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R EGLUGER Ð
um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1641
um innflutning á lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum,
möttuldýrum og sæsniglum til manneldis frá Bandaríkjunum.
1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka skulu
öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum
ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 26.
október 2007, öðlast eftirfarandi ESB-gerð gildi hér á landi:
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1641 frá 5. nóvember 2020 um
innflutning á lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og
sæsniglum til manneldis frá Bandaríkjunum.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1641 sem nefnd er í 1. gr. er birt
sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara
með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga
nr. 93/1995, um matvæli.
4. gr.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a – 30. gr. e og 31. gr. laga nr.
93/1995, um matvæli.
5. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995, um matvæli, með síðari
breytingum.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. desember 2020.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Kolbeinn Árnason.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/1641
frá 5. nóvember 2020
um innflutning á lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum til
manneldis frá Bandaríkjunum
(Texti sem varðar EES)
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 1. mgr. 129. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð (ESB) 2017/625 er mælt fyrir um almennar reglur um framkvæmd opinbers eftirlits til að sannreyna að farið sé
að reglum sem miða að því að koma í veg fyrir, eyða eða minnka svo áhættu fyrir menn og dýr, annaðhvort beina eða frá
umhverfinu, að hún verði viðunandi.

2)

Einkum er í reglugerð (ESB) 2017/625 mælt fyrir um almenn skilyrði vegna komu dýra og vara frá þriðju löndum eða svæða
þeirra inn í Sambandið, þ.m.t. matvæli sem eru ætluð til manneldis. Með 129. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er
framkvæmdastjórninni veitt vald til að viðurkenna að ráðstafanir, sem þriðju lönd eða svæði þeirra beita, séu jafngildar
kröfunum sem mælt er fyrir um í tilteknum reglum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. þeirrar reglugerðar ef þriðju löndin veita
hlutlæga staðfestingu í þessu tilliti. Með henni er framkvæmdastjórninni einnig veitt vald til að setja fram skilyrði sem gilda
um komu slíkra dýra og vara frá slíkum þriðju löndum eða svæðum þeirra inn í Sambandið, einkum að því er varðar eðli og
innihald opinberra vottorða eða vottana sem eiga að fylgja þessum vörum.

3)

Með ákvörðun ráðsins 98/258/EB (2) var samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkjanna um ráðstafanir á sviði
hollustuhátta til að vernda heilbrigði manna og dýra í viðskiptum með dýr á fæti og dýraafurðir samþykktur með það að
markmiði að auðvelda viðskipti, m.a. með því að koma á kerfi til að viðurkenna jafngildi ráðstafana á sviði hollustuhátta.
Lifandi, kældar, frystar eða unnar samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsniglar til manneldis falla undir gildissvið þessa
samnings (I. viðauki, vörur sem falla undir samninginn).

4)

Eftirlitsúttekt Sambandsins í Bandaríkjunum fór fram frá 17. til 27. mars 2015 til að meta það eftirlitskerfi sem er fyrir hendi
og gildir um framleiðslu á samlokum og lagarafurðum úr þeim sem eru ætlaðar til útflutnings til Sambandsins (eftirlitsúttekt
Sambandsins). Í tengslum við þessa eftirlitsúttekt lögðu yfirvöld í Bandaríkjunum fram upplýsingar um reglur á sviði
hollustuhátta sem gilda um samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla innan yfirráðasvæðis þeirra, málsmeðferð við
áhættumat og þætti sem tekið er tillit til við mat á áhættu og við ákvörðun á viðeigandi heilbrigðisvernd að því er varðar
þessar vörur og eftirlit, málsmeðferð við skoðun og opinber vottunarkerfi.

5)

Skrápdýr, möttuldýr og sæsniglar falla undir reglur um hollustuhætti sem gilda um lifandi, kældar og frystar samlokur, sem
settar eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 (3), skv. 1. lið í VII. þætti III. viðauka við hana. Til
samræmis við það gilda niðurstöðurnar, að því er varðar lifandi samlokur, í tengslum við eftirlitsúttekt Sambandsins um
skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla.

