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R E GL U G ER Ð
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 507/2020 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 um tímabundna aukningu á
opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna
vara frá tilteknum þriðju löndum.
1. gr.
1. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
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 eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirtaldar
ESB-gerðir gildi hér á landi:
1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá 22. október 2019
um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB) nr. 884/2014, (ESB) 2015/175,
(ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2020, frá 7. febrúar 2020. Reglugerðin er
birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 26, frá 23. apríl 2020, bls.
558.
2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/625 frá 6. maí 2020 um
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 um tímabundna aukningu á opinberu
eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum
inn í Sambandið, um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625
og (EB) nr. 178/2002 og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/943 og framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/88/ESB.
Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 134/2007, frá 26. október 2007.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/625 sem nefnd er í 1. gr. er birt
sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 22/1994
um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn
þeim, öll með síðari breytingum.
Reglugerðin öðlast þegar gildi og á sama tíma fellur brott 2. tölul. reglugerðar nr. 708/2015.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 6. júlí 2020.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Linda Fanney Valgeirsdóttir.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/625
frá 6. maí 2020
um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 um tímabundna
aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum
þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/943 og framkvæmdarákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2014/88/ESB
(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 i. og ii. lið b-liðar 1. mgr. 53. gr.,
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) (2), einkum b-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr. 47. gr. og a- og b-lið fyrstu undirgreinar
4. mgr. 54. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 (3) er mælt fyrir um reglur sem varða tímabundna
aukningu á opinberu eftirliti með tilteknum matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, við komu þeirra inn í Sambandið
frá tilteknum þriðju löndum, sem eru tilgreind í I. viðauka við þá reglugerð, og sérstök skilyrði sem gilda um komu tiltekinna
matvæla og fóðurs frá tilteknum þriðju löndum, sem eru tilgreind í II. viðauka við þá reglugerð, inn í Sambandið vegna
áhættu á mengun af völdum aflatoxína, varnarefnaleifa, pentaklórófenóls og díoxína og örverumengun.

2)

Tilteknir flokkar sendinga af matvælum og fóðri eru undanskildir gildissviði framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793 að
því tilskildu að heildarþyngd þeirra fari ekki yfir 30 kg. Þar eð hætturnar tengjast vörunum sjálfum en ekki innri eða ytri
umbúðum ættu þessi þyngdarmörk einungis að gilda um vörurnar sjálfar. Því er rétt að breyta 3. mgr. 1. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793 til að skipta út tilvísun í heildarþyngd fyrir tilvísun í eigin þyngd.

3)

Í 12. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793 er kveðið á um að það skuli endurskoða skrárnar, sem settar eru fram í
I. og II. viðauka við hana, reglulega og ekki sjaldnar en á sex mánaða fresti í því skyni að taka tillit til nýrra upplýsinga í
tengslum við áhættu og tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum.

4)

Tíðni og mikilvægi nýlegra matvælaatvika, sem eru tilkynnt í gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður
(RASFF), sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 178/2002, upplýsingar er varða opinbert eftirlit aðildarríkjanna með
fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem og skýrslur, sem gerðar eru tvisvar á ári, um sendingar af fóðri og
matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina á árinu 2019 í samræmi við 15.
gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 (4), benda til þess að breyta ætti skránum sem settar eru fram í
I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793.

5)

Að því er varðar einkum sendingar af appelsínum, mandarínum, klementínum, wilking-mandarínum og áþekkum sítrusblendingum frá Tyrklandi gefa gögn, sem borist hafa í tilkynningum í gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður,
og upplýsingar varðandi opinbert eftirlit, sem aðildarríkin inna af hendi, til kynna tilkomu nýrrar áhættu fyrir heilbrigði
manna vegna hugsanlegrar mengunar af völdum varnarefnaleifa sem útheimtir að opinbert eftirlit sé aukið. Þar að auki, að
því er varðar kryddblöndur frá Pakistan, gefa gögn, sem borist hafa í tilkynningum í gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir
matvæli og fóður, og upplýsingar varðandi opinbert eftirlit, sem aðildarríkin inna af hendi, til kynna tilkomu nýrrar áhættu
fyrir heilbrigði manna vegna hugsanlegrar mengunar af völdum aflatoxína sem útheimtir að opinbert eftirlit sé aukið. Því
ætti að skrá færslur sem varða þessar sendingar í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793.

6)

Vegna mikillar tíðni tilvika þar sem ekki er farið að viðeigandi kröfum, sem kveðið er á um í löggjöf Sambandsins, sem
komið hafa í ljós við opinbert eftirlit sem aðildarríkin inntu af hendi, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 669/2009, á fyrri
helmingi ársins 2019 þykir rétt að auka tíðni á sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi bauna frá Kenya og þurrkaðra
þrúgna og granatepla frá Tyrklandi. Því ætti að breyta færslum sem varða þessar sendingar í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 til samræmis við það.

