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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1374 

frá 12. apríl 2021 

um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar 

reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (*) 

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 III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr 

dýraríkinu er gildi fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja. 

2) Ostahleypir er ensímflóki sem er notaður við framleiðslu á tilteknum ostum. Honum er safnað úr mögum ungra 

jórturdýra. Á grundvelli þeirrar reynslu sem stjórnendur matvælafyrirtækja hafa aflað ætti að breyta sérstökum kröfum 

um hollustuhætti sem varða maga vegna framleiðslu á ostahleypi, sem mælt er fyrir um í a-lið 18. liðar IV. kafla I. þáttar 

III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, til þess að hámarka söfnun ostahleypis úr ungu sauðfé og geitum. Einkum 

þykir rétt að heimila að slíkir magar fari frá sláturhúsinu án þess að þeir séu tæmdir eða hreinsaðir. 

3) Tækniþróun hefur leitt til eftirspurnar eftir því að hausar og lappir af tömdum hóf- og klaufdýrum séu flegin eða 

kalónuð og afbyrstuð utan sláturhússins í sérstökum samþykktum starfsstöðvum til frekari vinnslu á matvælum. 

Raunhæfar afleiðingar þess eru þær að leyfa ætti flutning á hausum og löppum af tömdum hóf- og klaufdýrum til 

þessara starfsstöðva með tilteknum skilyrðum sem tryggja matvælaöryggi. Því ætti að breyta c-lið 18. liðar IV. kafla I. 

þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

4) Í samræmi við 4. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 (2) er opinberum dýralækni 

heimilt að framkvæma skoðun fyrir slátrun utan sláturhúss, ef um er að ræða neyðarslátrun á tömdum hóf- og 

klaufdýrum. Í 2. lið VI. kafla I. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er gerð sú krafa að dýralæknir 

framkvæmi skoðun fyrir slátrun ef um er að ræða neyðarslátrun. Breyta ætti þeirri kröfu þannig að hún sé í samræmi við 

þessa 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624 og vísa þess í stað til opinbers dýralæknis.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 297, 20.8.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2022 frá 

29. apríl 2022 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 139, 30.4.2004, bls. 55. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/624 frá 8. febrúar 2019 um sértækar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits 

með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 1). 
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5) Bætt velferð dýra er ein þeirra aðgerða sem er lögð til í áætlun framkvæmdastjórnarinnar „frá bóndanum á borðið“ (3) 

fyrir sanngjarnt, heilbrigt og umhverfisvænt matvælakerfi sem hluti af Grænu samkomulagi í Evrópu. Einkum hafa 

orðið breytingar á kjötneyslumynstri ásamt því að Evrópuþingið, bændur og neytendur gera sívaxandi kröfur um að 

slátrun á tilteknum tömdum hóf- og klaufdýrum verði heimiluð á upprunabúinu til að komast hjá hugsanlegum 

áhyggjum af velferð dýra við söfnun þeirra og flutning. 

6) Burtséð frá neyðarslátrun er gerð sú krafa að tömdum hóf- og klaufdýrum sé slátrað í sláturhúsi sem er samþykkt í 

samræmi við 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 til að tryggja samræmi við kröfur um hollustuhætti sem mælt 

er fyrir um í II. og IV. kafla I. þáttar III. viðauka við þá reglugerð. Lögbær yfirvöld aðildarríkja geta samþykkt færanleg 

sláturhús í samræmi við þá grein. Þessari færanlegu aðstöðu má koma fyrir á öllum viðeigandi stöðum, þ.m.t. á búum, 

þar sem hægt er að slátra hópum af heilbrigðum dýrum. Við aðrar kringumstæður getur flutningur á tilteknum dýrum 

skapað áhættu fyrir þann sem meðhöndlar dýrin eða fyrir velferð dýranna. Því ætti að leyfa slátrun og blóðtæmingu á 

upprunabúinu á takmörkuðum fjölda af tömdum nautgripum og svínum og tömdum staktæðum hófdýrum. Slík iðja ætti 

að falla undir ströng skilyrði til að viðhalda öflugu matvælaöryggi að því er varðar kjöt sem er fengið af slíku dýri. 

7) Tömdum nautgripum og svínum og tömdum staktæðum hófdýrum sem er slátrað á upprunabúi ætti að fylgja opinbert 

vottorð þar sem staðfest er að kröfur um hollustuhætti við slátrun hafi verið uppfylltar. Kveðið er á um slíkt opinbert 

vottorð í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2235 (4). 

8) Hinn 27. september 2018 samþykkti Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) annað 

vísindalegt álit um hættugreiningaraðferðir fyrir tiltekin lítil smásölufyrirtæki og matargjafir (5). Í því áliti var mælt með 

frystingu á smásölustigi sem viðbótarúrræði til að tryggja örugga endurúthlutun matvæla til þeirra sem þurfa á því að 

halda. Það að stuðla að öruggum venjum við matargjafir kemur bæði í veg fyrir matarsóun og leggur af mörkum til 

fæðuöryggis í samræmi við markmiðin sem mælt er fyrir um í áætlun framkvæmdastjórnarinnar „frá bóndanum á 

borðið“ og heildarmarkmiði hennar um að koma á fót sanngjörnu, heilbrigðu og umhverfisvænu matvælakerfi sem hluta 

af Grænu samkomulagi í Evrópu. Frysting matvæla getur verið mikilvæg leið til að tryggja örugga endurúthlutun þeirra 

hjá matarbönkum og öðrum góðgerðastofnunum. Frysting kjöts er sem stendur ekki heimiluð ef um er að ræða 

meðhöndlun milli smásala þar eð sú krafa er gerð að kjöt sem ætlað er til frystingar sé fryst án óþarfa tafa eftir slátrun 

eða stykkjun í samræmi við 4. lið VII. kafla I. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004, að því er varðar tamin 

hóf- og klaufdýr, og 5. lið V. kafla II. þáttar þess viðauka, að því er varðar alifugla og nartara. Því ætti að heimila 

frystingu kjöts með tilteknum skilyrðum, ef um er að ræða meðhöndlun milli smásala, til að tryggja örugga dreifingu til 

matargjafa. 

9) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 (6) er skilgreining á „samþykktur dýralæknir“. Reglugerð (EB) 

nr. 854/2004 var felld úr gildi með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (7) og í henni er skilgreining á 

„opinber dýralæknir“. Þar eð skilgreiningin á „opinber dýralæknir“ í reglugerð (ESB) 2017/625 nær yfir „samþykktur 

dýralæknir“ ætti að breyta tilvísunum í „samþykktur dýralæknir“ í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 þannig 

að í staðinn sé vísað til „opinber dýralæknir“.  

