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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/1981

23.4.2020

2020/EES/26/13

frá 28. nóvember 2019
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 að því er varðar skrár yfir þriðju lönd og svæði
þeirra sem hafa heimild til að flytja inn snigla, gelatín og kollagen og skordýr, sem eru ætluð til manneldis, til
Evrópusambandsins (*)

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 2. mgr. 127. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) 2017/625 er mælt fyrir um reglur um opinbert eftirlit og aðra eftirlitsstarfsemi sem lögbær yfirvöld
aðildarríkjanna inna af hendi til að staðfesta að farið sé að tilskildum ákvæðum í löggjöf Sambandsins, þar með talið
m.a. á sviði matvælaöryggis á öllum stigum framleiðslu-, vinnslu- og dreifingarferlisins. Einkum er þar kveðið á um að
tiltekin dýr og vörur skuli einungis koma inn í Sambandið frá þriðja landi eða svæði þess sem er að finna í skránni sem
framkvæmdastjórnin tekur saman í þeim tilgangi.

2)

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 (2) bætir við reglugerð (ESB) 2017/625 að því er
varðar kröfur er varða komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið frá
þriðju löndum eða svæðum þeirra til að tryggja að þær uppfylli viðeigandi kröfur, sem komið var á með reglunum sem
um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, eða kröfur sem viðurkennt er að séu a.m.k. jafngildar þeim.
Í 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625 er mælt fyrir um reglur sem varða tiltekin dýr og vörur sem krafa er
gerð um að komi einungis frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem eru í skránni sem um getur í a-lið 2. mgr. 126. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625. Í 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625 er mælt fyrir um þær kröfur sem skulu
koma fram í skránni til viðbótar við þær almennu kröfur um innfærslu í skrána sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 127. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625.

3)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 (3) er mælt fyrir um eða getið um skrár yfir þriðju
lönd eða svæði þeirra þaðan sem heimilt er að flytja inn í Sambandið sendingar af tilteknum dýrum og vörum, sem
ætluð eru til manneldis, til að tryggja að farið sé að kröfunum um matvælaöryggi sem mælt er fyrir um í 4. gr. Framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625 og 3. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. Framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/626 gildir frá 14. desember 2019.

4)

Með 12 gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/626 er heimilað að flytja inn til Sambandsins sendingar af sniglum,
eins og er skilgreint í lið 6.2 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 853/2004 (4), samkvæmt tilteknum skilyrðum að því
tilskildu að slíkar sendingar komi frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem eru skráð í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 308, 29.11.2019, bls. 72. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2020 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) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/625 frá 4. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 að því er varðar kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið
(Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019 bls. 18).
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 frá 5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa
heimild til að flytja inn tiltekin dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar skrár (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019 bls. 31).
(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr
dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55).
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5)

Í samræmi við a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 má einungis flytja inn til Sambandsins afurðir úr dýraríkinu, þ.m.t. aðrar sniglategundir sem eru ætlaðar til manneldis, ef þriðja landið eða svæði þess eru í skrá sem mælt er
fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626.

6)

Á meðan beðið er eftir slíkri skráningu í samræmi við reglugerð (ESB) 2019/626 er innflutningur slíkra snigla leyfilegur
í samræmi við 3. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/185 (5) en í henni er kveðið á um undanþágur
varðandi lýðheilsukröfur að því er varðar innflutning á afurðum úr dýraríkinu sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar (EB) nr. 853/2004 og sem gildir til 31. desember 2020. Rétt þykir að taka þessar sniglategundir með í skrána
yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem mælt er fyrir um í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 til að
komast hjá röskun á viðskiptum eftir 31. desember 2020.

7)

Hinn 31. janúar 2019 óskaði Armenía eftir að vera tekin með í skrána yfir þriðju lönd þaðan sem aðildarríki skulu
heimila innflutning til Sambandsins á sniglum til manneldis. Armenía lagði fram ábyrgðir fyrir því að farið verði að
kröfunum sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2019/625 til að fá heimild til að flytja inn snigla til Sambandsins. Því ætti að taka Armeníu með í skrána yfir þriðju lönd
og svæði þeirra, sem hafa heimild til að flytja inn snigla til Sambandsins, sem sett er fram í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626.

8)

Í 14. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/626 er vísað til skrár yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem hafa heimild til
að flytja inn gelatín og kollagen til Sambandsins. Ákvæði 14. gr. takmarka innflutning til Sambandsins á gelatíni og
kollageni, sem er fengið úr nautgripum, sauðfé, geitum, svínum og dýrum af hestaætt og úr alifuglum, við einungis þau
þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja til Sambandsins nýtt kjöt af tilteknum tegundum hóf- og
klaufdýra og alifuglakjöt.

9)

Ákvæði 14. gr. takmarka enn fremur innflutning á slíku gelatíni og kollageni til Sambandsins á grundvelli dýraheilbrigðisreglna sem gilda um nýtt kjöt. Síðari takmarkanirnar eru ekki viðeigandi af því að framleiðsluferli gelatíns og
kollagens útilokar tilvist slíkrar dýraheilbrigðishættu. Því ætti að beita vægari nálgun við flutning til Sambandsins á
gelatíni og kollageni frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem byggist einungis á því að farið sé að kröfum um
innflutning til Sambandsins á dýrum og vörum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2017/625 og framseldri
reglugerð (ESB) 2019/625.