6)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 (4) er komið á fót skrám yfir þriðju lönd eða svæði
þeirra þaðan sem leyfa skal komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið frá
matvælaöryggissjónarmiði í samræmi við a-lið 2. mgr. 126. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 sem útheimtir að viðeigandi
kröfur, sem komið var á með reglunum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. þeirrar reglugerðar, sé uppfylltar eða kröfur sem
viðurkennt er að séu a.m.k. jafngildar þeim. Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 er kveðið á um að koma sendinga af
lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum, sem eru ætluð til manneldis, inn
í Sambandið skuli einungis leyfð ef þær koma frá þriðju löndum eða svæðum þeirra sem eru skráð í I. viðauka við hana.
Ríkin Massachusetts og Washington í Bandaríkjunum eru í þeirri skrá.

7)

Eftirlitsúttekt Sambandsins, síðari tryggingar sem Bandaríkin lögðu fram og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 eru
forsendur til að ákvarða að ráðstafanirnar, sem beitt er í ríkjunum Massachusetts og Washington í Bandaríkjunum til að
vernda lýðheilsu í tengslum við framleiðslu lifandi, kældra, frystra eða unninna samloka, skrápdýra, möttuldýra og sæsnigla
til manneldis og setningu þeirra á markað, séu jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í reglunum um matvælaöryggi sem
um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.

8)

Til að auðvelda komu lifandi, kældra, frystra eða unninna samloka, skrápdýra, möttuldýra og sæsnigla, sem eru ætluð til
manneldis, inn í Sambandið er nauðsynlegt að koma á opinberri fyrirmynd að vottorði vegna innflutnings á lifandi, kældum,
frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum, sem eru ætluð til manneldis, frá Bandaríkjunum
sem þörf er á til að votta að þær ráðstafanir sem beitt er við framleiðslu á þessum vörum og setningu þeirra á markað séu
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jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í reglunum um matvælaöryggi sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB)
2017/625.
9)

Þegar mælt er fyrir um kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í
Sambandið ætti að vísa til númera í sameinuðu nafnaskránni í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 (5) þar sem
mælt er fyrir um númer fyrir lifandi, kældar, frystar eða unnar samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla til manneldis.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari framkvæmdarreglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur,
dýr, matvæli og fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Efni og gildissvið
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur vegna komu sendinga af lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum,
möttuldýrum og sæsniglum, sem eru ætluð til manneldis, inn í Sambandið frá ríkjunum Massachusetts og Washington í
Bandaríkjunum.
2. gr.
Skilgreining
Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
„samlokur“: samlokur eins og þær eru skilgreindar í lið 2.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004.
3. gr.
Jafngildi
Þær ráðstafanir sem beitt er í ríkjunum Massachusetts og Washington í Bandaríkjunum til að vernda lýðheilsu í tengslum við
framleiðslu lifandi, kældra, frystra eða unninna samloka, skrápdýra, möttuldýra og sæsnigla til manneldis og setningu þeirra á
markað, sem mælt hefur verið fyrir um númer fyrir í sameinuðu nafnaskránni í öðrum hluta I. viðauka við reglugerð (EBE) nr.
2658/87, eru jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í reglunum sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
4. gr.
Opinbert vottorð
Sérhver sending af lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum, sem eru ætluð til
manneldis, eins og um getur í 1. gr., skal einungis koma inn í Sambandið ef henni fylgir opinbert vottorð sem er fyllt út á
viðeigandi hátt í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í viðaukanum.
5. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 5. nóvember 2020.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Ursula VON DER LEYEN
(1) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1.
(2) Ákvörðun ráðsins 98/258/EB frá 16. mars 1998 um gerð samnings milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Ameríku um ráðstafanir á sviði
hollustuhátta til að vernda heilbrigði manna og dýra í viðskiptum með dýr á fæti og dýraafurðir (Stjtíð EB L 118, 21.4.1998, bls. 1).
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
(Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55).
(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/626 frá 5. mars 2019 um skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til
að flytja inn tiltekin dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Evrópusambandsins og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því
er varðar þessar skrár (Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019 bls. 31).
(5) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (Stjtíð. EB L 256, 7.9.1987,
bls. 1).
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VIÐAUKI

OPINBER FYRIRMYND AÐ VOTTORÐI VEGNA INNFLUTNINGS Á LIFANDI, FRYSTUM,
KÆLDUM EÐA UNNUM SAMLOKUM, SKRÁPDÝRUM, MÖTTULDÝRUM OG SÆSNIGLUM,
SEM ERU ÆTLUÐ TIL MANNELDIS, FRÁ BANDARÍKJUNUM
I.1. Sendandi/útflytjandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4. Lögbært staðaryfirvald