  

(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2235 frá 16. desember 2020 um reglur um beitingu reglugerða 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, fyrirmyndir að 

opinberum vottorðum og fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga 

innan Sambandsins á sendingum af tilteknum flokkum dýra og vara og opinbera vottun að því er varðar slík vottorð og um niðurfellingu á 

reglugerð (EB) nr. 599/2004, framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 636/2014 og (ESB) 2019/628, tilskipun 98/68/EB og ákvörðunum 

2000/572/EB, 2003/779/EB og 2007/240/EB (Stjtíð. ESB L 442, 30.12.2020, bls. 1). 

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2018 16(11), 5432. 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum 

úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206). 

(7) 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) (Stjtíð. ESB L 95, 

7.4.2017, bls. 1). 
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10) Sérstakar kröfur um hollustuhætti vegna framleiðslu á kjöti af öldum veiðidýrum úr hópi klaufdýra og setningu þess á 

markað, sem mælt er fyrir um í III. þætti III. viðauki við reglugerð (EB) nr. 853/2004, gilda einungis um kjöt af 

hjartardýrum (Cervidae) eða svínum (Suidae). Svipaðar kröfur ættu einnig að gilda um kjöt af öðrum öldum veiðidýrum 

úr hópi klaufdýra, s.s. lamadýrum, til að komast hjá hugsanlegri áhættu fyrir öryggi matvæla sem stafar af breytingum á 

neyslumynstri vegna aukinnar neyslu á slíku kjöti. 

11) Flytja má skrokka og innyfli villtra veiðidýra, sem hafa verið felld, til söfnunarstöðvar og geyma þau þar fyrir flutning 

til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr. Innleiða ætti sérstakar reglur um hollustuhætti er varða meðhöndlun og 

geymslu þessara skrokka og innyfla í slíkum söfnunarstöðvum til að tryggja matvælaöryggi þessa kjöts með því að 

breyta kröfum um hollustuhætti varðandi villt veiðidýr sem mælt er fyrir um í IV. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 853/2004. 

12) Gerð er krafa um að villt veiðidýr séu flutt, eins fljótt og unnt er, til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr eftir að 

þjálfaður einstaklingur hefur skoðað þau, í samræmi við 3. lið II. kafla IV. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 853/2004 að því er varðar stór villt veiðidýr og 3. lið III. kafla þess þáttar að því er varðar lítil villt veiðidýr, til þess 

að þau fái hæfilegan tíma til að kólna eftir að þau eru felld. Sú krafa ætti einnig að gilda um villt veiðidýr sem hafa ekki 

verið skoðuð. 

13) Í 3. lið I. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er kveðið á um að alltaf þegar stjórnandi 

matvælafyrirtækis flytur framleiðslulotur lifandi samloka milli starfsstöðva verði skráningarskjal að fylgja framleiðslu-

lotunni. Í því skyni að samræma upplýsingarnar sem krafist er skv. 4. lið I. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 853/2004 ætti að fastsetja sameiginlega fyrirmynd að skráningarskjali vegna tilflutnings á lifandi samlokum 

milli starfsstöðva. Samkvæmt almennri venju er enn fremur heimilt að senda framleiðslulotur af samlokum til 

millistigsstjórnenda og því ætti skráningarskjalið einnig að innihalda þann möguleika. 

14) Í samræmi við 1. lið A-hluta IV. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 verður að þvo lifandi 

samlokur með hreinu vatni, sem er laust við eðju og önnur óhreinindi, fyrir hreinsun. Til að spara vatn ætti þó þvottur á 

hreinum samlokum ekki að vera skyldubundinn. Breyta ætti 1. lið A-hluta IV. kafla VII. þáttar til samræmis við það. 

15) Lifandi samlokur sem settar eru á markað mega ekki innihalda sjávarlífeitur yfir þeim mörkum sem sett eru fram í 2. lið 

V. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Í áliti sínu „Opinion on Marine biotoxins in shellfish – 

Pectenotoxin group“ (8) (álit um sjávarlífeitur í skelfiski – flokkur pektentoxína) komst Matvælaöryggisstofnunin að 

þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið tilkynnt um skaðleg áhrif hjá mönnum í tengslum við eiturefni í flokki 

pektentoxína. Að auki fylgja eiturefni úr flokki ókadaínsýra alltaf með pektentoxínum í skelfiski. Því er rétt að fella 

brott tilvísunina í pektentoxín í c-lið 2. liðar V. kafla VII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

16) Í 11. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/624 er kveðið á um að ekki sé gerð krafa um flokkun framleiðslu- og 

umlagningarsvæða í tengslum við tekju Holothuroidea þegar lögbært yfirvald annast opinbert eftirlit með slíkum dýrum 

á fiskuppboðsstöðvum, afgreiðslustöðvum og vinnslustöðvum. Breyta ætti IX. kafla VII. þáttar III. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 853/2004 til að heimila tekju Holothuroidea utan flokkaðra framleiðslu- og umlagningarsvæða. 

17) Skip ættu að vera hönnuð og smíðuð á þann veg að kjölvatn, skólp, reykur, eldsneyti, olía, smurningsefni eða önnur 

skaðleg efni mengi ekki lagarafurðirnar. Ekki ætti heldur að nota lestar, tanka eða geyma, sem eru notaðir til að geyma, 

kæla eða frysta lagarafurðir, í öðrum tilgangi en til að geyma lagarafurðir. Frystiskip og kæliskip ættu að hafa nægilega 

öflugan frystibúnað til að frysta, eins skjótt og unnt er, í órofnu ferli og með eins stutt hitastigsstöðvunartímabil  

(e. thermal arrest period) og unnt er til að ná kjarnahita sem er ekki hærri en –18 °C. Ekki ætti að nota lestir til að frysta 

afurðir. Sömu kröfur og um frysti- og geymslubúnað ættu einnig að gilda um kæligeymslur á landi. Því ætti að breyta I. 

hluta I. kafla og B-hluta III. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til samræmis við það.  

  

(8) https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109 
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18) Í kjölfar nýlegra svika varðandi túnfisk sem var upphaflega frystur í saltpækli við –9 °C og ætlaður fyrir 

niðurlagningariðnaðinn en var beint til neyslu sem fersk lagarafurð þykir rétt að skýra nánar í 7. lið II. hluta I. kafla 

VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 að heilar lagarafurðir, sem eru upphaflega frystar í saltpækli 

við –9 °C og ætlaðar fyrir niðurlagningariðnaðinn, skulu ekki fara neitt annað en í niðurlagningariðnaðinn jafnvel þótt 

þær séu síðan frystar við –18 °C. 

19) Lifur og hrogn úr lagarafurðum, sem ætluð eru til manneldis, skal geyma undir ís við hitastig, sem er nálægt hitastigi 

bráðnandi íss, eða frysta. Rétt þykir að heimila að einnig megi kæla lifur og hrogn við önnur skilyrði en undir ís við 

hitastig sem er nálægt hitastigi bráðnandi íss. Til samræmis við það ætti að breyta 6. lið II. hluta I. kafla VIII. þáttar III. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 þannig að einnig verði heimilt að kæla lifur og hrogn úr lagarafurðum til 

manneldis við önnur skilyrði en undir ís. 