7)

Sesamfræ frá Súdan og Úganda falla nú þegar undir aukið opinbert eftirlit að því er varðar tilvist salmonellu, annars vegar
frá því í júlí og hins vegar frá því í janúar 2017. Opinbert eftirlit, sem aðildarríki hafa innt af hendi með þessum matvælum,
sýna aukningu á fjölda tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum síðan auknu opinberu eftirliti var komið á. Þessar
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niðurstöður veita sannanir fyrir því að koma þessara matvæla inn í Sambandið skapar alvarlega áhættu fyrir heilbrigði
manna.
8)

Til að vernda heilbrigði manna í Sambandinu er því nauðsynlegt, til viðbótar við aukna opinbera eftirlitið, að kveða á um
sérstök skilyrði í tengslum við sesamfræ frá Súdan og Úganda. Einkum ætti opinbert vottorð að fylgja með öllum sendingum
af sesamfræi frá Súdan og Úganda þar sem fram kemur að allar niðurstöður úr sýnatöku og greiningum sýni að salmonella
sé ekki fyrir hendi í 25 g. Festa ætti niðurstöður sýnatöku og greiningar við þetta vottorð. Því ætti að fella færslur sem varða
sesamfræ frá Súdan og Úganda brott úr I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 og bæta þeim við í II.
viðauka við hana.

9)

Að auki falla paprikur af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá Indlandi og Pakistan þegar undir aukið opinbert eftirlit
síðan í janúar 2018 að því er varðar tilvist varnarefnaleifa. Strax í janúar 2019 var þessi tíðni aukin úr 10% í 20% vegna
tiltölulega margra tilvika þar sem ekki var farið að tilskildum kröfum sem kveðið er á um í löggjöf Sambandsins. Opinbert
eftirlit, sem aðildarríki hafa innt af hendi með þessum matvælum, sýna viðvarandi mikinn fjölda tilvika þar sem ekki er farið
að tilskildum ákvæðum að því er varðar paprikur af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá Indlandi og aukningu á fjölda
tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum að því er varðar paprikur af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá
Pakistan eftir að auknu opinberu eftirliti var komið á. Fjölmargar tilkynningar, sem vörðuðu báðar vörutegundirnar, voru
sendar í gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður eftir að auknu opinberu eftirliti var komið á. Þessar niðurstöður
veita sannanir fyrir því að koma þessara matvæla inn í Sambandið skapar alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna.

