

(1) annaðhvort
[II.1.1.  matvælin í sendingunni, sem lýst er hér að framan, með auðkenniskóðann ... (tilgreina skal auðkenniskóðann
fyrir sendinguna sem um getur í 1. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793) voru framleidd í
samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr.178/2002 og (EB) nr. 852/2004 og einkum:
— frumframleiðsla á slíkum matvælum og tengd starfsemi, sem er tilgreind í I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 852/2004, er í samræmi við almenn ákvæði um hollustuhætti sem mælt er fyrir um í A-hluta I. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
— (1) (2) og, ef um er að ræða einhver stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar eftir frumframleiðslu og tengda
starfsemi:
— þau hafa verið meðhöndluð og, eftir því sem við á, tilreidd, þeim hefur verið pakkað og þau sett í geymslu
við hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfurnar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og
— þau koma frá starfsstöð eða -stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um
greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004,]
(1) eða
[II.1.2.  fóðrið í sendingunni, sem lýst er hér að framan, með auðkenniskóðann ... (tilgreina skal auðkenniskóðann
fyrir sendinguna sem um getur í 1. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793) voru framleidd í
samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr.178/2002 og (EB) nr. 183/2005 og einkum:
— frumframleiðsla á slíku fóðri og tengd starfsemi, sem er tilgreind í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 183/2005, er í samræmi við ákvæðin í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 183/2005,
— (1) (2) og, ef um er að ræða einhver stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar eftir frumframleiðslu og tengda
starfsemi:
— það hefur verið meðhöndlað og, eftir því sem við á, tilreitt, því hefur verið pakkað og það sett í geymslu við
hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfurnar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 183/2005 og
— það kemur frá starfsstöð eða -stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um
greiningu á hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 183/2005.]
og
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II. hluti: Vottun

LAND

Nr. 26/593

Vottorð fyrir komu matvæla eða fóðurs inn í Sambandið

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.2

Ég, undirritaður, samkvæmt ákvæðunum í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 um tímabundna aukningu á
opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í
Sambandið, um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um
niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2015/175,
(ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660, votta að:

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b. IMSOC-tilvísunarnúmer

(3) annaðhvort
[II.2.1.  Vottun fyrir matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem eru skráð í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793, sem og fyrir samsett matvæli sem eru skráð í þann viðauka, vegna
mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs
— sýni voru tekin úr sendingunni, sem lýst er hér að framan, í samræmi við:
 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 til að ákvarða innihald aflatoxíns B1 og heildarmengun
af völdum aflatoxína að því er varðar matvæli
 reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 til að ákvarða innihald aflatoxíns B1 að því er varðar
fóður
hinn ................. (dagsetning), sett í greiningu á rannsóknarstofu ................. (dagsetning)
í ............................................................................................... (heiti rannsóknarstofu) með aðferðum sem taka
a.m.k. til þeirrar hættu sem er tilgreind í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2019/1793
— Upplýsingar um aðferðir við greiningar á rannsóknarstofu og allar niðurstöður fylgja með og sýna að farið er
að löggjöf Sambandsins varðandi hámarksgildi aflatoxína.]
(3) eða
[II.2.2.  Vottun fyrir matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem eru skráð í II. viðauka við
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793, sem og fyrir samsett matvæli sem
eru skráð í þann viðauka, vegna mengunaráhættu af völdum varnarefnaleifa
— úr sendingunni, sem lýst er hér að framan, voru tekin sýni í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2002/63/EB hinn ................ (dagsetning), sett í greiningu á rannsóknarstofu ........................... (dagsetning)
á ................................................................................................................... (heiti rannsóknarstofu) með
aðferðum sem taka a.m.k. til þeirrar hættu sem er tilgreind í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/1793
— Upplýsingar um aðferðir við greiningar á rannsóknarstofu og allar niðurstöður fylgja með og sýna að farið er
að löggjöf Sambandsins varðandi hámarksgildi varnarefna.]
(3) eða
[II.2.3.  Vottun fyrir gúargúmmí sem er skráð í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793, þ.m.t.
fyrir samsett matvæli sem eru skráð í þann viðauka, vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórófenóls
og díoxína
— úr sendingunni, sem lýst er hér að framan, voru tekin sýni í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2002/63/EB hinn ................ (dagsetning), sett í greiningu á rannsóknarstofu ........................... (dagsetning)
á ................................................................................................................... (heiti rannsóknarstofu) með
aðferðum sem taka a.m.k. til þeirrar hættu sem er tilgreind í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/1793
— Upplýsingar um aðferðir við greiningar á rannsóknarstofu og allar niðurstöður fylgja með og sýna að
vörurnar innihalda ekki meira en 0,01 mg/kg af pentaklórófenóli (PCP).]
(3) eða
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Vottorð fyrir komu matvæla eða fóðurs inn í Sambandið
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b. IMSOC-tilvísunarnúmer