20) Rétt þykir að ílát sem eru notuð til sendingar eða geymslu á ópökkuðum, tilreiddum, ferskum lagarafurðum, sem eru 

geymdar undir ís, séu þannig að bræðsluvatnið sé ekki stöðugt í snertingu við lagarafurðirnar. Mikilvægt er að skýra 

nánar, af ástæðum sem varða hollustuhætti, að ekki einungis á bræðsluvatnið ekki að vera stöðugt í snertingu við 

lagarafurðirnar heldur á að láta það renna af. Til samræmis við það ætti að breyta 4. lið A-hluta III. kafla VIII. þáttar III. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 til að skýra nánar að ekki einungis á bræðsluvatnið ekki að vera stöðugt í 

snertingu við lagarafurðirnar heldur á að láta það renna af. 

21) Sérstakar reglur um hollustuhætti er varða froskalappir, sem mælt er fyrir um í XI. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 853/2004, gilda einungis um froskalappir af ættkvíslinni Rana (froskaætt (Ranidae)) í samræmi við skilgreininguna á 

„froskalappir“ sem mælt er fyrir um í lið 6.1 í I. viðauka við þá reglugerð. Sérstakar reglur um hollustuhætti er varða 

snigla í þeim þætti gilda einungis um snigla af tegundunum Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix 

lucorum og tegundir af ættinni Achatinidae í samræmi við skilgreininguna á „sniglar“ sem mælt er fyrir um í lið 6.2 í I. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Vegna breytinga á matarvenjum eru froskalappir og sniglar af öðrum 

tegundum einnig framleidd og sett á markað til manneldis. Því ætti að rýmka sérstöku reglurnar um hollustuhætti til að 

þær nái yfir þessar tegundir til að tryggja öryggi matvæla sem eru unnin úr þessum tegundum. 

22) Í XII. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er mælt fyrir um sérstakar kröfur um hitastig við geymslu á 

hömsum sem eru ætlaðir til manneldis. Tækniþróun hefur gefið kost á tiltekinni tækni við pökkun, s.s. pökkun í 

lofttæmdar umbúðir, þar sem ekki er þörf á sérstökum kröfum um hitastig til að tryggja öryggi matvæla sem eru unnin 

úr hömsum. Því ætti að fella brott þessi skilyrði um hitastig en jafnframt ættu stjórnendur matvælafyrirtækja að tryggja 

öryggi matvæla sem eru unnin úr hömsum með góðum hollustustarfsvenjum og verklagsreglum sem byggjast á 

meginreglum GÁHMSS-kerfisins í samræmi við 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 (9). 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(9) 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). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 12. apríl 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum IV. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað ii. liðar í b-lið 2. liðar kemur eftirfarandi: 

 „ii. dýrum sem hefur verið slátrað á upprunabúi í samræmi við VI. kafla a í þessum þætti eða í samræmi við 3. lið 

III. þáttar“. 

ii. Í stað 18. liðar kemur eftirfarandi: 

„18. Í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 (*), nema þeir séu ætlaðir til 

notkunar sem aukaafurð úr dýrum: 

a) skal kalóna maga eða hreinsa; ef magarnir eru ætlaðir til framleiðslu á ostahleypi er þó: 

i. einungis gerð krafa um að þeir séu tæmdir ef um er að ræða unga nautgripi, 

ii. ekki gerð krafa um að þeir séu tæmdir, kalónaðir eða hreinsaðir ef um er að ræða ungt sauðfé og 

geitur, 

b) tæma skal garnir og hreinsa, 

c) hausa og lappir skal flá eða kalóna þau og afbyrsta; þó er heimilt, þegar lögbært yfirvald hefur gefið 

heimild til þess, að flytja hausa sem eru sýnilega hreinir, sem innihalda ekki sérstakt áhættuefni í 

samræmi við 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 (**), og lappir sem eru 

sýnilega hreinar, sem eru ætluð til vinnslu sem matvæli til samþykktrar starfsstöðvar og flá þau þar eða 

kalóna og afbyrsta. 

  

(*) 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). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir 

gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001  

bls. 1).“ 

b) Ákvæðum VI. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 2. og 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„2. Opinber dýralæknir skal skoða dýrið fyrir slátrun. 

3. Dýrið skal flutt í sláturhúsið, í samræmi við reglur um hollustuhætti og án óþarfa tafa, eftir að það hefur verið 

aflífað og blóðtæmt. Heimilt er að fjarlægja maga og garnir undir eftirliti opinbers dýralæknis en ekki að gera 

að dýrinu á annan hátt á vettvangi. Öll innyfli, sem eru fjarlægð, skulu fylgja aflífuðu dýrinu í sláturhúsið og 

auðkennd því.“ 

ii. Í stað 6. liðar kemur eftirfarandi: 

„Aflífuðu dýri skal fylgja opinbert vottorð, sem sett er fram í 5. kafla IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2235 (*), í sláturhúsið eða sent fyrir fram á hvaða sniði sem er. 

  

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2235 frá 16. desember 2020 um reglur um 

beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er varðar 

fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, fyrirmyndir að opinberum vottorðum og fyrirmyndir að dýraheil-

brigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga innan Sambandsins á 

sendingum af tilteknum flokkum dýra og vara og opinbera vottun að því er varðar slík vottorð og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 599/2004, framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 636/2014 og (ESB) 

2019/628, tilskipun 98/68/EB og ákvörðunum 2000/572/EB, 2003/779/EB og 2007/240/EB (Stjtíð. ESB L 442, 

30.12.2020, bls. 1).“  
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c) Eftirfarandi VI. kafla a er bætt við á eftir VI. kafla: 

„VI. KAFLI A SLÁTRUN TAMINNA NAUTGRIPA, ANNARRA EN AMERÍKUVÍSUNDA, OG SVÍNA OG TAMINNA 

STAKTÆÐRA HÓFDÝRA Á UPPRUNABÚI, ÖNNUR EN NEYÐARSLÁTRUN 

Heimilt er að slátra allt að þremur tömdum nautgripum, öðrum en ameríkuvísundum, eða allt að sex tömdum svínum 

eða allt að þremur tömdum staktæðum hófdýrum við sama tækifæri á upprunabúinu, þegar lögbært yfirvald hefur gefið 

heimild til þess, í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

a) ekki er hægt að flytja dýrin í sláturhúsið, annaðhvort til að koma í veg fyrir að þeim sem meðhöndlar dýrin sé stefnt 

