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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/723

Nr. 5/81

2020/EES/5/17

frá 2. maí 2019
um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar staðlaða
fyrirmynd að eyðublaði sem á að nota í ársskýrslum sem aðildarríki leggja fram (*)
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. 113. gr. og f-lið fyrstu
málsgreinar 134. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í 1. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er kveðið á um að hvert aðildarríki eigi að leggja ársskýrslu fyrir framkvæmdastjórnina, eigi síðar en 31. ágúst ár hvert, um opinbert eftirlit sitt, tilvik þar sem ekki var farið að tilskildum
ákvæðum og framkvæmd landsbundinnar eftirlitsáætlunar sinnar til margra ára. Fyrstu skýrsluna af því tagi á að leggja
fram eigi síðar en 31. ágúst 2021.

2)

Samþykkja ætti staðlaða fyrirmynd að eyðublaði til að tryggja samræmda framlagningu á ársskýrslum aðildarríkjanna.

3)

Í staðlaðri fyrirmynd að eyðublaði, sem á að nota í ársskýrslum sem aðildarríkin leggja fram, ætti að samþætta aðrar
fyrirliggjandi staðlaðar fyrirmyndir að eyðublöðum sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt vegna framlagningar á
skýrslum um opinbert eftirlit sem lögbærum yfirvöldum er skylt að leggja fyrir framkvæmdastjórnina í samræmi við
reglurnar sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. Þetta er til að koma í veg fyrir margfalda
skýrslugjöf og að til verði óþarfa stjórnsýsluálag.

4)

Aðildarríkin ættu að vera skyldug til að fylla stöðluðu fyrirmyndina að eyðublaðinu út á rafrænu formi þar eð slíkt
stuðlar að samantekt upplýsinga og gagna og kemur einnig í veg fyrir umritunarskekkjur.

5)

Til að gera það kleift að nota þróuð boðskipti svo og skilvirkustu notkun á gögnum og upplýsingum í ársskýrslunum ætti
að láta stöðluðu fyrirmyndina að eyðublaðinu í té gegnum tölvuvædda upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit
(IMSOC) og aðildarríkin ættu að senda ársskýrslurnar með því að nota upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 124, 13.5.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 280/2019 frá
13. desember 2019 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.
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6)

Í stöðluðu fyrirmyndinni að eyðublaðinu koma fram tilteknar upplýsingar og gögn sem aðildarríkin eiga að gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um, þ.m.t. upplýsingar og gögn um velferð dýra sem eru notuð í landbúnaði. Í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2006/778/EB (2) eru sem stendur settar fram kröfur um söfnun upplýsinga við skoðanir á
framleiðslustöðum þar sem tiltekin dýr eru notuð í landbúnaði og um skýrslugjöf varðandi slíkar upplýsingar til
framkvæmdastjórnarinnar. Til að tryggja samfellu og réttarvissu ætti því að fella tilskipun 2006/778/EB úr gildi og þessi
reglugerð að koma í hennar stað.

7)

Í stöðluðu fyrirmyndinni að eyðublaðinu eru einnig upplýsingar og gögn um vernd dýra í flutningi sem aðildarríkin eiga
að gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um. Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB (3) er sem
stendur mælt fyrir um reglur um ársskýrslur um skoðanir varðandi vernd dýra í flutningi. Vegna samfellu og réttarvissu
ætti því að fella framkvæmdarákvörðun 2013/188/ESB úr gildi og þessi reglugerð að koma í hennar stað.

8)

Þar eð reglugerð (ESB) 2017/625 gildir frá og með 14. desember 2019 ætti þessi reglugerð einnig að koma til framkvæmda frá og með þeirri dagsetningu.

9)

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.
Efni
Í þessari reglugerð er komið á fót staðlaðri fyrirmynd að eyðublaði fyrir upplýsingar og gögn sem eiga að koma fram í
ársskýrslu sem hvert aðildarríki leggur fram í samræmi við 1. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
2. gr.
Stöðluð fyrirmynd að eyðublaði
Aðildarríki skulu leggja upplýsingarnar og gögnin, sem um getur í 1. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, fram með því
að nota stöðluðu fyrirmyndina að eyðublaðinu sem sett er fram í viðaukanum við þessa reglugerð. Þetta skal gert með því að
nota rafrænu útgáfuna af stöðluðu fyrirmyndinni að eyðublaðinu í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC).
3. gr.
Niðurfelling
Ákvörðun 2006/778/EB og framkvæmdarákvörðun 2013/188/ESB falla úr gildi frá og með 14. desember 2019.
4. gr.
Gildistaka og beiting
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 14. desember 2019.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/778/EB frá 14. nóvember 2006 um lágmarkskröfur varðandi söfnun upplýsinga við skoðanir á
framleiðslustöðum þar sem tiltekin dýr eru haldin í landbúnaði (Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 39).
(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/188/ESB frá 18. apríl 2013 um ársskýrslur um skoðanir án mismununar sem fara
fram samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 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 111, 23.4.2013, bls. 107).
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 2. maí 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

Nr. 5/83

Nr. 5/84

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

30.1.2020

VIÐAUKI

Ársskýrsla sem (aðildarríki) leggur fram fyrir tímabilið frá 1/1/(xxxx) til 31/12/(xxxx)
I. HLUTI

1.