[II.2.4.  Vottun fyrir matvæli, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem eru skráð í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 sem og fyrir samsett matvæli sem eru skráð í
þann viðauka vegna áhættu á örverumengun

II. hluti: Vottun

— úr sendingunni, sem lýst er hér að framan, voru tekin sýni í samræmi við III. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793
hinn ........................ (dagsetning), sett í greiningu á rannsóknarstofu ..................... (dagsetning)
í ......................................................................................................(heiti rannsóknarstofu) með aðferðum sem
taka a.m.k. til þeirrar hættu sem er tilgreind í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793
— Upplýsingar um aðferðir við greiningar á rannsóknarstofu og allar niðurstöður fylgja með og sýna að
Salmonella er ekki fyrir hendi í 25 g.
II.3

Þetta vottorð var gefið út áður en sendingin, sem það gildir um, hvarf undan eftirliti lögbærs yfirvalds sem gaf
það út.

II. 4

Þetta vottorð gildir í fjóra mánuði frá útgáfudegi og í öllum tilvikum ekki lengur en í sex mánuði frá dagsetningu
niðurstaðna úr síðustu rannsóknarstofugreiningunum.

Athugasemdir
Sjá athugasemdir um útfyllingu í þessum viðauka.
II. hluti:
(1)

Eyða skal út eða strika yfir eins og við á (t.d. ef um er að ræða matvæli eða fóður)

(2)

Það á einungis við ef um er að ræða einhver stig framleiðslu, vinnslu, og dreifingar eftir frumframleiðslu og
tengda starfsemi.

(3)

Eyða skal út eða strika yfir eins og við á í tilvikum þar sem þessi liður er ekki valinn í tengslum við vottunina.

—

Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Það sama á við um stimpla nema þeir séu upphleyptir eða
séu vatnsmerki.

Vottunarmaður:
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill
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ATHUGASEMDIR UM ÚTFYLLINGU Á FYRIRMYND AÐ OPINBERU VOTTORÐI, SEM UM GETUR Í 11. gr.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐAR (ESB) 2019/1793, FYRIR KOMU TILTEKINNA MATVÆLA EÐA FÓÐURS
INN Í SAMBANDIÐ

Almennt
Til að velja valkost er hakað við eða merkt með „X“ í viðeigandi reit.
Með „ISO“ er vísað til alþjóðlegs staðlaðs tveggja bókstafa kóða fyrir land í samræmi við alþjóðlega ISO-staðalinn 3166
alpha-2 (1).
Einungis má velja einn af valkostunum í reitum I.15, I.18 og I.20.
Það er skyldubundið að útfylla reitina nema annað sé tekið fram.
Ef viðtakandi, landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður eða upplýsingar sem varða flutninginn (þ.e.a.s. flutningsmáti og
dagsetning) breytast eftir að vottorðið er gefið út verður rekstraraðilinn sem ber ábyrgð á sendingunni að tilkynna um það
til lögbæra yfirvaldsins í aðildarríkinu þar sem sendingin kemur inn. Slík breyting skal ekki leiða til beiðni um
endurnýjunarvottorð.
Ef vottorðið er lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit gildir eftirfarandi:
— færslurnar eða reitirnir, sem eru tilgreindir í I. hluta, mynda gagnalýsingasöfnin fyrir rafræna útgáfu af opinbera
vottorðinu,
— röð reitanna í I. hluta fyrirmyndarinnar að opinbera vottorðinu og stærð og lögun þessara reita eru leiðbeinandi,
— ef gerð er krafa um stimpil er rafrænt innsigli rafrænt jafngildi hans. Slíkt innsigli skal vera í samræmi við reglurnar um
útgáfu rafrænna vottorða sem um getur í f-lið 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Land:

Heiti þriðja lands sem gefur vottorðið út.

Reitur I.1.

Sendandi/útflytjandi: nafn og heimilisfang (gata, borg og landsvæði, hérað eða fylki, eins og við á)
einstaklings eða lögaðila, sem sendir sendinguna, sem verður að vera staðsettur í þriðja landinu.

Reitur I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs: einkvæmur, skyldubundinn kóði sem lögbært yfirvald í þriðja landinu úthlutar í
samræmi við sína eigin flokkun. Það er skyldubundið að útfylla þennan reit fyrir öll vottorð sem eru ekki
lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC).