í hættu eða til að koma í veg fyrir að dýrin skaðist í flutningi, 

b) fyrir hendi er samkomulag milli sláturhússins og eiganda dýrsins sem ætlað er til slátrunar; eigandinn skal upplýsa 

lögbært yfirvald skriflega um slíkt samkomulag, 

c) sláturhúsið eða eigandi dýranna sem ætluð eru til slátrunar skal, með a.m.k. þriggja daga fyrirvara, upplýsa 

opinberan dýralækni um dagsetningu og tíma fyrirhugaðrar slátrunar á dýrunum, 

d) opinber dýralæknir sem framkvæmir skoðun fyrir slátrun á dýri sem ætlað er til slátrunar skal vera viðstaddur þegar 

slátrað er, 

e) færanleg eining sem á að nota til blóðtæmingar og flutnings á aflífuðu dýrunum í sláturhús verður að gefa kost á 

hollustusamlegri meðhöndlun þeirra og blóðtæmingu og viðeigandi förgun blóðsins úr þeim og skal vera hluti af 

sláturhúsi sem lögbært yfirvald hefur samþykkt í samræmi við 2. mgr. 4. gr.; þó getur lögbært yfirvald heimilað 

blóðtæmingu utan færanlegu einingarinnar ef blóðið er ekki ætlað til manneldis og slátrunin fer ekki fram á 

takmörkunarsvæðum, eins og skilgreint er í 41. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 

(*), eða í starfsstöðvum þar sem takmörkunum sem varða heilbrigði dýra er beitt í samræmi við reglugerð (ESB) 

2016/429 eða gerðir sem eru samþykktar á grundvelli hennar, 

f) aflífuð og blóðtæmd dýr skulu flutt beint í sláturhúsið samkvæmt reglum um hollustuhætti og án óþarfa tafa; 

heimilt er að fjarlægja maga og garnir undir eftirliti opinbers dýralæknis en ekki að gera að dýrinu á annan hátt á 

vettvangi; öll innyfli, sem eru fjarlægð, skulu fylgja aflífuðu dýrinu í sláturhúsið og auðkennd hverju dýri fyrir sig, 

g) líði meira en tvær stundir milli þess að fyrsta dýrið er aflífað og þar til komið er með aflífuðu dýrin í sláturhúsið 

skulu þau kæld; ekki þarf að grípa til kælingar ef veðurfarsskilyrði gera það óþarft, 

h) eigandi dýrsins skal upplýsa sláturhúsið fyrir fram um fyrirhugaðan komutíma aflífuðu dýranna sem skulu 

meðhöndluð án óþarfa tafa eftir komu í sláturhúsið, 

i) til viðbótar við upplýsingar um matvælaferlið, sem leggja skal fram í samræmi við III. þátt II. viðauka við þessa 

reglugerð, skal opinbera vottorðið, sem sett er fram í 3. kafla IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2020/2235, fylgja aflífuðu dýrunum í sláturhúsið eða sent fyrir fram á hvaða sniði sem er. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um 

breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (Stjtíð. ESB L 84, 

31.3.2016, bls. 1).“ 

d) Í stað 4. liðar VII. kafla kemur eftirfarandi: 

„4. Kjöt, sem ætlað er til frystingar, skal fryst án óþarfa tafa og, ef þörf krefur, látið ná stöðugleika í tiltekinn tíma fyrir 

frystingu. 

Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem stunda smásölustarfsemi, mega þó frysta kjöt í þeim tilgangi að endurúthluta 

því til matargjafa í samræmi við eftirfarandi skilyrði: 

i. ef um er að ræða kjöt þar sem „síðasti notkunardagur“ er gefinn upp í samræmi við 24. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 (*): áður en sá dagur er liðinn,  



Nr. 34/184 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.5.2022 

 

ii. án óþarfa tafa við –18 °C hitastig eða lægri hita, 

iii. tryggja að dagsetning frystingar sé skráð og gefin upp, annaðhvort á merkimiða eða með öðrum hætti, 

iv. undanskilja kjöt sem hefur verið fryst áður (þiðnað kjöt) og 

v. í samræmi við sérhver skilyrði sem lögbær yfirvöld mæla fyrir um varðandi frystingu og frekari notkun sem 

matvæli. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 frá 25. október 2011 um miðlun upplýsinga um matvæli 

til neytenda, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 og (EB) nr. 1925/2006 og 

um niðurfellingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 87/250/EBE, tilskipun ráðsins 90/496/EBE, tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 1999/10/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB, tilskipunum fram-

kvæmdastjórnarinnar 2002/67/EB og 2008/5/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 608/2004 (Stjtíð. 

ESB L 304, 22.11.2011, bls. 18).“ 

2) Ákvæðum II. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 5. liðar V. kafla kemur eftirfarandi: 

„5. Kjöt, sem ætlað er til frystingar, skal frysta án óþarfa tafa. 

Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem stunda smásölustarfsemi, mega þó frysta kjöt í þeim tilgangi að endurúthluta 

því til matargjafa í samræmi við eftirfarandi skilyrði: 

i. ef um er að ræða kjöt þar sem „síðasti notkunardagur“ er gefinn upp í samræmi við 24. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1169/2011: áður en sá dagur er liðinn, 

ii. án óþarfa tafa við –18 °C hitastig eða lægri hita, 

iii. tryggja að dagsetning frystingar sé skráð og gefin upp, annaðhvort á merkimiða eða með öðrum hætti, 

iv. undanskilja kjöt sem hefur verið fryst áður (þiðnað kjöt) og 

v. í samræmi við sérhver skilyrði sem lögbær yfirvöld mæla fyrir um varðandi frystingu og frekari notkun sem 

matvæli.“ 

b) Ákvæðum VI. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Ákvæði 6. liðar falla brott. 

ii. Í stað 7. liðar kemur eftirfarandi: 

„7. Til viðbótar við upplýsingar um matvælaferlið, sem leggja skal fram í samræmi við III. þátt II. viðauka við 

þessa reglugerð, skal opinbera vottorðið, sem sett er fram í 3. kafla IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð 

(ESB) 2020/2235, fylgja aflífaða dýrinu til sláturhússins eða stykkjunarstöðvarinnar eða sent fyrir fram á 

hvaða sniði sem er.“ 

3) Ákvæðum III. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar kemur eftirfarandi: 

„1. Ákvæði I. þáttar gilda um framleiðslu og setningu kjöts af öldum veiðidýrum úr hópi klaufdýra á markað nema 

lögbæra yfirvaldið telji að þau eigi ekki við.“ 

b) Í stað j-liðar 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„j) ef opinbert vottorð, sem sett er fram í 3. kafla IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/2235, sem opinber dýralæknir hefur gefið út og undirritað, staðfestir að niðurstöður úr skoðun fyrir 

slátrun hafi verið jákvæðar, að rétt hafi verið staðið að slátrun og blóðtæmingu dýrsins og slátrunardag og stund, 

fylgir aflífaða dýrinu til sláturhússins eða var sent fyrir fram á hvaða sniði sem er.“  
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4) Ákvæðum IV. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi inngangsmálslið er bætt við: 