10)

Í 20. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/626 er vísað til skrár yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem hafa heimild til
að flytja inn skordýr til Sambandsins. Þessi grein vísar til þriðju landa og svæða þeirra þaðan sem innflutningur til
Sambandsins á skordýrum hefur verið heimilaður, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
2015/2283 (6), og eru skráð í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 (7). Hins vegar er ekki
kveðið sérstaklega á um það í 20. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/626 að auðkenna þurfi sérstaklega þau
þriðju lönd og svæði þeirra sem hafa slíkar heimildir. Því er rétt að vísa til tiltekinnar skrár yfir þriðju lönd og svæði
þeirra, sem hafa heimild til að flytja inn þessi skordýr til Sambandsins, í sérstökum viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2019/626. Einungis ætti að veita þriðju löndum og svæðum þeirra heimild til flytja inn skordýr til Sambandsins
og færa þau á skrána ef þau leggja fram fullnægjandi ábyrgðir fyrir því að þau uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í
3. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/625.

11)

Hinn 8. október 2019 lagði Kanada fram fullnægjandi ábyrgðir til að fá heimild að flytja inn skordýr til Sambandsins.

12)

Hinn 28. ágúst 2019 lagði Sviss fram fullnægjandi ábyrgðir til að fá heimild að flytja inn skordýr til Sambandsins.

13)

Hinn 11. september 2019 lagði Suður-Kórea fram fullnægjandi ábyrgðir til að fá heimild að flytja inn skordýr til
Sambandsins.

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/185 frá 2. febrúar 2017 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar tiltekinna ákvæða
reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (Stjtíð. ESB L 29, 3.2.2017, bls. 21).
(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (Stjtíð. ESB L 327,11.12.2015, bls. 1).
(7) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470 frá 20. desember 2017 um að koma á fót skrá Sambandsins yfir
nýfæði í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (Stjtíð. ESB L 351, 30.12.2017, bls. 72).
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14)

Því ætti að skrá að Kanada, Sviss og Suður-Kórea hafi heimild til að flytja inn skordýr til Sambandsins og breyta ætti
20. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/626 til samræmis við það.

15)

Þar eð framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 gildir frá og með 14. desember 2019 ætti þessi reglugerð einnig að koma
til framkvæmda frá og með þeirri dagsetningu til að komast hjá röskun á viðskiptum, einkum að því er varðar komu
sendinga af gelatíni og kollageni inn í Sambandið.

16)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 17. liðar 2. gr. kemur eftirfarandi:
„17) „sniglar“: sniglar eins og þeir eru skilgreindir í lið 6.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 og allar aðrar
tegundir snigla af ættinni Helicidae, Hygromiidae eða Sphincterochilidae sem eru ætlaðir til manneldis,“
2) Í stað 12. gr. kemur eftirfarandi:
„12. gr.
Skrá yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn snigla til Sambandsins
Koma sendinga af sniglum, sem eru ætlaðar til manneldis, inn í Sambandið skal einungis leyfð ef þær koma frá þriðju
löndum eða svæðum þeirra sem eru skráð í III. viðauka við þessa reglugerð.“
3) Í stað 1. og 2. mgr. 14. gr. kemur eftirfarandi:
„1. Koma sendinga af gelatíni og kollageni úr nautgripum, sauðfé, geitum, svínum og dýrum af hestaætt, sem eru ætluð til
manneldis, inn í Sambandið skal einungis leyfð ef þær koma frá þriðju löndum sem eru skráð í 1. dálki 1. hluta II. Viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 eða frá Suður-Kóreu, Malasíu, Pakistan eða Taívan.
2.

Koma sendinga af gelatíni og kollageni úr alifuglum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal einungis leyfð
ef þær koma frá þriðju löndum sem eru skráð í 1. dálki töflunnar í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 798/2008 eða frá Taívan.

4) Í stað 20. gr. kemur eftirfarandi:
„20. gr.
Þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn skordýr til Sambandsins
Koma sendinga af skordýrum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið skal einungis leyfð ef slík matvæli eru
upprunnin í og send frá þriðja landi eða svæði þess sem eru skráð í III. viðauka a við þessa reglugerð.“
5) Viðaukunum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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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 28. nóvember 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
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VIÐAUKI

Viðaukunum við reglugerð (ESB) 2019/626 er breytt sem hér segir:
1) Í III. viðauka er eftirfarandi færslu bætt við milli færslunnar fyrir Albaníu og færslunnar fyrir Angóla:
„AM

Armenía“

2) Eftirfarandi III. viðauka a er bætt við:
„III. VIÐAUKI a

Skrá yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja skordýr, sem um getur í 20. gr., inn til
Sambandsins
ISO-kóði lands

Þriðja land eða svæði þess

CA

Kanada

CH

Sviss

KR

Suður-Kórea“

Athugasemdir