Inngangur

2. Ráðstafanir sem gerðar voru til að tryggja skilvirka framkvæmd landsbundinnar eftirlitsáætlunar til margra ára, þ.m.t. framfylgdaraðgerðir og niðurstöður slíkra ráðstafana

3.

Breytingar á landsbundinni eftirlitsáætlun til margra ára

4.

Gjöld eða álögur

1. Matvæli og matvælaöryggi, heilleiki og heilnæmi á öllum stigum framleiðslu, vinnslu, og dreifingar matvæla, þ.m.t. reglur sem er ætlað að tryggja góða viðskiptahætti og vernda
hagsmuni neytenda og upplýsingagjöf til þeirra, og framleiðsla og notkun á efnivið og hlutum sem er ætlað að komast í snertingu við matvæli

30.1.2020

II. HLUTI

1.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

1.2 Opinbert eftirlit með rekstraraðilum/starfsstöðvum
Samþykktar starfsstöðvar

Kjöt af tömdum hóf- og klaufdýrum
Kjöt af alifuglum og nörturum
Kjöt af öldum veiðidýrum
Kjöt af villtum veiðidýrum
Hakkað kjöt, unnar kjötvörur og vélúrbeinað kjöt
Kjötafurðir
Lifandi samlokur
Lagarafurðir

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi
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Starfsstöðvar með almenna starfsemi (kæligeymslur, starfsstöðvar til að endurpakka í
innri og ytri umbúðir, heildsölumarkaðir, kæliskip)

Fjöldi starfsstöðva

Broddur, hrámjólk, afurðir að stofni til úr broddi og mjólkurafurðir
Egg og eggjaafurðir
Froskalappir og sniglar
Brædd dýrafita og hamsar

Gelatín

Nr. 5/85

Meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og garnir

Nr. 5/86

Kollagen
Mikið unnið kondróitínsúlfat, hýalúrónsýra, aðrar vatnsrofnar brjóskafurðir, kítósan,
glúkósamín, ostahleypir, fiskilím og amínósýrur (HRP)
Hunang
Spírur
Skráðir rekstraraðilar/skráðar starfsstöðvar

Fjöldi rekstraraðila/starfsstöðva

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Ræktun nytjaplantna

Blandaður búskapur
Veiðar
Fiskveiðar
Lagareldi
Vinnsla og geymsla aldina og grænmetis
Framleiðsla á jurtaolíu og feiti
Framleiðsla á kornvöru, sterkju og sterkjuafurðum
Framleiðsla á bakarísvörum og mjölkenndum vörum
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Búfjárframleiðsla

Framleiðsla á öðrum matvælum
Framleiðsla á drykkjarvörum
Heildsala
Smásala
Flutningar og geymsla

Annað
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Veitingasala og -þjónusta

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Starfsstöðvar sem framleiða snertiefni matvæla

30.1.2020

Fjöldi starfsstöðva

1.3 Opinbert eftirlit sem útheimtir stöðuga eða reglulega viðveru starfsfólks eða fulltrúa lögbærra yfirvalda á athafnasvæði rekstraraðila
Tegundir athafnasvæða rekstraraðila

Fjöldi starfsstöðva

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var
innt af hendi (fjöldi skrokka eða þyngd
í tonnum)

Hafnanir

Kjöt af tömdum hóf- og klaufdýrum — sláturhús

Kjöt af öldum veiðidýrum — sláturhús
Kjöt af villtum veiðidýrum — starfsstöðvar sem meðhöndla veiðidýr

1.4 Opinbert eftirlit með afurðum/vörum samkvæmt láréttri reglu og matvælaflokki
Samkvæmt láréttri reglu

Samkvæmt matvælaflokki

1. Mjólkurafurðir

Örverufræðilegar
viðmiðanir

Varnarefni í
matvælum

Aðskotaefni í
matvælum

Leifar dýralyfja
í matvælum

Merking og
næringar- og
heilsufullyrðingar

Erfðabreyttar
lífverur í
matvælum

Bætandi efni
(aukefni, ensím,
bragðefni,
hjálparefni við
vinnslu)

Geislun

Mengun
með/flæði
snertiefna
matvæla

Annað
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Kjöt af alifuglum og nörturum — sláturhús

2. Staðgöngukostir mjólkurafurða
3. Fita og olíur og ýrðar fitu- og olíulausnir
4. Ís til neyslu
5. Aldin og grænmeti
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6. Sælgæti
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7. Korn og kornafurðir
8. Kaffibrauð
9. Nýtt kjöt
Tamin hóf- og klaufdýr*
Alifuglar og nartarar*
Alin veiðidýr*