„Í þessum þætti er „söfnunarstöð“: starfsstöð sem er notuð til að geyma skrokka og innyfli villtra veiðidýra áður en þau 

eru flutt á starfsstöð sem meðhöndlar veiðidýr.“ 

b) Ákvæðum II. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað c-liðar 4. liðar kemur eftirfarandi: 

„c) Ef þjálfaður einstaklingur er ekki á staðnum í tilteknu tilviki til að gera athugunina, sem um getur í 2. lið, 

skulu hausinn, nema skögultennur og hjartarhorn og önnur horn, og öll innyfli, nema magi og garnir, fylgja 

með skrokknum sem skal fluttur til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr eins fljótt og unnt er eftir að dýrið 

er fellt.“ 

ii. Í stað fyrstu undirgreinar í b-lið 8.liðar kemur eftirfarandi: 

„b) er ekki heimilt að senda það til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr í öðru aðildarríki nema því fylgi, við 

flutning til starfsstöðvarinnar sem meðhöndlar veiðidýr, opinbert vottorð sem sett er fram í 2. kafla II. 

viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235, sem opinber dýralæknir gefur út og undirritar, þar 

sem staðfest er að kröfurnar, sem eru settar fram í 4. lið þessa kafla að því er varðar tiltækileika yfirlýsingar, 

eftir því sem við á, og að viðeigandi hlutar dýrsins fylgi með, hafi verið uppfylltar.“ 

iii. Eftirfarandi 10. lið er bætt við: 

„10. Flytja má skrokka og innyfli stórra villtra veiðidýra til söfnunarstöðvar og geyma þau þar áður en þau eru 

send til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr að því tilskildu að: 

a) söfnunarstöðin er annaðhvort: 

1) skráð hjá lögbæru yfirvaldi sem matvælafyrirtæki sem stundar frumframleiðslu, eins og um getur í  

a-lið 2. mgr. 4. gr., þegar hún tekur einungis við skrokkum sem fyrsta söfnunarstöð eða 

2) samþykkt af lögbæru yfirvaldi sem matvælafyrirtæki, í samræmi við 2. mgr. 4. gr., þegar hún tekur 

við skrokkum frá öðrum söfnunarstöðvum, 

b) ef tekið er innan úr dýrunum er bannað að hrúga þeim upp í flutningi og við geymslu í söfnunarstöðinni, 

c) aflífuð dýr eru flutt í söfnunarstöðina samkvæmt reglum um hollustuhætti og án óþarfa tafa, 

d) skilyrði um hitastig, sem mælt er fyrir um í 5. lið, eru uppfyllt, 

e) geymslutími er hafður eins stuttur og mögulegt er, 

f) skrokkar og innyfli stórra villtra veiðidýra eru ekki meðhöndluð á neinn annan hátt; þó má þjálfaður 

einstaklingur skoða þau og fjarlægja innyflin við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2., 3. og 4. lið.“ 

c) Ákvæðum III. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„3 Ekki er heimilt að setja kjöt af litlu, villtu veiðidýri á markað nema skrokkurinn sé fluttur á starfsstöð, sem 

meðhöndlar veiðidýr, eins fljótt og unnt er að lokinni athuguninni sem um getur í 1. lið eða, ef þjálfaður 

einstaklingur er ekki á staðnum í tilteknu tilviki til að gera athugunina, eins fljótt og unnt er eftir að dýrið er 

fellt“. 

ii. Eftirfarandi 8. lið er bætt við: 

„8. Flytja má skrokka, þ.m.t. innyfli, lítilla villtra veiðidýra til söfnunarstöðvar og geyma þau þar áður en þau eru 

send til starfsstöðvar sem meðhöndlar veiðidýr að því tilskildu að: 

a) söfnunarstöðin er annaðhvort: 

1) skráð hjá lögbæru yfirvaldi sem matvælafyrirtæki sem stundar frumframleiðslu, eins og um getur í  

a-lið 2. mgr. 4. gr., þegar hún tekur einungis við skrokkum sem fyrsta söfnunarstöð eða  
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2) samþykkt af lögbæru yfirvaldi sem matvælafyrirtæki, í samræmi við 2. mgr. 4. gr., þegar hún tekur við 

skrokkum frá öðrum söfnunarstöðvum, 

b) ef tekið er innan úr dýrunum er bannað að hrúga þeim upp í flutningi og við geymslu í söfnunarstöðinni, 

c) aflífuð dýr eru flutt í söfnunarstöðina samkvæmt reglum um hollustuhætti og án óþarfa tafa, 

d) skilyrði um hitastig, sem mælt er fyrir um í 4. lið, eru uppfyllt, 

e) geymslutími er hafður eins stuttur og mögulegt er, 

f) skrokkar, þ.m.t. innyfli, lítilla villtra veiðidýra eru ekki meðhöndluð á neinn annan hátt; þó má þjálfaður 

einstaklingur skoða þau og fjarlægja innyflin við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. og 2. lið.“ 

5) Ákvæðum VII. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi 1. lið a er bætt við í inngangshlutanum: 

„1a Í þessum þætti er „millistigsstjórnandi“: stjórnandi matvælafyrirtækis, þ.m.t. seljendur, annar en fyrsti birgirinn, 

með eða án athafnasvæðis, sem stundar starfsemi sína milli framleiðslusvæða, umlagningarsvæða eða starfs-

stöðva.“ 

b) Ákvæðum I. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„3. Í hvert sinn sem stjórnandi matvælafyrirtækis flytur framleiðslulotu lifandi samloka milli framleiðslusvæða, 

umlagningarsvæða eða starfsstöðva skal skráningarskjal fylgja framleiðslulotunni.“ 

ii. Eftirfarandi d-lið er bætt við í 4. lið: 

„d) Þegar millistigsstjórnandi sendir framleiðslulotu lifandi samloka skal nýtt skráningarskjal, sem millistigs-

stjórnandinn útfyllir, fylgja framleiðslulotunni. Skráningarskjalið skal innihalda a.m.k. upplýsingarnar sem 

um getur í a-, b- og c-lið og eftirfarandi upplýsingar: 

i. nafn og heimilisfang millistigsstjórnandans, 

ii. ef um er að ræða aðlögun eða ef um er að ræða endureldi til geymslu: upphafsdagsetning, lokadag-

setning og staður aðlögunar eða endureldis, 

iii. ef aðlögun fór fram á náttúrulegum stað skal millistigsstjórnandinn staðfesta að náttúrulegi staðurinn þar 

sem aðlögunin fór fram hafi verið flokkaður sem framleiðslusvæði í A-flokki, opið til tekju, þegar 

aðlögunin fór fram, 

iv. ef endureldi fór fram á náttúrulegum stað skal millistigsstjórnandinn staðfesta að náttúrulegi staðurinn 

