Nr. 790

4. september 2019

R E GL U G ER Ð
um (3.) breytingu á reglugerð nr. 808/2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir
innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum
vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 4. tölul., svohljóðandi:
4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/890 frá 27. maí 2019 um
setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum frá Gambíu og Súdan og um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 669/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/890 er birt sem fylgiskjal við
reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 7. gr. laga nr.
22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. september 2019.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/890
frá 27. maí 2019
um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum frá Gambíu og Súdan og um breytingu á reglugerð (EB)
nr. 669/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur
samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (1),
einkum ii. lið b-liðar 1. mgr. 53. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að
lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (2), einkum 5. mgr. 15. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 (3) er kveðið á um aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu
fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem eru skráð í I. viðauka við þá reglugerð. Frá því í október 2015 hafa
jarðhnetur frá Gambíu fallið undir aukið, opinbert eftirlit að því er varðar hvort aflatoxín séu fyrir hendi. Þar að auki hafa
jarðhnetur frá Súdan fallið undir aukið, opinbert eftirlit frá því í apríl 2014 að því er varðar hvort aflatoxín séu fyrir hendi.

2)

Opinbert eftirlit, sem aðildarríkin hafa haft með þessum vörum samkvæmt reglugerð (EB) nr. 669/2009, sýnir annaðhvort
fram á langvarandi hátt hlutfall tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum varðandi þau hámarksgildi aflatoxína
sem mælt er fyrir um eða hefur leitt til verulegrar fækkunar á fjölda vörusendinga sem er framvísað til innflutnings inn í
Sambandið í kjölfar fjölmargra tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum í upphafi. Þessar niðurstöður gefa skýrar
vísbendingar um að innflutningur á þessum matvælum og fóðri veldur áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra. Ekki var hægt
að greina framfarir að því er varðar ástandið eftir mörg ár með aukinni tíðni eftirlits við landamæri Sambandsins.

3)

Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014 (4) eru sett sérstök skilyrði fyrir innflutningi á
tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna áhættu á mengun af völdum aflatoxína. Sem stendur gilda
þau ekki um innflutning á jarðhnetum frá Gambíu og Súdan.

4)

Til að vernda heilbrigði manna og dýra í Sambandinu er nauðsynlegt að kveða á um sérstök skilyrði í tengslum við þessi
matvæli og fóður frá Gambíu og Súdan, til viðbótar við aukið opinbert eftirlit. Öllum sendingum af jarðhnetum frá Gambíu
og Súdan ætti að fylgja heilbrigðisvottorð þess efnis að tekin hafi verið sýni úr afurðunum og þau greind m.t.t. þess hvort
aflatoxín séu fyrir hendi og í ljós hafi komið að þær séu í samræmi við löggjöf Sambandsins. Festa ætti niðurstöður sýnatöku
og greiningar við meðfylgjandi heilbrigðisvottorð.

5)

Með hliðsjón af háu hlutfalli tilvika sem komið hafa í ljós varðandi þurrkaðar fíkjur frá Tyrklandi þar sem ekki er farið að
tilskildum ákvæðum varðandi þau hámarksgildi aflatoxína sem mælt er fyrir um þykir rétt að auka tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits með ástandi m.t.t. aflatoxína í þurrkuðum fíkjum frá Tyrklandi úr 10% í 20%. Enn fremur hefur verið
greint frá fjölmörgum tilvikum þar sem mikið magn okratoxíns A hefur fundist í þurrkuðum fíkjum frá Tyrklandi.

6)

Fyrirliggjandi undanþága undanskilur vörusendingar, sem eru ætlaðar einstaklingi til einkaneyslu og notkunar, frá gildissviði
framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 884/2014. Einnig þykir rétt að undanskilja sendingar af matvælum og fóðri sem eru
sendar sem vörusýnishorn eða sem sýningargripir á sýningar, sem ekki er ætlunin að setja á markað, eða sem eru sendar til
notkunar í vísindaskyni. Þetta á við um mjög litlar sendingar af tilteknu fóðri og matvælum en ekki er rétt að fastsetja tiltekna
þyngd með tilliti til fjölbreytni vara sem falla þarna undir. Til að komast hjá misnotkun er þó fastsett hámarksþyngd til
viðbótar við ofangreind skilyrði fyrir undanþágu. Með hliðsjón af þeirri litlu áhættu sem slíkar vörusendingar skapa fyrir
lýðheilsu væri óhóflegt að krefjast þess að þessum vörusendingum fylgi heilbrigðisvottorð eða niðurstöður sýnatöku og
greiningarprófana.