10. Hakkað kjöt,
vélúrbeinað kjöt

unnar

kjötvörur

og

þvagblöðrur

og

Hakkað kjöt*
Unnar kjötvörur*
Vélúrbeinað kjöt*
11. Kjötafurðir
Meðhöndlaðir
garnir*

magar,

Gelatín, kollagen og HRP*
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Villt veiðidýr*

12. Fiskur og lagarafurðir
Lifandi samlokur*
Lagarafurðir*
13. Egg og eggjaafurðir
14. Sykrur, síróp, hunang og borðsætuefni

30.1.2020

15. Salt, krydd, súpur, sósur, salöt og
prótínafurðir

30.1.2020

16. Matvæli sem eru ætluð til sérstakra,
næringarlegra nota eins og skilgreint er í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 609/2013 (1)
17. Drykkjarvörur
Óáfengir drykkir*
Áfengir drykkir, að meðtöldum óáfengum og
lítið áfengum hliðstæðum drykkjum*

19. Eftirréttir að undanskildum afurðum
sem falla í flokk 1, 3 og 4
20. Fæðubótarefni eins og skilgreint er í alið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2002/46/EB (2), að undanskildum
fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn
21. Unnin matvæli sem ekki falla undir
flokk 1 til 17, að undanskildum matvælum
fyrir ungbörn og smábörn
22. Annað – matvæli sem ekki falla undir
flokk 1 til 21
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18. Kryddaðir smáréttir, tilbúnir til átu, og
nasl

Snertiefni matvæla

1.5 Athugasemdareitur*

Nr. 5/89

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 frá 12. júní 2013 um matvæli sem eru ætluð ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði í stað alls annars fæðis og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 92/52/EBE, tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB og 2006/141/EB, tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2009/39/EB og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 41/2009 og (EB) nr. 953/2009 (Stjtíð. ESB L 181, 29.6.2013, bls. 35).
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB frá 10. júní 2002 um samræmingu laga aðildarríkjanna um fæðubótarefni (Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51).

Aðgerðir/ráðstafanir
Rekstraraðilar/starfsstöðvar sem fara ekki að tilskildum ákvæðum
Kom í ljós meðan
Heildarfjöldi
framkvæmd
rekstraraðila/starfsopinbers eftirlits
stöðva sem eftirlit
stóð yfir
er haft með*

Fjöldi rekstraraðila/starfsstöðva
sem eftirlit er haft með þar sem í
ljós kom að ekki var farið að
tilskildum ákvæðum*

Stjórnsýslulegar
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1.6 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Réttarfarslegar

Samþykktar starfsstöðvar
Starfsstöðvar með almenna starfsemi (kæligeymslur, starfsstöðvar til að endurpakka í innri
og ytri umbúðir, heildsölumarkaðir, kæliskip)

Kjöt af alifuglum og nörturum
Kjöt af öldum veiðidýrum
Kjöt af villtum veiðidýrum
Hakkað kjöt, unnar kjötvörur og vélúrbeinað kjöt
Kjötafurðir
Lifandi samlokur
Lagarafurðir
Broddur, hrámjólk, afurðir að stofni til úr broddi og mjólkurafurðir
Egg og eggjaafurðir
Froskalappir og sniglar
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Kjöt af tömdum hóf- og klaufdýrum

Brædd dýrafita og hamsar
Meðhöndlaðir magar, þvagblöðrur og garnir
Gelatín
Kollagen
HRP

Spírur
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Hunang

Ræktun nytjaplantna

30.1.2020

Skráðir rekstraraðilar/skráðar starfsstöðvar

Búfjárframleiðsla
Blandaður búskapur
Veiðar
Fiskveiðar

Vinnsla og geymsla aldina og grænmetis
Framleiðsla á jurtaolíu og feiti
Framleiðsla á kornvöru, sterkju og sterkjuafurðum
Framleiðsla á bakarísvörum og mjölkenndum vörum
Framleiðsla á öðrum matvælum
Framleiðsla á drykkjarvörum
Heildsala
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Lagareldi

Smásala
Flutningar og geymsla
Veitingasala og -þjónusta
Annað
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Starfsstöðvar sem framleiða snertiefni matvæla

Aðgerðir/ráðstafanir

Tilvik þar sem kom í ljós meðan framkvæmd opinbers eftirlits stóð yfir að ekki var farið að tilskildum ákvæðum

Örverufræðilegar
viðmiðanir

Varnarefni í
matvælum

Aðskotaefni í
matvælum

Leifar dýralyfja í
matvælum

Bætandi efni
Merking og
(aukefni, ensím,
næringar- og
bragðefni,
heilsufullyrðingar hjálparefni við
vinnslu)

Stjórnsýslulegar

Nr. 5/92

Matvæli voru ekki í samræmi við tilskilin ákvæði

Réttarfarslegar

Annað

1. Mjólkurafurðir
2. Staðgöngukostir mjólkurafurða

4. Ís til neyslu
5. Aldin og grænmeti
6. Sælgæti
7. Korn og kornafurðir
8. Kaffibrauð
9. Nýtt kjöt
Tamin hóf- og klaufdýr*
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3. Fita og olíur og ýrðar fitu- og olíulausnir

Alifuglar og nartarar*
Alin veiðidýr*
Villt veiðidýr*
10. Hakkað kjöt,
vélúrbeinað kjöt

unnar

kjötvörur

og

Hakkað kjöt*

Vélúrbeinað kjöt*
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Unnar kjötvörur*

Kjötafurðir

Meðhöndlaðir
garnir*

magar,

þvagblöðrur

og

30.1.2020

11.