10) Til að vernda heilbrigði manna í Sambandinu er því nauðsynlegt, til viðbótar við aukna opinbera eftirlitið, að kveða á um
sérstök skilyrði í tengslum við paprikur af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá Indlandi og Pakistan. Einkum ætti
opinbert vottorð að fylgja með öllum sendingum af paprikum (öðrum en sætum) frá Indlandi og Pakistan þar sem fram
kemur að tekin hafi verið sýni úr vörunum og sett í greiningu m.t.t. varnarefnaleifa og að allar niðurstöður sýni að ekki hafi
verið farið yfir viðeigandi hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar. Festa ætti niðurstöður sýnatöku og greiningar við þetta
vottorð. Því ætti að fella færslur sem varða paprikur af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá Indlandi og Pakistan brott
úr I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 og bæta þeim við í II. viðauka við hana.
11) Að því er varðar karrílauf frá Indlandi hefur komið í ljós við opinbert eftirlit, sem aðildarríki inna af hendi, að dregið hefur
úr tíðni tilvika þar sem ekki er farið að tilskildum kröfum sem kveðið er á um í löggjöf Sambandsins. Því er rétt að fella
færsluna sem varðar karrílauf frá Indlandi brott úr II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 og bæta henni
við í I. viðauka við hana. Rétt þykir að auka tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi, sem á að inna af hendi
með þessari vöru, í ljósi þess að kröfur sem varða opinbera vottun og sýnatöku og greiningu m.t.t. varnarefnaleifa í þriðja
landinu verða lagðar af að því er varðar þessa vöru.
12) Að því er varðar hindber frá Serbíu, þurrkaðar apríkósur og apríkósur, unnar eða rotvarðar á annan hátt, frá Tyrklandi og
sítrónur frá Tyrklandi benda fyrirliggjandi upplýsingar til þess að almennt hafi verið farið að viðeigandi öryggiskröfum, sem
kveðið er á um í löggjöf Sambandsins, á fullnægjandi hátt og þess vegna sé ekki lengur hægt að réttlæta aukið opinbert
eftirlit með þessum vörum. Því ætti að fella brott færslurnar í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 sem
varða þessar vörur.
13) Númerið í sameinuðu nafnaskránni, sem er tilgreint fyrir sesamfræ í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/1793, nær yfir óunnin og unnin sesamfræ. Frá sjónarmiði áhættustjórnunar þykir rétt að I. og II. viðauki við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 innihaldi bæði óunnin og unnin sesamfræ vegna þess að óunnin og unnin sesamfræ,
einkum að því er varðar upprunalöndin sem getið er í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793, skapa
sömu áhættu. Því ætti að breyta öllum vörulýsingum sem varða sesamfræ í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð
(ESB) 2019/1793 til að þær innihaldi bæði óunnin og unnin sesamfræ. Til að laga þessar vörur betur að vörulýsingunni fyrir
þetta númer í sameinuðu nafnaskránni í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 (5) ætti þar að auki einungis að vísa til þeirra í
I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 sem „sesamfræ“ en ekki sem „sesamfræ (fræ Sesamum)“.
14) Jarðhnetumjöl, fín- og grófmalað, skapar sömu áhættu og þau form matvælanna og fóðursins sem eru sem stendur tilgreind
í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793. Því ætti að breyta öllum færslum sem varða jarðhnetur í I.
og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 til að þær nái yfir jarðhnetumjöl, fín- og grófmalað.
15) Á sama hátt skapa olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu sömu áhættu og
þau form vörunnar sem eru sem stendur tilgreind í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793. Tilteknar
færslur í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 sem varða jarðhnetur ná ekki yfir jarðhnetur í fyrrnefndu
formi. Því er rétt að breyta öllum færslum sem varða jarðhnetur í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793
til að þær nái yfir olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu.
16) Breyta ætti númerunum í sameinuðu nafnaskránni, sem eru tilgreind fyrir paprikur af tegundinni Capsicum (einnig sætar)
frá Srí Lanka annars vegar og frá Indlandi hins vegar og fyrir apríkósur, unnar eða rotvarðar á annan hátt, frá Úsbekistan, í
framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 til að tryggja samkvæmni við lýsinguna á þessum vörum í I. og II. viðauka við þá
reglugerð.
17) Til að tryggja samræmi og gagnsæi þykir rétt að skipta I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 út í
heild sinni.
18) Með framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/88/ESB (6) er lagt bann við innflutningi matvæla til
Sambandsins, sem innihalda eða samanstanda af betellaufum, sem eru upprunnin í Bangladess eða send þaðan. Hún var
samþykkt í kjölfar mikils fjölda tilkynninga, sem voru gefnar út í hraðviðvörunarkerfinu fyrir matvæli og fóður, vegna margs
konar stofna salmonellu, þ.m.t. Salmonella Typhimurium, sem fundust í matvælum sem innihéldu eða samanstóðu af
betellaufum („Piper betle“, almennt þekkt sem „Paan leaf“ eða „Betel quid“) frá Bangladess.
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19) Bangladess hefur ekki lagt fram fullnægjandi aðgerðaáætlun. Þess vegna er ekki hægt að draga þá ályktun að ábyrgðirnar,
sem Bangladess lagði fram, séu nægilegar til að takast á við þá alvarlegu áhættu fyrir heilbrigði manna sem áður var greind.
Því ætti að halda neyðarráðstöfununum sem komið var á með framkvæmdarákvörðun 2014/88/ESB.
20) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/943 (7) var innflutningur til Sambandsins á þurrkuðum
baunum frá Nígeríu, undir SN-númerunum 0713 39 00, 0713 35 00 og 0713 90 00, stöðvaður tímabundið vegna áframhaldandi tilvistar díklórvoss. Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1256 (8) var gildistökudagsetning framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/943 framlengd til 30. júní 2022 til að gera Nígeríu kleift að innleiða
viðeigandi áhættustjórnunarráðstafanir og veita tilskildar ábyrgðir.
21) Reglurnar, sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793, framkvæmdarákvörðun 2014/88/ESB og
framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/943, tengjast efnislega vegna þess að þær varða allar innleiðingu viðbótarráðstafana
sem gilda um komu tiltekinna matvæla og fóðurs inn í Sambandið frá tilteknum þriðju löndum vegna áhættu sem hefur
greinst og er beitt með hliðsjón af því hversu alvarleg áhættan er. Því er rétt að stuðla að réttri og heildstæðri beitingu
viðkomandi reglna með því að fastsetja í einni gerð ákvæði sem varða tímabundna aukningu á opinberu eftirliti með
tilteknum matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, og viðeigandi neyðarráðstafanir. Því ætti að fella framkvæmdarákvörðun 2014/88/ESB og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/943 úr gildi og færa ákvæði þeirra yfir í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 og breyta þeirri síðastnefndu til samræmis við það.
22) Í þágu réttarvissu er rétt að kveða á um að aðildarríkjum sé heimilt að leyfa komu sendinga af sesamfræi frá Súdan og
Úganda og af paprikum af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá Indlandi og Pakistan inn í Sambandið án þess að þeim
fylgi opinbert vottorð og niðurstöður úr sýnatöku og greiningum ef þær fóru frá upprunalandinu, eða sendingarlandinu ef
það land er annað en upprunalandið, fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar.
23) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 til samræmis við það.
24) 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.
Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 er breytt sem hér segir:
1)

Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í 1. mgr. er eftirfarandi ba-lið bætt við:
„ba) tímabundin stöðvun á komu matvælanna og fóðursins, sem eru tilgreind í II. viðauka a, inn í Sambandið“.
b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:
„3. Þessi reglugerð gildir ekki um eftirfarandi flokka sendinga af matvælum og fóðri, sem um getur í a- og b-lið 1. mgr.,
nema eigin þyngd þeirra fari yfir 30 kíló:
a) sendingar af matvælum og fóðri, sem eru sendar sem vörusýnishorn, rannsóknarsýni eða sem sýningargripir á sýningar,
sem ekki er ætlunin að setja á markað,
b) sendingar af matvælum og fóðri, sem eru hluti af persónulegum farangri farþega og ætlaðar til persónulegrar neyslu eða
notkunar,
c) sendingar af matvælum og fóðri, sem eru ekki viðskiptalegs eðlis, sem eru sendar til einstaklinga, sem ekki er ætlunin
að setja á markað,
d) sendingar af matvælum og fóðri sem eru ætlaðar í vísindaskyni.“
2)

Í stað fyrirsagnar 3. þáttar kemur eftirfarandi:
„SÉRSTÖK SKILYRÐI SEM GILDA UM KOMU OG TÍMABUNDNA STÖÐVUN Á KOMU
TILTEKINNA MATVÆLA OG FÓÐURS FRÁ TILTEKNUM ÞRIÐJU LÖNDUM INN Í SAMBANDIÐ“

3)

Eftirfarandi 11. gr. a er bætt við:
„11. gr. a
Tímabundin stöðvun á komu inn í Sambandið

1.