7)

Yfirvöld í Brasilíu, Eþíópíu, Argentínu og Aserbaísjan hafa upplýst framkvæmdastjórnina um breytingar á lögbæra
yfirvaldinu hvers viðurkenndur fulltrúi á rétt á að undirrita heilbrigðisvottorðið. Þess vegna ætti að taka þessar breytingar
upp í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014 til samræmis við það.

8)

Enn fremur þykir rétt að uppfæra viðkomandi SN-númer fyrir Capsicum annuum vegna nýlegra breytinga á SN-númerinu
og að bæta við SN-númeri fyrir heslihnetumauk og einnig fyrir fíkjur sem eru unnar eða rotvarðar, þ.m.t blöndur, vegna þess
að höfð eru viðskipti með vörur, sem svara til þessarar lýsingar, undir þessum númerum.

9)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 669/2009 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014 til samræmis við það.

10) 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.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
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2. gr.

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014 er breytt sem hér segir:
1)

Eftirfarandi o- og p-liðum er bætt við 1. mgr. 1. gr.:
„o) jarðhnetur í skurn eða skurnlausar, hnetusmjör, jarðhnetur sem eru unnar eða rotvarðar á annan hátt (fóður og matvæli)
sem eru upprunnin í Gambíu eða send þaðan,
p) jarðhnetur í skurn eða skurnlausar, hnetusmjör, jarðhnetur sem eru unnar eða rotvarðar á annan hátt (fóður og matvæli)
sem eru upprunnin í Súdan eða send þaðan,“

2)

Í stað 3. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi:
„3. Þessi reglugerð gildir ekki um vörusendingar af fóðri og matvælum sem um getur í 1. og 2. mgr. sem eru eingöngu
ætlaðar einstaklingi til einkaneyslu eða notkunar. Viðtakandi vörusendingarinnar skal bera sönnunarbyrðina ef um vafa er
að ræða. Þessi reglugerð skal ekki heldur gilda um sendingar af matvælum og fóðri sem eru sendar sem vörusýnishorn,
rannsóknarsýni eða sem sýningargripir á sýningar, sem ekki er ætlunin að setja á markað, eða sem eru sendar til notkunar í
vísindaskyni.
Heildarþyngd vörusendinganna, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal í öllum tilvikum ekki fara yfir 30 kg.“

3)

Ákvæðum 2. mgr. 5. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað a-liðar kemur eftirfarandi:
„a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ráðuneyti landbúnaðar, búfjár og matvælaframboðs
(MAPA)) og Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) fyrir matvæli og fóður frá Brasilíu.“
b) Í stað j-, k- og l-liðar kemur eftirfarandi:
„j) eþíópískt yfirvald fyrir stjórnun og eftirlit með matvælum, lyfjum og heilsugæslu (FMHACA) fyrir matvæli frá Eþíópíu,
k) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (landsbundin heilbrigðis- og gæðaþjónusta fyrir
landbúnaðarafurðir og matvæli) og Instituto Nacional de Alimentos (INAL) (landsbundin stofnun fyrir næringu) fyrir
fóður og matvæli frá Argentínu,
l) Matvælaöryggisstofnun lýðveldisins Aserbaísjan fyrir matvæli frá Aserbaísjan.“
c) Eftirfarandi m- og n-liðum er bætt við:
„m) matvælaöryggis- og gæðayfirvald fyrir matvæli og fóður frá Gambíu,
n) ráðuneyti landbúnaðar og skógræktar fyrir fóður og matvæli frá Súdan“.
4)

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Heimilt er að flytja vörusendingar af fóðri og matvælum, sem um getur í 1. mgr. 1. gr., sem fóru frá upprunalandinu fyrir
gildistökudaginn, inn í Sambandið án þess að heilbrigðisvottorð og niðurstöður úr sýnatöku og greiningu fylgi með.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 27. maí 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude Juncker
(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004
að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, og um breytingu á ákvörðun
2006/504/EB (Stjtíð. ESB L 194, 25.7.2009, bls. 11).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2014 frá 13. ágúst 2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknu
fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1152/2009 (Stjtíð.
ESB L 242, 14.8.2014, bls. 4).
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I. VIÐAUKI

Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 falla eftirfarandi færslur brott:
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

„— Jarðhnetur, í skurn
— Jarðhnetur, skurnlausar
— Hnetusmjör
— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar
á annan hátt
(Fóður og matvæli)

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

Gambía (GM)

Aflatoxín

Tíðni eftirlits með
ástandi og
sannprófunar
auðkenna (%) við
innflutning
50

—
—
—
—

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

Súdan (SD)

Aflatoxín

50“

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar
á annan hátt
(Fóður og matvæli)

SN-númer (1)

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

II. VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 884/2014 er breytt sem hér segir:
1)

Eftirfarandi færslum er bætt við:
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

SN-númer (1)

TARIC-undirskipting

Upprunaland eða
sendingarland

„— Jarðhnetur, í skurn
— Jarðhnetur, skurnlausar
— Hnetusmjör
— Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar á
annan hátt
(Fóður og matvæli)

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

Gambía (GM)

— Jarðhnetur, í skurn
— Jarðhnetur, skurnlausar
— Hnetusmjör
—
Jarðhnetur, unnar eða rotvarðar
á annan hátt
(Fóður og matvæli)

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

Súdan (SD)

Tíðni eftirlits með ástandi
og sannprófunar
auðkenna (%)
50

50“

2) Í stað fimmtu færslu, að því er varðar þurrkaðar fíkjur, blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem innihalda fíkjur,
fíkjumauk og fíkjur sem eru unnar eða rotvarðar, þ.m.t. blöndur frá Tyrklandi, kemur eftirfarandi:
„— Þurrkaðar fíkjur
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda fíkjur
— Þurrkað fíkjumauk
— Þurrkaðar fíkjur, unnar eða
rotvarðar, þ.m.t. blöndur
— Mjöl, gróft mjöl eða duft úr
þurrkuðum fíkjum
(Matvæli)

— 0804 20 90
— úr 0813 50

Tyrkland (TR)

20“

— úr 2007 10 eða
úr 2007 99
— úr 2008 99 eða
úr 2008 97
— úr 1106 30 90

3) Í stað sjöttu færslu, að því er varðar heslihnetur, blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum sem innihalda heslihnetur,
heslihnetumauk, heslihnetur sem eru unnar eða rotvarðar á annan hátt, þ.m.t. blöndur, mjöl, gróft mjöl og duft úr heslihnetum,
skornar, sneiddar eða muldar heslihnetur og heslihnetuolía frá Tyrklandi, kemur eftirfarandi:
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„— Heslihnetur (Corylus spp.) í skurn
— Heslihnetur (Corylus spp.)
skurnlausar
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda heslihnetur
— Heslihnetumauk

4. september 2019
Tyrkland (TR)

— 0802 21 00
— 0802 22 00

5“

— úr 0813 50

— úr 2007 10 eða
úr 2007 99 eða
úr 2008 97 eða
úr 2008 99
— Heslihnetur, unnar eða rotvarðar á — úr 2008 19
annan hátt, þ.m.t blöndur
— Mjöl, gróft mjöl og duft úr
— úr 1106 30 90
heslihnetum
— Skornar, sneiddar eða muldar
— úr 0802 22 00
heslihnetur
— Skornar, sneiddar eða muldar
— úr 2008 19
heslihnetur, unnar eða rotvarðar á
annan hátt
— Heslihnetuolía
— úr 1515 90 99
(Matvæli)

4) Í stað tólftu færslu, að því er varðar Capsicum annuum, heil, mulin eða möluð, þurrkuð aldin af ættkvíslinni Capsicum, heil,
önnur en paprikur (Capsicum annuum) og múskat (Myristica fragrans) frá Indlandi, kemur eftirfarandi:
„— Capsicum annuum, heil
— Capsicum annuum, mulin eða
möluð
— Þurrkuð aldin af ættkvíslinni
Capsicum, heil, önnur en paprika
(Capsicum annuum)
— Múskat (Myristica fragrans)
(Matvæli - þurrkað krydd)

— 0904 21 10
— úr 0904 22 00

11, 19

— úr 0904 21 90

20

Indland (IN)

— 0908 11 00,
0908 12 00

__________
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