Gelatín, kollagen og HRP*
12.

Fiskur og lagarafurðir

Lifandi samlokur*
Lagarafurðir*
Egg og eggjaafurðir

14.

Sykrur, síróp, hunang og borðsætuefni

15. Salt, krydd, súpur, sósur, salöt og
prótínafurðir
16. Matvæli sem eru ætluð til sérstakra,
næringarlegra nota eins og skilgreint er í
reglugerð (ESB) nr. 609/2013
17.

Drykkjarvörur

Óáfengir drykkir*
Áfengir drykkir, að meðtöldum óáfengum og
lítið áfengum hliðstæðum drykkjum*
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13.

18. Kryddaðir smáréttir, tilbúnir til átu, og
nasl
19. Eftirréttir að undanskildum afurðum
sem falla í flokk 1, 3 og 4

Nr. 5/93

20. Fæðubótarefni eins og skilgreint er í alið 2. gr. tilskipunar 2002/46/EB, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og
smábörn

Nr. 5/94

21. Unnin matvæli sem ekki falla undir
flokk 1 til 17, að undanskildum matvælum
fyrir ungbörn og smábörn
22. Annað – matvæli sem ekki falla undir
flokk 1 til 21
Tilvik þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum í tengslum við láréttar reglur
Tilvik þar sem kom í ljós meðan framkvæmd opinbers eftirlits stóð yfir að ekki var farið að
tilskildum ákvæðum

Óleyfilegar erfðabreyttar lífverur
Merking erfðabreyttra lífvera
Geislun
Nýfæði
Snertiefni matvæla
Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

1.7 Athugasemdareitur*

*

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Erfðabreyttar lífverur í matvælum:

Aðgerðir/ráðstafanir

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu

2. Slepping erfðabreyttra lífvera út í umhverfið af ásettu ráði í þeim tilgangi að framleiða matvæli og fóður
2.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

30.1.2020

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

30.1.2020

2.2 Opinbert eftirlit

Ræktun erfðabreyttra lífvera í viðskiptaskyni í þeim tilgangi að framleiða matvæli og fóður (C-hluti tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 2001/18/EB (3))
Tilraunaslepping erfðabreyttra lífvera í tengslum við matvæli og fóður (B-hluti tilskipunar 2001/18/EB)
Fræ og plöntufjölgunarefni í þeim tilgangi að framleiða matvæli og fóður

2.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Aðgerðir/ráðstafanir

Kom í ljós meðan
framkvæmd opinbers
eftirlits stóð yfir

Heildarfjöldi
rekstraraðila sem
eftirlit er haft með*

Fjöldi rekstraraðila
sem eftirlit er haft með
þar sem í ljós kom að
ekki var farið að
tilskildum ákvæðum*

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

1. Ræktun erfðabreyttra lífvera í viðskiptaskyni í þeim tilgangi að framleiða matvæli og fóður
2. Tilraunaslepping erfðabreyttra lífvera í tengslum við matvæli og fóður

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.3 Athugasemdareitur*

3. Fræ og plöntufjölgunarefni í þeim tilgangi að framleiða matvæli og fóður
3.1 Óleyfilegar erfðabreyttar lífverur í fræi og plöntufjölgunarefni
3.2 Merking erfðabreyttra lífvera í fræi og plöntufjölgunarefni

Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

Nr. 5/95

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE (Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1).

Nr. 5/96

2.5 Athugasemdareitur*

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

3. Fóður og fóðuröryggi á öllum stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar á fóðri og notkun fóðurs, þ.m.t. reglur sem er ætlað að tryggja góða viðskiptahætti og vernda heilbrigði
neytenda og hagsmuni og upplýsingagjöf til þeirra
3.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

Eftir starfsstöðvum

Fjöldi starfsstöðva

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Starfsstöðvar sem eru samþykktar í samræmi við 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 183/2005 (4)
Frumframleiðendur sem eru samþykktir í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 183/2005*
Starfsstöðvar sem eru skráðar í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 183/2005, að undanskilinni
frumframleiðslu
Frumframleiðendur sem eru skráðir í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 183/2005 og
uppfylla ákvæðin í I. viðauka við þá reglugerð*

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3.2 Opinbert eftirlit

Rekstraraðilar (bændur) sem nota fóður
Rekstraraðilar sem framleiða og/eða eiga viðskipti með lyfjablandað fóður
Samkvæmt láréttri reglu

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Merking fóðurs

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 frá 12. janúar 2005 um kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður (Stjtíð. ESB L 35, 8.2.2005, bls. 1).