Reitur I.2.a

IMSOC-tilvísunarnúmer: einkvæmur tilvísunarkóði sem er sjálfkrafa úthlutað í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit ef vottorðið er skráð í því kerfi. Ekki skal fylla þennan reit út ef vottorðið er
ekki sent með upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC).

Reitur I.3.

Miðlægt lögbært yfirvald: heiti miðlægs yfirvalds í þriðja landinu sem gefur út vottorðið.

Reitur I.4.

Lögbært staðaryfirvald: ef við á, heiti staðaryfirvaldsins í þriðja landinu sem gefur út vottorðið.

Reitur I.5.

Viðtakandi/innflytjandi: nafn og heimilisfang einstaklings eða lögaðila sem sendingin á að fara til í
aðildarríkinu.

(1) Skrá yfir landaheiti og kóða er að finna á slóðinni: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
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Reitur I.6.

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni: nafn og heimilisfang þess einstaklings í Evrópusambandinu
sem er ábyrgur fyrir sendingunni þegar henni er framvísað á landamæraeftirlitsstöð og sem gefur
viðeigandi yfirlýsingar til lögbærra yfirvalda, annaðhvort sem innflytjandi eða fyrir hans hönd. Þessi reitur
er valkvæður.

Reitur I.7.

Upprunaland: heiti og ISO-kóði landsins þaðan sem varan kemur, þar sem hún er ræktuð, safnað saman
eða framleidd.

Reitur I.8.

Á ekki við.

Reitur I.9.

Viðtökuland: heiti og ISO-kóði þess lands í Evrópusambandinu sem er viðtökuland afurðanna.

Reitur I.10.

Á ekki við.

Reitur I.11.

Sendingarstaður: heiti og heimilisfang búa eða starfsstöðva sem afurðirnar koma frá.
Sérhver eining fyrirtækis í matvæla- eða fóðurgeiranum. Einungis skal tilgreina starfsstöðina sem sendir
afurðirnar. Ef um er að ræða viðskipti sem taka til fleiri en eins þriðja lands (þríhliða flutningur) er
sendingarstaðurinn síðasta starfsstöðin í þriðja landinu í útflutningskeðjunni þaðan sem lokasendingin er
flutt til Evrópusambandsins.

Reitur I.12.

Viðtökustaður: þessar upplýsingar eru valkvæðar.
Til setningar á markað: staður, sem afurðirnar eru sendar til, til lokaaffermingar. Tilgreinið heiti,
heimilisfang og samþykkisnúmer búa eða starfsstöðva á viðtökustað ef við á.

Reitur I.13.

Fermingarstaður: á ekki við.

Reitur I.14.

Brottfarardagur og -tími: brottfarardagsetning flutningatækisins (flugvél, skip, járnbrautarlest eða
ökutæki).

Reitur I.15.

Flutningatæki: flutningatæki sem fer frá sendingarlandinu.
Flutningsmáti: flugvél, skip, járnbrautarlest , ökutæki eða annað. „Annað“ merkir flutningsmáti sem ekki
er fjallað um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 (2).
Auðkenni flutningatækisins: fyrir flugvélar, flugnúmer; fyrir skip, heiti skips eða skipa; fyrir járnbrautarlestir, auðkenni lestar og númer vagns; fyrir flutninga á vegum, skráningarmerki með númeri eftirvagns, ef
við á.
Ef um ferju er að ræða skal tilgreina auðkenni ökutækisins, skráningarmerki þess ásamt númeri eftirvagns,
ef við á, og nafn ferjunnar sem ætlunin er að taka.

Reitur I.16.

Landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður: tilgreina skal heiti landamæraeftirlitsstöðvarinnar og
auðkenniskóðann sem henni var úthlutað í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit.

(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 frá 22. desember 2004 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum
64/432/EBE og 93/119/EB og reglugerð (EB) nr. 1255/97 (Stjtíð. ESB L 3, 5.1.2005, bls. 1).
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Fylgiskjöl:
Skýrsla rannsóknarstofu: tilgreina skal tilvísunarnúmer og útgáfudag skýrslu/niðurstaðna úr greiningum á
rannsóknarstofu sem um getur í 10. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793 (þessari reglugerð).
Annað: tilgreina verður tegund og tilvísunarnúmer skjals þegar önnur skjöl fylgja sendingu, s.s.
viðskiptaskjal (t.d. númer flugfarmskírteinis, númer farmbréfs eða viðskiptanúmer lestar eða ökutækis).

Reitur I.18.

Flutningsskilyrði: flokkur áskilins hitastigs meðan á flutningi afurða stendur (við umhverfishita, kældar,
frystar). Einungis má velja einn flokk.