Aðildarríki skulu banna komu matvælanna og fóðursins, sem eru tilgreind í II. viðauka a, inn í Sambandið.

2. Ákvæði 1. gr. gilda um matvæli og fóður sem ætlunin er að setja á markað Sambandsins og um matvæli og fóður sem eru
ætluð til einkanota eða einkaneyslu innan tollsvæðis Sambandsins.“
4)

Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

5)

Í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð er II. viðauka a bætt við.
2. gr.
Niðurfellingar

1.

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/943 og framkvæmdarákvörðun 2014/88/ESB eru felldar úr gildi.
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Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu gerðirnar sem tilvísanir í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793.
3. gr.
Umbreytingarráðstafanir

Sendingar af sesamfræi frá Súdan og Úganda og af paprikum af tegundinni Capsicum (aðrar en sætar) frá Indlandi og Pakistan,
sem fóru frá upprunalandinu, eða sendingarlandinu ef það land er annað en upprunalandið, fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar mega koma inn í Sambandið án þess að þeim fylgi niðurstöður úr sýnatöku og greiningum og opinbera vottorðið sem
kveðið er á um í 10. og 11. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1793.
4. 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 6. maí 2020.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Ursula VON DER LEYEN
(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1.
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá 22. október 2019 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og
neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2017/625 og (EB) nr. 178/2002 og um niðurfellingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009, (ESB) nr.
884/2014, (ESB) 2015/175, (ESB) 2017/186 og (ESB) 2018/1660 (Stjtíð. ESB L 277, 29.10.2019, bls. 89).
(4) 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).
(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).
(6) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/88/ESB frá 13. febrúar 2014 um tímabundna stöðvun innflutnings á matvælum, sem
innihalda eða samanstanda af betellaufum („Piper betle“), frá Bangladess (Stjtíð. ESB L 45, 15.2.2014, bls. 34).
(7) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/943 frá 18. júní 2015 um neyðarráðstafanir sem varða tímabundna stöðvun
innflutnings á þurrkuðum baunum frá Nígeríu og um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 (Stjtíð. ESB L 154, 19.6.2015, bls.
8).
(8) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1256 frá 23. júlí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB)
2015/943 um neyðarráðstafanir sem varða tímabundna stöðvun innflutnings á þurrkuðum baunum frá Nígeríu að því er varðar að framlengja
gildistíma hennar (Stjtíð. ESB L 196, 24.7.2019, bls. 3).
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VIÐAUKI

1.

Ákvæðum I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 er breytt sem hér segir:

1)

Í stað I. viðauka kemur eftirfarandi:
„I. VIÐAUKI
Matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum þriðju löndum sem falla undir tímabundna
aukningu á opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum og eftirlitsstöðum
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
(Matvæli og fóður)

SN-númer (1)
1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— úr 1208 90 00

TARICundirskipting

—
—
—
—

Upprunaland

Hætta

Bólivía (BO)

Aflatoxín

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)
50

20

— 2305 00 00

— Svartur pipar (Piper)
(Matvæli – hvorki mulin né
möluð)

úr 0904 11 00

10

Brasilía (BR)

Salmonella (2)

20

Goðaber (úlfaber) (Lycium
barbarum L.)
(Matvæli — fersk, kæld eða
þurrkuð)

úr 0813 40 95,*
úr 0810 90 75

10
10

Kína (CN)

Varnarefnaleifar (3) (4)
(5)

20

Paprika (Capsicum annuum)
(Matvæli – mulin eða möluð)

úr 0904 22 00

11

Kína (CN)

Salmonella (6)

20

Te, einnig bragðbætt
(Matvæli)

0902

Kína (CN)

Varnarefnaleifar (3) (7)

20

Eggaldin (Solanum melongena)
(Matvæli – fersk eða kæld)

0709 30 00

Dóminíska
lýðveldið (DO)

Varnarefnaleifar (3)

20

Dóminíska
lýðveldið (DO)

Varnarefnaleifar (3) (8)

50

Egyptaland (EG)

Varnarefnaleifar (3) (9)

20

Eþíópía (ET)

Salmonella (2)

50

— Paprika (Capsicum annuum)
— 0709 60 10,
0710 80 51
— Paprikur af tegundinni
Capsicum (aðrar en sætar)
— úr 0709 60 99,
úr 0710 80 59
— Spergilbaunir (Vigna
unguiculata ssp. sesquipedalis, — úr 0708 20 00,
Vigna unguiculata ssp.
úr 0710 22 00
unguiculata)
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

— Paprika (Capsicum annuum)
— 0709 60 10,
0710 80 51
— Paprikur af tegundinni
— úr 0709 60 99,
Capsicum (aðrar en sætar)
úr 0710 80 59
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)
Sesamfræ
(Matvæli)

1207 40 90

20
20
10
10

20
20

Nr. 733
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

6. júlí 2020
SN-númer (1)

TARICundirskipting

— Heslihnetur, í skurn
— Heslihnetur, skurnlausar
— Mjöl, gróft mjöl og duft úr
heslihnetum
— Heslihnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt
(Matvæli)

— 0802 21 00
— 0802 22 00
— úr 1106 30 90

40

— úr 2008 19 19,
úr 2008 19 95,
úr 2008 19 99

30
20
30

Pálmaolía
(Matvæli)

1511 10 90,
1511 90 11,
úr 1511 90 19,
1511 90 99

Upprunaland

Hætta

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)
50

Georgía (GE)

Aflatoxín

Gana (GH)