30.1.2020

Rekjanleiki fóðurs

30.1.2020

Aukefni í fóðri (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 (5))
Óæskileg efni í fóðri (2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB (6))
Bönnuð efni í fóðri (III. viðauki við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 (7))
Lyfjablandað fóður (tilskipun ráðsins 90/167/EBE (8))
Varnarefni í fóðri
Erfðabreyttar lífverur í fóðri

3.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Eftir starfsstöð

Aðgerðir/ráðstafanir

Kom í ljós meðan
framkvæmd opinbers
eftirlits stóð yfir

Heildarfjöldi
starfsstöðva sem eftirlit
er haft með*

Fjöldi starfsstöðva sem
eftirlit er haft með þar
sem í ljós kom að ekki
var farið að tilskildum
ákvæðum*

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

Starfsstöðvar sem eru samþykktar í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 183/2005
Frumframleiðendur sem eru samþykktir í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB)
nr. 183/2005*

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3.3 Athugasemdareitur*

Starfsstöðvar sem eru skráðar í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 183/2005, að
undanskilinni frumframleiðslu
Frumframleiðendur sem eru skráðir í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB)
nr. 183/2005 og uppfylla ákvæðin í I. viðauka við þá reglugerð*

Nr. 5/97

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29).
(6) 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).
(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 frá 13. júlí 2009 um setningu fóðurs á markað og notkun þess, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 og um niðurfellingu á
tilskipun ráðsins 79/373/EBE, tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/511/EBE, tilskipunum ráðsins 82/471/EBE, 83/228/EBE, 93/74/EBE, 93/113/EB og 96/25/EB og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2004/217/EB (Stjtíð. ESB L 229, 1.9.2009, bls. 1).
(8) Tilskipun ráðsins 90/167/EBE frá 26. mars 1990 um skilyrði sem hafa áhrif á blöndun, markaðssetningu og notkun lyfjablandaðs fóðurs í Bandalaginu (Stjtíð. EB L 92, 7.4.1990, bls. 42).

Nr. 5/98

Rekstraraðilar (bændur) sem nota fóður
Rekstraraðilar sem framleiða og/eða eiga viðskipti með lyfjablandað fóður
Samkvæmt láréttri reglu

Fjöldi tilvika þar sem í ljós kom að ekki var farið að tilskildum ákvæðum

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

Vara var ekki í samræmi við tilskilin ákvæði:
Merking/rekjanleiki fóðurs sem var sett/á að setja á markað
Vara var ekki í samræmi við tilskilin ákvæði:
Öryggi fóðurs sem var sett/á að setja á markað

Óæskileg efni í fóðri (2. gr. tilskipunar 2002/32/EB)
Bönnuð efni í fóðri (III. viðauki við reglugerð (EB) nr. 767/2009)
Lyfjablandað fóður (tilskipun ráðsins 90/167/EBE)
Varnarefni í fóðri
Óleyfilegar erfðabreyttar lífverur í fóðri
Merking erfðabreyttra lífvera í fóðri
Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Aukefni í fóðri (reglugerð (EB) nr. 1831/2003)

3.5 Athugasemdareitur*

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

4. Dýraheilbrigðiskröfur

30.1.2020

4.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

30.1.2020

4.2 Opinbert eftirlit
Fjöldi búa/starfsstöðva

Auðkenning og skráning nautgripa

Auðkenning og skráning sauðfjár og geita

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var
innt af hendi

Fjöldi dýra sem eru skráð

Fjöldi dýra sem sæta eftirliti

(í upphafi skýrslutímabilsins eða
önnur landsbundin
tilvísunardagsetning fyrir
tölfræðilegar upplýsingar um dýr)

Samþykktar söfnunarstöðvar (nautgripir, sauðfé, geitur, svín,
hestar)
Samþykktir söluaðilar (nautgripir, sauðfé, geitur, svín)
Eftirlitsstöðvar (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1255/97 (9))
Samþykktir aðilar, stofnanir og miðstöðvar (tilskipun ráðsins
92/65/EBE (10))
Starfsstöðvar sem eru samþykktar innan ESB vegna viðskipta
með alifugla og útungunaregg
Sóttkvíunarstöðvar fyrir fugla

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(í upphafi árs skýrslutímabilsins eða
önnur landsbundin
tilvísunardagsetning fyrir
tölfræðilegar upplýsingar um dýr)

Samþykktar lagareldisstöðvar:
Samþykktar lagareldisstöðvar fyrir fiska*
Samþykktar lagareldisstöðvar fyrir lifandi samlokur*
Samþykktar lagareldisstöðvar fyrir krabbadýr*

Nr. 5/99

(9) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1255/97 frá 25. júní 1997 um viðmiðanir Bandalagsins varðandi áningarstaði og breytingar á leiðaráætluninni sem um getur í viðaukanum við tilskipun 91/628/EBE (Stjtíð. EB L 174,
2.7.1997, bls. 1).
(10) Tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í
sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um (Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54).