þar sem endureldið fór fram hafi verið flokkaður í sama flokk og framleiðslusvæðið, þar sem lifandi 

samlokurnar voru teknar, þegar endureldið fór fram, 

v. ef endureldi fór fram á starfsstöð skal millistigsstjórnandinn staðfesta að starfsstöðin hafi verið 

samþykkt þegar endureldið fór fram. Endureldi skal ekki leiða til þess að lifandi samlokur mengist 

frekar, 

vi. ef um er að ræða flokkun: tegund, dagsetning þegar flokkunin hófst, dagsetning þegar flokkuninni lauk, 

staða svæðisins þar sem lifandi samlokurnar voru teknar og framleiðslulota flokkunarinnar, sem 

samanstendur alltaf af sömu tegund, sem var fönguð á sama degi og á sama framleiðslusvæði.“ 

 iii. Eftirfarandi 8. og 9. lið er bætt við: 

„8. Millistigsstjórnendur skulu: 

a) skráðir hjá lögbæru yfirvaldi sem matvælafyrirtæki sem stundar frumframleiðslu, eins og um getur í a-lið 

2. mgr. 4. gr., ef þeir eru ekki með athafnasvæði eða ef þeir eru með athafnasvæði þar sem þeir einungis 

meðhöndla, þvo og geyma lifandi samlokur við umhverfishita, án flokkunar eða aðlögunar, eða  
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b) samþykktir af lögbæru yfirvaldi sem matvælafyrirtæki, í samræmi við 2. mgr. 4. gr., ef þeir, til viðbótar 

við að stunda starfsemina sem um getur í a-lið, eru með kæligeymslu eða ef þeir flokka eða skipta 

framleiðslulotum lifandi samloka eða stunda aðlögun eða endureldi. 

9. Millistigsstjórnendur mega taka við lifandi samlokum frá framleiðslusvæðum, sem eru flokkuð sem A, B eða 

C, frá umlagningarsvæðum eða frá öðrum millistigsstjórnendum. Millistigsstjórnendur geta sent lifandi 

samlokur: 

a) frá framleiðslusvæðum í A-flokki til afgreiðslustöðva eða annars millistigsstjórnanda, 

b) frá framleiðslusvæðum í B-flokki, einungis til hreinsunarstöðva, vinnslustöðva eða til annars millistigs-

stjórnanda, 

c) frá framleiðslusvæðum í C-flokki til vinnslustöðva eða til annars millistigsstjórnanda með athafnasvæði.“ 

c) Í stað 1. liðar í A-hluta IV. kafla kemur eftirfarandi: 

„1. Fyrir hreinsun skulu lifandi samlokur vera lausar við eðju og önnur óhreinindi og þvegnar, ef nauðsyn krefur, með 

hreinu vatni.“ 

d) Í 2. lið V. kafla: 

a) Í stað a-liðar kemur: „a) þegar um er að ræða lamandi skelfiskseitur (PSP): 800 míkrógrömm jafngildis saxítoxíns 

diHCl á kílógramm“. 

b) Í stað c-liðar kemur: „c) þegar um er að ræða ókadínsýru og dínófýsistoxín samanlagt: 160 míkrógrömm jafngildis 

ókadínsýru á kílógramm“. 

e) Í stað IX. kafla kemur eftirfarandi: 

„IX. KAFLI: SÉRTÆKAR KRÖFUR ER VARÐA DISKA, SÆSNIGLA OG HOLOTHUROIDEA, SEM ERU EKKI SÍARAR, SEM 

ERU TEKNIR UTAN FLOKKAÐRA FRAMLEIÐSLUSVÆÐA 

Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem taka diska, sæsnigla og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, utan flokkaðra 

framleiðslusvæða eða meðhöndla slíka diska og/eða slíka sæsnigla og/eða Holothuroidea, skulu uppfylla eftirfarandi 

kröfur: 

1. Ekki má setja diska, sæsnigla og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, á markað nema þeir séu teknir og meðhöndl-

aðir í samræmi við B-hluta II. kafla og uppfylli kröfurnar, sem mælt er fyrir um í V. kafla, eins og stjórnandi 

matvælafyrirtækis sem starfrækir fiskuppboð, afgreiðslustöð eða vinnslustöð sannar með innra eftirlitskerfi. 

2. Til viðbótar við 1. lið, ef gögn frá opinberum vöktunaráætlunum gera lögbæra yfirvaldinu kleift að flokka fiskimið, 

eftir því sem við á í samstarfi við stjórnendur matvælafyrirtækja, gilda auk þess ákvæði A-hluta II. kafla á 

hliðstæðan hátt um diska. 

3. Ekki má setja diska, sæsnigla og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, á markað til manneldis nema á fiskuppboði 

eða með afgreiðslustöð eða vinnslustöð sem millilið. Þegar stjórnendur matvælafyrirtækja, sem reka slíkar 

starfsstöðvar, meðhöndla slíka diska og/eða sæsnigla og/eða Holothuroidea skulu þeir tilkynna það til lögbæra 

yfirvaldsins og, þegar um afgreiðslustöðvar er að ræða, uppfylla viðeigandi kröfur III. og IV. kafla. 

4. Stjórnendur matvælafyrirtækja, sem meðhöndla diska, sæsnigla og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, skulu 

uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) skjallegar kröfur í 3.–7. lið I. kafla, eftir atvikum. Í því tilviki skal staðsetning svæðisins og kerfið sem er notað 

til að lýsa hnitunum, þar sem lifandi diskarnir og/eða lifandi sæsniglarnir og/eða lifandi Holothuroidea eru 

teknir, koma skýrt fram í skráningarskjalinu, eða 

b) kröfurnar í 2. lið VI. kafla um lokun allra pakkninga með lifandi diskum, lifandi sæsniglum og lifandi Holot-

huroidea sem sendar eru í smásölu og í VII. kafla um auðkennismerkingar og aðrar merkingar.“ 
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f) Eftirfarandi X. kafla er bætt við: 

„X. KAFLI FYRIRMYND AÐ SKRÁNINGARSKJALI FYRIR LIFANDI SAMLOKUR, LIFANDI SKRÁPDÝR, LIFANDI 

MÖTTULDÝR OG LIFANDI SÆSNIGLA 

SKRÁNINGARSKJAL FYRIR LIFANDI SAMLOKUR, LIFANDI SKRÁPDÝR, LIFANDI MÖTTULDÝR OG LIFANDI 

SÆSNIGLA 

I.
 h

lu
ti

 –
 B

ir
g

ir
 

I.1 IMSOC-tilvísunarnúmer I.2 Innra tilvísunarnúmer 

I.3 Birgir 

Heiti  

Heimilisfang  

Skráningar- eða samþykkisnr.  

Land  ISO-landskóði  

  

Starfsemi  
 

I.4 Stjórnandi matvælafyrirtækis sem tekur við 

Heiti  

Heimilisfang  

Skráningar- eða samþykkisnr.  