Súdan-litarefni (10)

50

90

Karrílauf (Bergera/Murraya
úr 1211 90 86
koenigii)
(Matvæli– fersk, kæld, frosin eða
þurrkuð)

10

Indland (IN)

Varnarefnaleifar (3) (11)

50

Okra
úr 0709 99 90,
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst) úr 0710 80 95

20
30

Indland (IN)

Varnarefnaleifar (3) (12)

10

Kenya (KE)

Varnarefnaleifar (3)

10

Baunir (Vigna spp., Phaseolus
spp.)
(Matvæli – fersk eða kæld)

0708 20

Súpusellerí (Apium graveolens)
(Matvæli – ferskar eða kældar
kryddjurtir)

úr 0709 40 00

20

Kambódía (KH)

Varnarefnaleifar (3) (13)

50

Spergilbaunir (Vigna unguiculata úr 0708 20 00,
ssp. sesquipedalis, Vigna
úr 0710 22 00
unguiculata ssp. unguiculata)
(Matvæli – ferskt, kælt eða fryst
grænmeti)

10
10

Kambódía (KH)

Varnarefnaleifar (3) (14)

50

Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)
(Matvæli – unnin eða rotvarin
með ediki eða ediksýru)

úr 2001 90 97

11, 19

Líbanon (LB)

Ródamín B

50

Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)
(Matvæli – unnin eða rotvarin
með saltlegi eða sítrónusýru,
ófryst)

úr 2005 99 80

93

Líbanon (LB)

Ródamín B

50

Paprikur af tegundinni Capsicum
(einnig sætar)
(Matvæli – þurrkuð, ristuð,
möluð eða mulin)

0904 21 10,
úr 0904 21 90,
úr 0904 22 00,
úr 2005 99 10,
úr 2005 99 80

20
11, 19
10, 90
94

Srí Lanka (LK)

Aflatoxín

50
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)
—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
(Matvæli og fóður)

SN-númer (1)
1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— úr 1208 90 00

TARICundirskipting

—
—
—
—

Upprunaland

Hætta

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)
50

Madagaskar (MG)

Aflatoxín

Malasía (MY)

Varnarefnaleifar (3)

20

20

— 2305 00 00

20

Saðningaraldin (Artocarpus
heterophyllus)
(Matvæli — fersk)

úr 0810 90 20

Sesamfræ
(Matvæli)

1207 40 90

Nígería (NG)

Salmonella (2)

50

Kryddblöndur
(Matvæli)

0910 91 10,
0910 91 90

Pakistan (PK)

Aflatoxín

50

Síerra Leóne (SL)

Aflatoxín

50

Senegal (SN)

Aflatoxín

50

Vatnsmelónufræ (Egusi, Citrullus úr 1207 70 00,
spp.) og afleiddar afurðir
úr 1208 90 00,
úr 2008 99 99
(Matvæli)
—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjö
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
(Matvæli og fóður)

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— úr 1208 90 00

10
10
50

—
—
—
—

20

— 2305 00 00

Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)
(Matvæli – unnin eða rotvarin
með ediki eða ediksýru)

úr 2001 90 97

11, 19

Sýrland (SY)

Ródamín B

50

Næpur (Brassica rapa spp. Rapa)
(Matvæli – unnin eða rotvarin
með saltlegi eða sítrónusýru,
ófryst)

úr 2005 99 80

93

Sýrland (SY)

Ródamín B

50

Paprikur af tegundinni Capsicum úr 0709 60 99,
(aðrar en sætar)
úr 0710 80 59
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

20
20

Taíland (TH)

Varnarefnaleifar (3) (15)

10

Þurrkaðar þrúgur (þ.m.t.
0806 20
þurrkaðar þrúgur sem eru skornar
niður eða maukaðar, án frekari
meðhöndlunar)
(Matvæli)

Tyrkland (TR)

Okratoxín A

10

Mandarínur (þ.m.t. tangerínur og
satsúmur), klementínur, wilkingmandarínur og áþekkir
sítrusblendingar

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3)

5

0805 21,
0805 22,
0805 29
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

SN-númer (1)

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

(Matvæli – fersk eða þurrkuð)
Appelsínur
(Matvæli – fersk eða þurrkuð)

0805 10

Granatepli
(Matvæli – fersk eða kæld)

úr 0810 90 75

30

Paprika (Capsicum annuum)
0709 60 10,
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst) 0710 80 51

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3)

10

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3) (16)

20

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (3) (17)

10

Óunnir heilir, malaðir, steyttir,
úr 1212 99 95
brotnir eða saxaðir
apríkósukjarnar sem ætlunin er að
setja á markað fyrir
lokaneytendur (18) (19)
(Matvæli)

20

Tyrkland (TR)

Sýaníð

50

Paprikur af tegundinni Capsicum úr 0709 60 99,
(aðrar en sætar)
úr 0710 80 59
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

20
20

Úganda (UG)

Varnarefnaleifar (3)

20

Bandaríkin (US)

Aflatoxín

10

Bandaríkin (US)

Aflatoxín

10

Úsbekistan (UZ)

Súlfít (20)

50

72
20
30
40

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (21)

50

Okra
úr 0709 99 90,
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst) úr 0710 80 95

20
30

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (21)

50

Paprikur af tegundinni Capsicum úr 0709 60 99,
(aðrar en sætar)
úr 0710 80 59
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

20
20

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (3) (21)

50

—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
(Matvæli og fóður)