Nr. 5/100

Samþykktar vinnslustöðvar fyrir lagareldisdýr
Sæðissöfnunarstöðvar:
Nautgripir*
Svín*
Sauðfé/geitur*

Sæðisgeymslustöðvar:
Nautgripir*
Sauðfé/geitur*
Hestar*
Hópar sem annast söfnun/framleiðslu á fósturvísum:
Nautgripir*
Svín*

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hestar*

Sauðfé/geitur*
Hestar*

30.1.2020

4.3 Athugasemdareitur*

Aðgerðir/ráðstafanir
Fjöldi búa/
starfsstöðva þar sem Stjórnsýsluekki var farið að
legar
tilskildum ákvæðum

Auðkenning og skráning nautgripa

Samþykktar söfnunarstöðvar (nautgripir, sauðfé, geitur, svín, hestar)
Samþykktir söluaðilar (nautgripir, sauðfé, geitur, svín)
Eftirlitsstöðvar (reglugerð (EB) nr. 1255/97)
Samþykktir aðilar, stofnanir og miðstöðvar (tilskipun 92/65/EBE)
Starfsstöðvar sem eru samþykktar innan ESB vegna viðskipta með
alifugla og útungunaregg
Sóttkvíunarstöðvar fyrir fugla
Samþykktar lagareldisstöðvar:
Samþykktar lagareldisstöðvar fyrir fiska*

Réttarfarslegar

Takmarkanir á flutningum á
einstökum dýrum

Sýkt dýr

Sýktar
bújarðir

Takmarkanir á flutningum á
öllum dýrum

Sýkt dýr

Sýktar
bújarðir

Eyðing dýra

Sýkt dýr

Sýktar
bújarðir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Auðkenning og skráning sauðfjár og geita

30.1.2020

4.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Samþykktar lagareldisstöðvar fyrir lifandi samlokur*
Samþykktar lagareldisstöðvar fyrir krabbadýr*
Samþykktar vinnslustöðvar fyrir lagareldisdýr
Sæðissöfnunarstöðvar:

Svín*

Nr. 5/101

Nautgripir*

Hestar*

Nr. 5/102

Sauðfé/geitur*

Sæðisgeymslustöðvar:
Nautgripir*
Sauðfé/geitur*
Hestar*

Nautgripir*
Svín*
Sauðfé/geitur*
Hestar*
Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Hópar sem annast söfnun/framleiðslu á fósturvísum:

4.5 Athugasemdareitur*

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

5. Að fyrirbyggja og lágmarka áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem stafar af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum

30.1.2020

5.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

Eftir starfsstöð/stöð

Fjöldi starfsstöðva/stöðva

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

30.1.2020

5.2 Opinbert eftirlit

Starfsstöðvar eða stöðvar sem eru samþykktar í samræmi við 24. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (11)
Starfsstöðvar eða stöðvar sem eru skráðar í samræmi við 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1069/2009
Samkvæmt láréttri reglu

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Merking og rekjanleiki aukaafurða úr dýrum/afleiddra afurða

5.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Eftir starfsstöðvum/stöðvum

Aðgerðir/ráðstafanir
Kom í ljós meðan
framkvæmd opinbers
eftirlits stóð yfir

Fjöldi starfsstöðva/
Heildarfjöldi
stöðva sem eftirlit er haft
starfsstöðva/stöðva sem með þar sem í ljós kom
eftirlit er haft með*
að ekki var farið að
tilskildum ákvæðum*

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

Starfsstöðvar eða stöðvar sem eru samþykktar í samræmi við 24. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1069/2009
Starfsstöðvar eða stöðvar sem eru skráðar í samræmi við 23. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1069/2009
Samkvæmt láréttri reglu

Fjöldi tilvika þar sem í ljós kom að ekki var farið að tilskildum ákvæðum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5.3 Athugasemdareitur*

Vara var ekki í samræmi við tilskilin ákvæði: merking og rekjanleiki aukaafurða
úr dýrum/afleiddra afurða:
Flokkur 1 og 2*
Flokkur 3*

Nr. 5/103

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á
reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1).

Nr. 5/104

Vara var ekki í samræmi við tilskilin ákvæði: öryggi aukaafurða úr dýrum/
afleiddra afurða:
Flokkur 1 og 2*
Flokkur 3*
Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

5.5 Athugasemdareitur*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

6. Kröfur um velferð dýra
6.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

6.2 Velferð dýra á búum (tilskipun ráðsins 98/58/EB (12))
Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Dýr sem eru notuð í landbúnaði
(flokkur dýra)

Fjöldi
framleiðslustaða

Fjöldi skipta sem
opinbert eftirlit var
innt af hendi

Fjöldi
framleiðslustaða
Heildarfjöldi
sem eftirlit er haft
framleiðslustaða
með þar sem í ljós
sem eftirlit er haft
kom að ekki var
með*
farið að tilskildum
ákvæðum

Aðgerðir/ráðstafanir

Stjórnsýslulegar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

*

Réttarfarslegar

Svín (eins og þau eru skilgreind í tilskipun ráðsins 2008/120/EB (13))
Varphænur (eins og þær eru skilgreindar í tilskipun ráðsins 1999/74/EB (14))

30.1.2020

(12) Tilskipun ráðsins 98/58/EB frá 20. júlí 1998 um vernd dýra sem notuð eru í landbúnaði (Stjtíð. EB L 221, 8.8.1998, bls. 23).
(13) Tilskipun ráðsins 2008/120/EB frá 18. desember 2008 um lágmarkskröfur um vernd svína (Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2009, bls. 5).
(14) Tilskipun ráðsins 1999/74/EB frá 19. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um lágmarksdýraverndarkröfur fyrir varphænur (Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 53).