Póstnúmer
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

l.2.a

Símanúmer
I.5. Viðtakandi/innflytjandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanúmer
I.7. Upprunaland

ISO-kóði

Fljótandi jarðolíugas
(USA)

US

I.8 Upprunaríki:

Kóði

I.9 Viðtökuland

I.11 Sendingarstaður
Heiti

ISO-kóði

I.10

I.12.
Skráningar-/samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur og tími

I.15. Flutningatæki

I.16. Landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

I.17. Fylgiskjöl

Járnbrautarvagn 

Auðkenning
Tilvísun í skjöl:

Gerð

Kóði

Land

ISO-landskóði

Tilvísun í viðskiptaskjöl

I.18 Lýsing á vöru

I.19 Vörunúmer (ST-númer)
I.20 Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita 

I.22. Fjöldi pakkninga
Kældar 

Frystar 

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer
I.25. Vörur sem eru vottaðar:
 sem afurðir til manneldis

I.24. Tegund umbúða
 sem lifandi lagardýr til
manneldis

I.26

 til afgreiðslustöðvar

 til frekari vinnslu

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB 

I.28. Auðkenning varanna
SN-númer

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund meðhöndlunar

 Lokaneytandi Fjöldi pakkninga Tegund vöru

Kæligeymsla

Tekjustaður

Heiti verksmiðju Eigin þyngd
og
samþykkisnúmer:

Númer
framleiðslulotu
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Bandaríkin (US)

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

II. Upplýsingar um heilbrigði
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Lýðheilsuvottun fyrir lifandi, kældar, frystar eða unnar samlokur, skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla til manneldis
Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að:

II. hluti: Vottun

— Vörurnar, sem hér er lýst, samræmast og voru framleiddar í samræmi við viðeigandi bandaríska staðla og kröfur í
opinberri lindýraeftirlitsáætlun Bandaríkjanna (e. US molluscan shellfish regulatory control program).
— Vörurnar, sem hér er lýst, eru merktar þannig að þeim er ekki ætlað að fara á kaf í eða komast í snertingu við vatn í
ESB.
— Allt skelfiskefni af erlendum uppruna, sem er notað í þessar vörur, er frá þriðju löndum/stöðvum/vaxtarsvæðum sem
hafa hlotið samþykki til að flytja lifandi samlokur til ESB.
II.2.

Kröfur um flutning og merkingar
Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að:

II.2.2.1

lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan eru geymd við aðstæður, þ. á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki
heilbrigðisástandi þeirra,

II.2.2.2

flutningagámurinn eða brunnbáturinn er hreinn og sótthreinsaður eða hefur ekki verið notaður áður og

II.2.2.3

sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá
skipsins, með viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.7 til I.11 í I. hluta þessa vottorðs.

Athugasemdir
* Sama vottorðið getur ekki fylgt framleiðslulotum af lifandi samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum og dauðum samlokum,
skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum. Gefa skal út aðskilið vottorð fyrir lifandi og dauðar afurðir.
I. hluti:
— Reitur I.8: Upprunasvæði: Ríki í Bandaríkjunum, tekjustaður og númer samþykkts framleiðslusvæðis.
— Reitur I.11: Upprunastaður: heiti og heimilisfang afgreiðslustöðvar.
— Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- og
endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-númer.
— Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: aðeins þar sem við á.
— Reitur I.28: Tegund vöru: tilgreinið lagareldi eða villtan uppruna. Tegund meðhöndlunar: lifandi, kældar, frosnar, unnar. Heiti
verksmiðju og samþykkisnúmer: þ.m.t. verksmiðjuskip, frystiskip, kæligeymsla, vinnslustöð. Tekjustaður segir til um framleiðslusvæðið
sem skal tilgreint fyrir allar vörur.
Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
Opinber skoðunarmaður:
Nafn (með hástöfum) .......................................................................
Menntun, hæfi og titill .....................................................................
Dagsetning .......................................................................................
Undirskrift ........................................................................................
Stimpill

__________
B-deild – Útgáfud.: 28. desember 2020