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— úr 1208 90 00
— 2305 00 00

— Pistasíuhnetur, í skurn
— Pistasíuhnetur, skurnlausar
— Pistasíuhnetur, ristaðar
(Matvæli)

— 0802 51 00
— 0802 52 00
— úr 2008 19 13,
úr 2008 19 93

— Þurrkaðar apríkósur
— Apríkósur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt
(Matvæli)

— 0813 10 00
— 2008 50

— Kóríanderlauf
— Basilíka (helgibasilíka)
— Minta
— Steinselja
(Matvæli – ferskar eða kældar
kryddjurtir)

—
—
—
—

úr 0709 99 90
úr 1211 90 86
úr 1211 90 86
úr 0709 99 90

.“
2)

20

Í stað II. viðauka kemur eftirfarandi:

20
20
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„II. VIÐAUKI
Matvæli og fóður frá tilteknum þriðju löndum sem falla undir sérstök skilyrði fyrir komu inn í Sambandið
vegna mengunaráhættu af völdum sveppaeiturs, þ.m.t. aflatoxín, varnarefnaleifa, pentaklórófenóls
og díoxína og örverumengunar
1.

Matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem um getur í i. lið b-liðar 1. mgr. 1. gr.
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)
— Heslihnetur (Corylus sp.) í
skurn
— Heslihnetur (Corylus sp.)
skurnlausar
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda heslihnetur
— Heslihnetumauk

— Heslihnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt, þ.m.t
blöndur

— Mjöl, gróft mjöl og duft úr
heslihnetum
— Heslihnetuolía
(Matvæli)
— Parahnetur í skurn
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda parahnetur í skurn.
(Matvæli)

SN-númer (22)

TARICundirskipting

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

Upprunaland

Hætta

Argentína (AR)

Aflatoxín

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)
5

Aserbaísjan (AZ)

Aflatoxín

20

Brasilía (BR)

Aflatoxín

50

20

— 0802 21 00
— 0802 22 00
— úr 0813 50 39,
úr 0813 50 91,
úr 0813 50 99
— úr 2007 10 10,
úr 2007 10 99,
úr 2007 99 39,
úr 2007 99 50,
úr 2007 99 97
— úr 2008 19 12,
úr 2008 19 19,
úr 2008 19 92,
úr 2008 19 95,
úr 2008 19 99,
úr 2008 97 12,
úr 2008 97 14,
úr 2008 97 16,
úr 2008 97 18,
úr 2008 97 32,
úr 2008 97 34,
úr 2008 97 36,
úr 2008 97 38,
úr 2008 97 51,
úr 2008 97 59,
úr 2008 97 72,
úr 2008 97 74,
úr 2008 97 76,
úr 2008 97 78,
úr 2008 97 92,
úr 2008 97 93,
úr 2008 97 94,
úr 2008 97 96,
úr 2008 97 97,
úr 2008 97 98
— úr 1106 30 90

70
70
70
70
40
05, 06
33
23
30
30
30
20
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
40

— úr 1515 90 99

20

— 0801 21 00
— úr 0813 50 31,
úr 0813 50 39,
úr 0813 50 91,
úr 0813 50 99

20
20
20
20
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

Brasilía (BR)

Aflatoxín

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)
10

Kína (CN)

Aflatoxín

20

Egyptaland (EG)

Aflatoxín

20

— Pipar af ættkvíslinni Piper;
— 0904
þurrkuð, mulin eða möluð
aldin af ættkvíslinni Capsicum
eða af ættkvíslinni Pimenta
— Engifer, saffran, túrmerik
— 0910
(kúrkúmín), timjan,
lárviðarlauf, karrý og önnur
krydd
(Matvæli – þurrkað krydd)

Eþíópía (ET)

Aflatoxín

50

—
—
—
—

Gana (GH)

Aflatoxín

50

—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)
—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)
—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)

SN-númer (22)

TARICundirskipting

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

20

—
—
—
—

20

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

Upprunaland

Hætta

— úr 1208 90 00

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

20

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

20
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)
—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)

SN-númer (22)

TARICundirskipting

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

Upprunaland

Hætta

Gambía (GM)

Aflatoxín

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)
50

Indónesía (ID)

Aflatoxín

20

Indland (IN)

Salmonella (23)

10

Indland (IN)

Aflatoxín

20

20

Múskat (Myristica fragrans)
(Matvæli – þurrkað krydd)

0908 11 00,
0908 12 00

Betellauf (Piper betle L.)
(Matvæli)

úr 1404 90 00

10

Paprikur af tegundinni Capsicum
(einnig sætar)
(Matvæli – þurrkuð, ristuð,
möluð eða mulin)

0904 21 10,
úr 0904 22 00,
úr 0904 21 90,
úr 2005 99 10,
úr 2005 99 80

11, 19
20
10, 90
94

Múskat (Myristica fragrans)
(Matvæli – þurrkað krydd)

— 0908 11 00,
0908 12 00

Indland (IN)

Aflatoxín

20

—
—
—
—

—
—
—
—

Indland (IN)

Aflatoxín

10

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

20

úr 1302 32 90

10

Indland (IN)

Pentaklórófenól og
díoxín (24)

5

Paprikur af tegundinni Capsicum úr 0709 60 99,
(aðrar en sætar)
úr 0710 80 59
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

20
20

Indland (IN)

Varnarefnaleifar (25) (26)

10

Gúargúmmí
(Matvæli og fóður)

Sesamfræ
(Matvæli)