30.1.2020

Kjúklingar (eins og þeir eru skilgreindir í tilskipun ráðsins 2007/43/EB (15))
Kálfar (eins og þeir eru skilgreindir í tilskipun ráðsins 2008/119/EB (16))
Annað (tilgreinið)

6.3 Greining og aðgerðaáætlun vegna velferðar dýra á búum

Fjöldi og flokkur tilvika þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum
Vernd dýra í flutningi
(eftir tegund)

Fjöldi skipta sem
opinbert eftirlit var
innt af hendi

1. Hæfi dýra

2. Flutningsaðferðir, rými, hæð

3. Flutningatæki

4. Vatn, fóður,
ferð og
hvíldartímar

5. Skjöl

Aðgerðir/ráðstafanir

6. Annað

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

Nautgripir
Svín
Sauðfé/geitur
Dýr af hestaætt
Alifuglar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6.4 Velferð dýra í flutningi (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 (17))

Annað

6.5 Greining og aðgerðaáætlun vegna velferðar dýra í flutningi

Nr. 5/105

(15) Tilskipun ráðsins 2007/43/EB frá 28. júní 2007 um lágmarksreglur um vernd eldiskjúklinga (Stjtíð. ESB L 182, 12.7.2007, bls. 19).
(16) Tilskipun ráðsins 2008/119/EB frá 18. desember 2008 um lágmarkskröfur er varða vernd kálfa (Stjtíð. ESB L 10, 15.1.2009, bls. 7).
(17) 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).

Nr. 5/106

6.6 Velferð dýra við aflífun (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 (18))

6.7 Athugasemdareitur*

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

7. Verndarráðstafanir gegn plöntuskaðvöldum

7.2 Opinbert eftirlit
Fjöldi rekstraraðila

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Rekstraraðilar sem hafa heimild til að gefa út plöntuvegabréf
Rekstraraðilar sem hafa heimild til að setja merkið á (viðarumbúðir, við eða aðra hluti)

7.3 Athugasemdareitur*

7.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

7.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

Aðgerðir/ráðstafanir
Kom í ljós meðan
framkvæmd opinbers
eftirlits stóð yfir

Heildarfjöldi
rekstraraðila sem eftirlit
er haft með*

(18) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1099/2009 frá 24. september 2009 um vernd dýra við aflífun (Stjtíð. ESB L 303, 18.11.2009, bls. 1).

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

30.1.2020

Rekstraraðilar sem hafa heimild til að gefa út plöntuvegabréf

Fjöldi rekstraraðila sem
eftirlit er haft með þar
sem í ljós kom að ekki
var farið að tilskildum
ákvæðum*

30.1.2020

Rekstraraðilar sem hafa heimild til að setja merkið á (viðarumbúðir, við eða aðra
hluti)
Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

7.5 Athugasemdareitur*

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

8.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

8.2 Opinbert eftirlit
Um setningu plöntuverndarvara (PPP) á markað

Fjöldi rekstraraðila

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Fjöldi rekstraraðila

Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi

Komustaðir
Framleiðendur/framleiðendur efnasamsetninga
Pakkendur/endurpakkendur/endurmerkjarar
Dreifingaraðilar/heildsalar/smásalar — notkun fagmanna og/eða leikmanna á plöntuverndarvörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8. Kröfur um setningu á markað og notkun á plöntuverndarvörum og sjálfbæra notkun varnarefna, að undanskildum búnaði fyrir notkun varnarefna

Geymslustaðir/flutningsaðilar/birgðastjórnunarfyrirtæki
Handhafi leyfis/leyfis fyrir hliðstæðum viðskiptum
Annað
Um notkun á plöntuverndarvörum og sjálfbæra notkun varnarefna

Notendur í landbúnaði

Nr. 5/107

Umsækjendur samkvæmt grunngreiðsluáætlun ESB (e. EU Basic Payment Scheme) eða dreifbýlisþróunaráætlunum, með fyrirvara um eftirlit með samtengdum greiðsluskilyrðum*

Nr. 5/108

Notendur í landbúnaði sem falla utan gildissviðs eftirlits með samtengdum greiðsluskilyrðum*
Aðrir fagnotendur
Notkun í iðnaði, t.d. járnbrautir, vegir*
Fræmeðhöndlunaraðilar*
Verktakar/þjónustuveitendur vegna úðunar*
Skógrækt*
Önnur svæði en landbúnaðarsvæði (golfvellir, önnur almenn svæði)*

