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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2192 

frá 7. desember 2020 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er 

varðar auðkennismerkið sem á að nota á tilteknar afurðir úr dýraríkinu í Breska konungsríkinu  

að því er varðar Norður-Írland (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti 

sem varða matvæli úr dýraríkinu (1), einkum 1. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu er 

gildi fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja. Einkum er í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 mælt fyrir um kröfur 

er varða auðkennismerki sem stjórnendur matvælafyrirtækja skulu setja á tilteknar afurðir úr dýraríkinu, þ.m.t. kröfur er 

varða landakóða sem aðildarríki og þriðju lönd skulu nota. 

2) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu („útgöngusamningurinn“), einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/ 

Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá bókun, gildir reglugerð (EB) 853/2004, sem og gerðir framkvæmda-

stjórnarinnar sem byggjast á henni, um og í Breska konungsríkinu að því er varðar Norður-Írland eftir lok 

aðlögunartímabilsins. Af þessum sökum er nauðsynlegt að breyta kröfunum sem mælt er fyrir um í II. viðauka við þá 

reglugerð að því er varðar auðkennismerki sem ætti að nota í Breska konungsríkinu að því er varðar Norður-Írland. 

3) Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til samræmis við það. 

4) Þar eð aðlögunartímabilinu, sem kveðið er á um í útgöngusamningnum, lýkur 31. desember 2020 ætti þessi reglugerð að 

koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 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. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 434, 23.12.2020, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2022 frá 

4. febrúar 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  



17.3.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 18/175 

 

 

VIÐAUKI 

Í stað annarrar undirgreinar 6. liðar B-hluta I. þáttar II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 kemur eftirfarandi: 

„Ef um er að ræða aðildarríki (*) eru kóðarnir þó BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, 

MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE og UK(NI) 

  

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við  

2. viðauka við þá bókun, innihalda vísanir til aðildarríkja, að því er þennan viðauka varðar, Breska konungsríkið að því er 

varðar Norður-Írland.“ 

 __________  