1207 40 90

Indland (IN)

Salmonella (27)

20

— Pistasíuhnetur, í skurn
— Pistasíuhnetur, skurnlausar
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda pistasíuhnetur
— Pistasíumauk

— 0802 51 00
— 0802 52 00
— úr 0813 50 39,
úr 0813 50 91,
úr 0813 50 99
— úr 2007 10 10,
úr 2007 10 99,
úr 2007 99 39,
úr 2007 99 50,
úr 2007 99 97
— úr 2008 19 13,
úr 2008 19 93,
úr 2008 97 12,
úr 2008 97 14,
úr 2008 97 16,
úr 2008 97 18,
úr 2008 97 32,
úr 2008 97 34,
úr 2008 97 36,
úr 2008 97 38,

Íran (IR)

Aflatoxín

50

— Pistasíuhnetur, tilreiddar eða
rotvarðar, þ.m.t blöndur,

60
60
60
60
30
03, 04
32
22
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

— Mjöl, gróft mjöl og duft úr
pistasíuhnetum
(Matvæli)

SN-númer (22)
úr 2008 97 51,
úr 2008 97 59,
úr 2008 97 72,
úr 2008 97 74,
úr 2008 97 76,
úr 2008 97 78,
úr 2008 97 92,
úr 2008 97 93,
úr 2008 97 94,
úr 2008 97 96,
úr 2008 97 97,
úr 2008 97 98
— úr 1106 30 90

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
50

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)

Vatnsmelónufræ (Egusi, Citrullus úr 1207 70 00,
spp.) og afleiddar afurðir
úr 1208 90 00,
úr 2008 99 99
(Matvæli)

10
10
50

Nígería (NG)

Aflatoxín

50

Paprikur af tegundinni Capsicum úr 0709 60 99,
(aðrar en sætar)
úr 0710 80 59
(Matvæli – fersk, kæld eða fryst)

20
20

Pakistan (PK)

Varnarefnaleifar (25)

20

Súdan (SD)

Aflatoxín

50

Súdan (SD)

Salmonella (27)

20

Tyrkland (TR)

Aflatoxín

20

—
—
—
—

Jarðhnetur, í skurn
Jarðhnetur, skurnlausar
Hnetusmjör
Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— Olíukökur og aðrar fastar
leifar, einnig muldar eða í
kögglum, frá kjörnun
jarðhnetuolíu
— Jarðhnetumjöl, fín- og
grófmalað
(Matvæli og fóður)

—
—
—
—

1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98
— 2305 00 00

— úr 1208 90 00

20

Sesamfræ
(Matvæli)

1207 40 90

— Þurrkaðar fíkjur
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda fíkjur
— Þurrkað fíkjumauk

— 0804 20 90
— úr 0813 50 99

50

— úr 2007 10 10,
úr 2007 10 99,
úr 2007 99 39,
úr 2007 99 50,
úr 2007 99 97
— úr 2008 97 12,
úr 2008 97 14,
úr 2008 97 16,
úr 2008 97 18,
úr 2008 97 32,
úr 2008 97 34,
úr 2008 97 36,
úr 2008 97 38,
úr 2008 97 51,
úr 2008 97 59,
úr 2008 97 72,
úr 2008 97 74,
úr 2008 97 76,
úr 2008 97 78,
úr 2008 97 92,
úr 2008 97 93,
úr 2008 97 94,
úr 2008 97 96,
úr 2008 97 97,
úr 2008 97 98,
úr 2008 99 28
úr 2008 99 34,
úr 2008 99 37,
úr 2008 99 40,

50
20
01, 02
31
21
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10

— Þurrkaðar fíkjur, unnar eða
rotvarðar, þ.m.t. blöndur

Nr. 733
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

— Mjöl, gróft mjöl eða duft úr
þurrkuðum fíkjum
(Matvæli)
— Heslihnetur (Corylus sp.) í
skurn
— Heslihnetur (Corylus sp.)
skurnlausar
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda heslihnetur
— Heslihnetumauk
— Heslihnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt, þ.m.t
blöndur
— Mjöl, gróft mjöl og duft úr
heslihnetum
— Heslihnetuolía
(Matvæli)

— Pistasíuhnetur, í skurn
— Pistasíuhnetur, skurnlausar
— Blöndur af hnetum eða
þurrkuðum ávöxtum sem
innihalda pistasíuhnetur
— Pistasíumauk
— Pistasíuhnetur, tilreiddar eða
rotvarðar, þ.m.t blöndur,
— Mjöl, gróft mjöl og duft úr
pistasíuhnetum
(Matvæli)

6. júlí 2020
SN-númer (22)
úr 2008 99 49,
úr 2008 99 67,
úr 2008 99 99
— úr 1106 30 90

TARICundirskipting

Upprunaland

Hætta

60
95
60
60

— 0802 21 00

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)

Tyrkland (TR)

Aflatoxín

5

Tyrkland (TR)