8.3 Athugasemdareitur*

8.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Um setningu plöntuverndarvara á markað

Aðgerðir/ráðstafanir
Kom í ljós meðan
framkvæmd opinbers
eftirlits stóð yfir

Heildarfjöldi
rekstraraðila sem
eftirlit er haft með*

Fjöldi rekstraraðila sem
eftirlit er haft með þar
sem í ljós kom að ekki
var farið að tilskildum
ákvæðum*

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Annað

Komustaðir
Framleiðendur/framleiðendur efnasamsetninga
Pakkendur/endurpakkendur/endurmerkjarar
Dreifingaraðilar/heildsalar/smásalar — notkun fagmanna og/eða leikmanna á
plöntuverndarvörum
Geymslustaðir/flutningsaðilar/birgðastjórnunarfyrirtæki

Annað

30.1.2020

Handhafi leyfis/leyfis fyrir hliðstæðum viðskiptum

Kom í ljós meðan
framkvæmd opinbers
eftirlits stóð yfir

Stjórnsýslulegar

Réttarfarslegar

30.1.2020

Um notkun á plöntuverndarvörum og sjálfbæra notkun varnarefna

Fjöldi
rekstraraðila sem
Heildarfjöldi
eftirlit er haft með
rekstraraðila sem eftirlit þar sem í ljós kom
er haft með*
að ekki var farið
að tilskildum
ákvæðum*

Notendur í landbúnaði
Umsækjendur samkvæmt grunngreiðsluáætlun ESB (e. EU Basic Payment Scheme)
eða dreifbýlisþróunaráætlunum, með fyrirvara um eftirlit með samtengdum
greiðsluskilyrðum*

Aðrir fagnotendur
Notkun í iðnaði, t.d. járnbrautir, vegir*
Fræmeðhöndlunaraðilar*
Verktakar/þjónustuveitendur vegna úðunar*
Skógrækt*
Önnur svæði en landbúnaðarsvæði (golfvellir, önnur almenn svæði)*
Annað
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Notendur í landbúnaði sem falla utan gildissviðs eftirlits með samtengdum
greiðsluskilyrðum*

Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir

8.5 Athugasemdareitur*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

Nr. 5/109

*

Nr. 5/110

9. Lífræn framleiðsla og merkingar á lífrænum vörum
9.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

Í samræmi við 92. gr. f í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 (19) (eins og hún er lesin með hliðsjón af fyrstu samsvörunartöflunni í V. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/625) er
gerð sú krafa að aðildarríki tryggi að landsbundnar eftirlitsáætlanir þeirra til margra ára, sem um getur í 1. mgr. 109. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, taki til eftirlits með því eftirliti sem er haft með
lífrænni framleiðslu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 889/2008 og að tiltekin gögn varðandi það eftirlit, hér á eftir nefnd „gögn um lífræna framleiðslu“, séu tekin með í ársskýrslunni sem um getur í
1. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. Þess er krafist að gögnin um lífræna framleiðslu nái yfir þau atriði sem eru tilgreind í XIII. viðauka b við reglugerð (EB) nr. 889/2008. Þess er krafist að
gögnin um lífræna framleiðslu byggist á upplýsingum um eftirlit sem eftirlitsaðilar og/eða eftirlitsyfirvöld framkvæma og á úttekt sem lögbæra yfirvaldið framkvæmir. Þess er krafist að gögnin séu
lögð fram samkvæmt viðeigandi sniðmátum sem kveðið er á um í XIII. viðauka b og XIII. viðauka c við reglugerð (EB) nr. 889/2008.

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.

10. Notkun og merkingar á vernduðum upprunatáknunum, vernduðum, landfræðilegum merkingum og hefðbundnum afurðum eða matvælum sem viðurkennt er að hafi tiltekin
sérkenni
10.1 Heildarniðurstaða um þá fylgni við tilskilin ákvæði sem náðst hefur

10.2 Opinbert eftirlit
Fjöldi skipta sem opinbert eftirlit var innt af hendi
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9.3 Athugasemdareitur*

Fyrir setningu á markað
Hefðbundinn markaður
Rafræn verslun

10.3 Athugasemdareitur*

30.1.2020

(19) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 frá 5. september 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er
varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1).

Aðgerðir/ráðstafanir
Fjöldi rekstraraðila sem eftirlit
Kom í ljós meðan framkvæmd Heildarfjöldi rekstraraðila sem er haft með þar sem í ljós kom
opinbers eftirlits stóð yfir
eftirlit er haft með
að ekki var farið að tilskildum
ákvæðum

Stjórnsýslulegar

30.1.2020

10.4 Ekki farið að tilskildum ákvæðum

Réttarfarslegar

Fyrir setningu á markað
Hefðbundinn markaður
Rafræn verslun

10.5 Athugasemdareitur*

*

Aðildarríki geta valið að fylla inn í textareitina eða dálkana sem eru merktir með stjörnu (*) eða skilja eftir eyðu.
__________
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Sviksamlegir og villandi viðskiptahættir
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