Land  ISO-landskóði 

Starfsemi  
 

I.5 Vörulýsing 

Lagareldi ☐ Náttúrulegir vaxtarstaðir ☐ 

• SN-númer eða þriggja stafa kóði Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ | tegund | magn | pakkning | 

framleiðslulota | dagsetning tekju| dagsetning þegar aðlögun hefst | dagsetning þegar aðlögun lýkur | 

staður aðlögunar | dagsetning þegar endureldi hefst | dagsetning þegar endureldi lýkur |staður endureldis| 

dagsetning þegar flokkun hefst | dagsetning þegar flokkun lýkur | framleiðslusvæði | heilbrigðisástand, 

þ.m.t. ef við á, tekin í samræmi við 2. mgr. 62. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 

I.6 Frá umlagningarsvæði  Já ☐  Nei ☐ 

Umlagningarsvæði 

Umlagningartíminn 

Upphafsdagsetning 

Lokadagsetning 

I.7 Frá hreinsunar-/afgreiðslustöð 

Uppboðssalur  Já ☐  Nei ☐ 

Samþykkisnúmer hreinsunar-/afgreiðslustöðvar/ 

uppboðssalar 

Komudagur 

Brottfarardagur 

Hreinsunartíminn 

I.8 Frá millistigsstjórnanda 

Já ☐ Nei ☐ 

Heiti 

Heimilisfang 

Skráningar- eða samþykkisnr. 

Land 

ISO-landskóði 

Starfsemi 

Komudagur 

Brottfarardagur 

 

I.9 Yfirlýsing birgis 

Ég, undirritaður, stjórnandi matvælafyrirtækisins sem ber ábyrgð á að senda sendinguna, lýsi því yfir að 

samkvæmt minni bestu vitund eru upplýsingarnar sem gefnar eru í I. hluta þessa skjals réttar og ítarlegar. 

 Dagsetning Nafn undirritunaraðila Undirskrift 

II
. 

h
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 –

 S
tj

ó
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te
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u
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v
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II.1 Innra tilvísunarnúmer (viðtakanda) 

II.2 Yfirlýsing stjórnanda matvælafyrirtækis sem tekur við 

Ég, undirritaður, stjórnandi matvælafyrirtækisins sem ber ábyrgð á að taka við sendingunni lýsi því yfir að 

sendingin kom á athafnasvæði mitt [dagsetning]. 

Nafn undirritunaraðila Undirskrift 
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Skýringar 

Reitur Lýsing 

I. hluti – Birgir 

Stjórnandi matvælafyrirtækis sem sendir framleiðslulotu lifandi samloka skal útfylla þennan hluta skjalsins. 

I.1 IMSOC-tilvísunarnúmer 

Þetta er einkvæmi alstafakóðinn sem upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit (IMSOC) úthlutar. 

I.2 Innra tilvísunarnúmer 

Stjórnandi matvælafyrirtækis sem sendir framleiðslulotu má nota þennan reit til að tilgreina innra tilvísunarnúmer. 

I.3 Birgir 

Tilgreinið heiti og heimilisfang (gata, borg og landsvæði/hérað/fylki, eins og við á) land og ISO-landskóða 

upprunastarfsstöðvarinnar. Ef um er að ræða framleiðslusvæði, tilgreinið svæðið sem lögbær yfirvöld leyfðu. Ef um er 

að ræða lifandi diska, sæsnigla eða Holothuroidea, tilgreinið staðsetningu tekjusvæðisins. 

Eftir atvikum skal tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer starfsstöðvar. Tilgreinið starfsemi (veiðimaður, 

hreinsunarstöð, afgreiðslustöð, uppboðssalur eða milliliðastarfsemi). 

Þegar framleiðslulota lifandi samloka er send frá hreinsunarstöð/afgreiðslustöð eða, ef um er að ræða diska, sæsnigla 

og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, sem eru teknir utan flokkaðra framleiðslusvæða, frá fiskuppboði, tilgreinið 

samþykkisnúmer og heimilisfang hreinsunarstöðvar/afgreiðslustöðvar eða fiskuppboðs. 

I.4 Stjórnandi matvælafyrirtækis sem tekur við 

Tilgreinið heiti og heimilisfang (gata, borg og landsvæði/hérað/fylki, eins og við á) land og ISO-landskóða 

viðtökustarfsstöðvarinnar. Ef um er að ræða framleiðslu- eða umlagningarsvæði, tilgreinið svæðið sem lögbær yfirvöld 

leyfðu. 

Eftir atvikum skal tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer starfsstöðvar. Tilgreinið starfsemi (veiðimaður, 

hreinsunarstöð, afgreiðslustöð, vinnslustöð eða milliliðastarfsemi). 

I.5 Vörulýsing 

Tilgreinið, eftir því sem krafist er: númer í sameinuðu nafnaskránni eða þriggja stafa kóði Matvæla- og 

landbúnaðarstofnunar SÞ, tegund, magn, tegund pakkninga (pokar, í lausu o.s.frv.), framleiðslulota, dagsetning tekju, 

dagsetning þegar aðlögun hófst og henni lauk (ef við á), staður aðlögunar (tilgreinið flokkun framleiðslusvæðisins og 

staðsetningu þess eða samþykkisnúmer starfsstöðvarinnar, ef við á), dagsetning þegar endureldi hófst og því lauk (ef 

við á), staður endureldis (tilgreinið flokkun framleiðslusvæðisins og staðsetningu þess eða samþykkisnúmer 

starfsstöðvarinnar, ef við á) dagsetning þegar flokkun hófst og henni lauk (ef við á), framleiðslusvæði og 

heilbrigðisástand þess (flokkun framleiðslusvæðisins, ef við á). Ef lifandi samlokur voru teknar í samræmi við 2. mgr. 

62. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/627 skal taka það skýrt fram. 

Ef lifandi samlokur eru flokkaðar verður framleiðslulotan að innihalda samlokur af sömu tegund sem eru teknar sama 

dag og koma af sama framleiðslusvæði. 

Strikið yfir það sem á ekki við 

I.6 Frá umlagningarsvæði 

Þegar framleiðslulota lifandi samloka er send frá umlagningarsvæði skal tilgreina umlagningarsvæðið, sem lögbær 

yfirvöld leyfðu, og umlagningartímann (dagsetning þegar hann hófst og þegar honum lauk). 

I.7 Frá hreinsunarstöð/afgreiðslustöð eða fiskuppboði 

Þegar framleiðslulota lifandi samloka er send frá hreinsunarstöð/afgreiðslustöð eða, ef um er að ræða diska, sæsnigla 

og Holothuroidea, sem eru ekki síarar, sem eru teknir utan flokkaðra framleiðslusvæða, frá uppboðssal, tilgreinið 

samþykkisnúmer og heimilisfang hreinsunarstöðvar/afgreiðslustöðvar eða uppboðssalar. 