Reitur I.19.

Númer gáms/Númer innsiglis: Ef við á, samsvarandi númer.
Tilgreina verður gámanúmer ef vörurnar eru fluttar í lokuðum gámum.
Einungis verður að tilgreina opinbert innsiglisnúmer. Opinbert innsigli gildir ef innsigli er fest á gáminn,
vörubifreiðina eða járnbrautarvagninn undir eftirliti lögbærs yfirvalds sem gefur út vottorðið.

Reitur I.20.

Vörur vottaðar sem/til: tilgreina skal fyrirhugaða notkun afurðanna eins og tilgreint er í viðkomandi
opinberu vottorði Evrópusambandsins.
Til manneldis: varðar einungis afurðir sem eru ætlaðar til manneldis.
Fóður: varðar einungis afurðir sem eru ætlaðar í fóður.

Reitur I.21.

Á ekki við

Reitur I.22.

Fyrir innri markaðinn: fyrir allar sendingar sem ætlunin er að setja á markað í Evrópusambandinu.

Reitur I.23.

Heildarfjöldi pakkninga: fjöldi pakkninga. Ef um sendingar í lausu er að ræða er þessi reitur valkvæður.

Reitur I.24.

Magn:
Samanlögð eigin þyngd: hún er skilgreind sem massi varanna sjálfra, án innri og ytri umbúða.
Heildarþyngd samtals: heildarþyngd í kílóum. Hún er skilgreind sem heildarmassi varanna með innri og
ytri umbúðum, að frátöldum flutningagámum og öðrum flutningatækjum.

Reitur I.25.

Vörulýsing: Tilgreinið viðkomandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) og yfirskriftina sem
Alþjóðatollastofnunin skilgreindi eins og um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 (3). Þessari
tollalýsingu skulu fylgja, ef nauðsyn krefur, viðbótarupplýsingar sem þarf til að flokka afurðirnar.
Tilgreinið dýrategund, tegund afurða, fjölda pakkninga, tegund umbúða, lotunúmer, eigin þyngd og
lokaneytanda (þ.e. vörum var pakkað fyrir lokaneytanda).
Tegund: vísindaheitið eða eins og skilgreint er í samræmi við löggjöf Evrópusambandsins.
Tegund umbúða: tilgreinið tegund umbúða samkvæmt skilgreiningu sem er gefin í tilmælum
UN/CEFACT nr. 21 (4) (e. United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).

(3) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (Stjtíð. EB
L 256, 7.9.1987, bls. 1).
(4) Nýjasta útgáfa: Endurskoðun nr. 9 á V. og VI. viðauka eins og hún var birt á slóðinni: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-fortrade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to24.ahtml.
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II. hluti: Vottun
Þennan hluta verður vottunarmaður, sem hefur fengið heimild hjá lögbæra yfirvaldinu í þriðja landinu til að undirrita opinbera
vottorðið, að fylla út eins og kveðið er á um í 2. mgr. 88. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
Reitur II.

Upplýsingar um heilbrigði: þessi hluti skal fylltur út í samræmi við þær sértæku heilbrigðiskröfur
Evrópusambandsins sem varða eðli afurðanna og eins og er skilgreint í jafngildissamningum við tiltekin
þriðju lönd eða í annarri löggjöf Evrópusambandsins, s.s. um vottun.
Velja skal úr liðum II.2.1, II.2.2, II.2.3 og II.2.4 þann lið sem samsvarar flokki afurðar og hættu sem
vottunin er gefin út fyrir.
Ef opinber vottorð eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit skal vottunarmaður strika yfir yfirlýsingar sem eiga ekki við og merkja við með upphafsstöfum og stimpla eða fella
þær alveg brott úr vottorðinu.
Ef vottorð er lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit skal strika yfir yfirlýsingar sem
eiga ekki við eða fella þær alveg brott úr vottorðinu.

Reitur II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs: sami tilvísunarkóði og kemur fram í reit I.2.

Reitur II.b.

IMSOC-tilvísunarnúmer: sami tilvísunarkóði og kemur fram í reit I.2.a. Einungis skyldubundið fyrir
opinber vottorð sem eru gefin út í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit.

Vottunarmaður: Embættismaður lögbærs yfirvalds í þriðja landinu sem hefur fengið heimild hjá slíkum yfirvöldum til að
undirrita opinber vottorð: Nafn með hástöfum, menntun og hæfi og titill, eftir atvikum, auðkennisnúmer
og upprunalegur stimpill opinbers yfirvalds og dagsetning undirritunar.

__________