Ef hún er send frá hreinsunarstöð: hreinsunartíminn og komudagur framleiðslulotunnar í hreinsunarstöðina og brott-

sendingardagur þaðan. Strikið yfir það sem á ekki við 
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I.8 Frá millistigsstjórnanda 

Tilgreinið heiti og heimilisfang (gata, borg og landsvæði/hérað/fylki, eins og við á) land og ISO-landskóða 

millistigsstjórnanda. 

Eftir atvikum skal tilgreina skráningar- eða samþykkisnúmer og starfsemi. 

I.9 Yfirlýsing birgis 

Tilgreinið dagsetningu, nafn undirritunaraðila og undirskrift. 

II. hluti – Stjórnandi matvælafyrirtækis sem tekur við 

Stjórnandi matvælafyrirtækis sem tekur við framleiðslulotu lifandi samloka skal útfylla þennan hluta skjalsins. 

II.1 Innra tilvísunarnúmer (viðtakanda) 

Stjórnandi matvælafyrirtækis sem tekur við framleiðslulotu má nota þennan reit til að tilgreina innra tilvísunarnúmer. 

II.2 Yfirlýsing stjórnanda matvælafyrirtækis sem tekur við 

Tilgreinið komudag framleiðslulotu lifandi samloka á athafnasvæði stjórnanda matvælafyrirtækis sem tekur við. Ef um 

er að ræða millistigsstjórnanda án athafnasvæðis skal tilgreina kaupdag og -ár framleiðslulotunnar. 

Tilgreinið nafn undirritunaraðila og undirskrift.“ 

6) Ákvæðum VIII. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum I. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 1. liðar kemur eftirfarandi: 

„1. að skip, sem eru notuð við tekju lagarafurða í náttúrulegu umhverfi þeirra eða til að meðhöndla eða vinna þær 

eftir tekjuna, og kæliskip uppfylli kröfur er varða smíði og búnað sem mælt er fyrir í I. hluta og“. 

ii. Eftirfarandi 5. lið er bætt við í I. hluta A: 

„5. Skip skulu hönnuð og smíðuð á þann veg að kjölvatn, skólp, reykur, eldsneyti, olía, smurningsefni eða önnur 

skaðleg efni mengi ekki lagarafurðirnar. Lestar, tankar eða geymar sem eru notuð til að geyma, kæla eða 

frysta óvarðar lagarafurðir, þ.m.t. þær sem eru ætlaðar til framleiðslu á fóðri, skulu ekki notuð í öðrum 

tilgangi en til að geyma, kæla eða frysta þessar afurðir, sem og ís eða saltpækill sem er notaður í slíkum 

tilgangi. Ef um er að ræða kæliskip gilda þau ákvæði sem eiga við um óvarðar lagarafurðir um allar afurðir 

sem eru fluttar.“ 

iii. Í stað 1. og 2. liðar í C-lið I. hluta kemur eftirfarandi: 

„1. hafa nægilega öflugan frystibúnað til að frysta, eins skjótt og unnt er, í órofnu ferli og með eins stutt 

hitastigsstöðvunartímabil og unnt er til að ná kjarnahita sem er ekki hærri en –18 °C, 

2. hafa nægilega öflugan kælibúnað til að hitastig lagarafurða í lestunum fari ekki yfir –18 °C. Ekki má nota 

lestar til frystingar nema þær uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. lið og þær verða að vera búnar 

hitaskráningartæki á stað þar sem auðvelt er að lesa á það. Hitaskynjari álestrartækisins skal hafður þar í 

lestinni sem hitastigið er hæst“. 

 iv. Eftirfarandi E-lið er bætt við í I. hluta: 

„E. Kröfur er varða kæliskip 

Í kæliskipi þar sem frosnar lagarafurðir í lausu eru fluttar og/eða geymdar um borð þarf að vera búnaður sem 

uppfyllir kröfur er varða frystiskip og mælt er fyrir um í 2. lið C-hluta og varða getu þeirra til að viðhalda 

hitastiginu.“  
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v. Í stað 6. liðar II. hluta kemur eftirfarandi: 

„6. Ef fiskur er hausaður og/eða slægður um borð skal það gert samkvæmt reglum um hollustuhætti og sem fyrst 

eftir veiði og skulu lagarafurðirnar strax þvegnar. Innyfli og hlutar sem geta skapað hættu fyrir lýðheilsu skulu 

skilin frá eins fljótt og unnt er og haldið aðskildum frá lagarafurðum sem eru ætlaðar til manneldis. Lifur og 

hrogn, sem ætluð eru til manneldis, skal kæla eða geyma undir ís við hitastig, sem er nálægt hitastigi 

bráðnandi íss, eða frysta.“ 

vi. Í stað 7. liðar II. hluta kemur eftirfarandi: 

„7. Ef heill fiskur, sem er ætlaður til niðurlagningar, er frystur í saltpækli skal lagarafurðin kæld þar til hitastig 

hennar er orðið – 9 °C eða lægra. Heill fiskur sem er upphaflega frystur í saltpækli við – 9 °C eða lægra skal 

fara til niðurlagningar jafnvel þótt hann sé síðan frystur við – 18 °C. Saltpækillinn má ekki verða til þess að 

fiskurinn mengist.“ 

b) Ákvæðum III. kafla er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 4. liðar A-hluta kemur eftirfarandi: 

„4. Það skal tryggt að ílát sem eru notuð til sendingar eða geymslu á ópökkuðum, tilreiddum, ferskum 

lagarafurðum, sem eru geymdar undir ís, séu með þeim hætti að bræðsluvatnið renni af afurðunum og sé ekki 

stöðugt í snertingu við þær.“ 

ii. Í stað B-hluta kemur eftirfarandi: 

„B. KRÖFUR ER VARÐA FRYSTAR AFURÐIR 

Ef lagarafurðir eru frystar eða geymdar frosnar í starfsstöðvum í landi skulu þær hafa búnað, sem er aðlagaður 

að þeirri starfsemi sem fer fram, sem uppfyllir kröfur er varða frystiskip sem mælt er fyrir um í 1. og 2. lið í  

C-lið I. hluta I. kafla VIII. þáttar.“ 

7) Í XI. þætti er eftirfarandi 7. og 8. lið bætt við: 

„7. Kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1., 3., 4. og 6. lið, gilda einnig um alla aðra snigla af ættinni Helicidae, Hygromiidae 

eða Sphincterochilidae þegar þeir eru ætlaðir til manneldis. 

8. Kröfurnar sem mælt er fyrir um í 1. til 5. lið, gilda einnig um froskalappir af ættkvíslinni Pelophylax af ættinni Ranidae 

og ættkvíslinni Fejervarya, Limnonectes og Hoplobatrachus af ættinni Dicroglossidae þegar þær eru ætlaðar til 

manneldis.“ 

8) Ákvæði 5. liðar í II. kafla XII. þætti falla brott. 

 __________  