Aflatoxín

50

— 0802 22 00
— úr 0813 50 39,
úr 0813 50 91,
úr 0813 50 99
— úr 2007 10 10,
úr 2007 10 99,
úr 2007 99 39,
úr 2007 99 50,
úr 2007 99 97
— úr 2008 19 12,
úr 2008 19 19,
úr 2008 19 92,
úr 2008 19 95,
úr 2008 19 99,
úr 2008 97 12,
úr 2008 97 14,
úr 2008 97 16,
úr 2008 97 18,
úr 2008 97 32,
úr 2008 97 34,
úr 2008 97 36,
úr 2008 97 38,
úr 2008 97 51,
úr 2008 97 59,
úr 2008 97 72,
úr 2008 97 74,
úr 2008 97 76,
úr 2008 97 78,
úr 2008 97 92,
úr 2008 97 93,
úr 2008 97 94,
úr 2008 97 96,
úr 2008 97 97,
úr 2008 97 98
— úr 1106 30 90
— úr 1515 90 99
— 0802 51 00
— 0802 52 00
— úr 0813 50 39,
úr 0813 50 91,
úr 0813 50 99
— úr 2007 10 10,
úr 2007 10 99
— úr 2007 99 39,
úr 2007 99 50,
úr 2007 99 97,
úr 2008 19 13,
úr 2008 19 93,
úr 2008 97 12,
úr 2008 97 14,
úr 2008 97 16,
úr 2008 97 18,
úr 2008 97 32,
úr 2008 97 34,
úr 2008 97 36,
úr 2008 97 38,
úr 2008 97 51,
úr 2008 97 59,
úr 2008 97 72,
úr 2008 97 74,
úr 2008 97 76,
úr 2008 97 78,
úr 2008 97 92,
úr 2008 97 93,
úr 2008 97 94,

70
70
70
70
40
05, 06
33
23
30
30
30
20
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
40
20

60
60
60
60
30
03, 04
32
22
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

SN-númer (22)
úr 2008 97 96,
úr 2008 97 97,
úr 2008 97 98
— úr 1106 30 90
úr 2008 99 99

Vínviðarlauf
(Matvæli)
Sesamfræ
(Matvæli)

1207 40 90

Drekaávextir
(Matvæli – fersk eða kæld)

úr 0810 90 20

2.

TARICundirskipting
19
19
19
50
11, 19

10

Upprunaland

Hætta

Tíðni sannprófunar
auðkenna og eftirlits
með ástandi (%)

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar (25) (28)

20

Úganda (UG)

Salmonella (27)

20

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar (25) (29)

10

Samsett matvæli sem um getur í ii. lið b-liðar 1. mgr. 1. gr.

Samsett matvæli sem innihalda eitthvað af þeim einstöku afurðum sem eru skráðar í töflu 1 í þessum viðauka vegna áhættu á
mengun af völdum aflatoxína í magni sem er yfir 20% af annaðhvort stakri afurð eða sem summa skráðra afurða
SN-númer (30)
Lýsing (31)
úr 1704 90

Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaóinnihalds, annað en tyggigúmmí, einnig sykurhúðað

úr 1806

Súkkulaði og önnur tilreidd matvæli sem innihalda kakaó

úr 1905

Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki,
innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur

.“
2.

Eftirfarandi II. viðauka a er bætt við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793:
„II. VIÐAUKI a
Matvæli og fóður frá tilteknum þriðju löndum, sem falla undir tímabundna stöðvun
á komu inn í Sambandið, sem um getur í 11. gr. a

Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)
— Matvæli sem innihalda eða samanstanda af
betellaufum („Piper betle“)
(Matvæli)
— Matvæli sem samanstanda af þurrkuðum baunum
(Matvæli)

SN-númer (32)

TARIC-undirskipting

Upprunaland

— 1404 90 00 (33)

Bangladess (BD) ( )

— 0713 35 00
— 0713 39 00
— 0713 90 00

Nígería (NG)

34

Hætta
Salmonella

Varnarefnaleifar

.“
(1) Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar er SN-númerið merkt með „úr“.
(2) Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í a-lið
1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
(3) Leifar af a.m.k. þeim varnarefnum sem eru skráð í varnaráætlun sem var samþykkt í samræmi við 2. mgr. 29. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og
um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1) sem unnt er að greina með aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar sem byggjast á gas- og massagreiningu og vökvaskiljun og massagreiningu (einungis varnarefni sem á að vakta í/á vörum úr
jurtaríkinu).
(4) Leifar af amítrasi.
(5) Leifar af nikótíni.
(6) Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í b-lið
1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
(7) Leifar af tolfenpýraði.
(8) Leifar af amítrasi (amítras, þ.m.t. umbrotsefni sem innihalda 2,4-dímetýlanilínhlutann, gefið upp sem amítras), díafenþíúróni, díkófóli (summa
p, p′- og o,p′-hverfna), díþíókarbamötum (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t. maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram).
(9) Leifar af díkófóli (summa p, p′- og o,p′-hverfna), dínótefúrani, fólpeti, próklórasi (summa próklóras og umbrotsefna þess sem innihalda 2,4,6tríklórófenólhlutann, gefin upp sem próklóras), þíófanatmetýli og tríforíni.
(10) Að því er varðar þennan viðauka vísar „Súdan-litarefni“ til eftirfarandi íðefna: i. Súdan I (CAS-númer 842-07-9), ii. súdan II (CAS-númer
3118-97-6), iii. súdan III (CAS-númer 85-86-9) iv. skarlatsrauður, eða súdan IV (CAS-númer 85-83-6).
(11) Leifar af asefati.
(12) Leifar af díafenþíúróni.
(13) Leifar af fenþóati.
(14) Leifar af klórbúfami.
(15) Leifar af formetanati (summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat (hýdróklóríð)), próþíófosi og tríforíni.
(16) Leifar af próklórasi.
(17) Leifar af díafenþíúróni, formetanati (summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat (hýdróklóríð)) og þíófanatmetýli.
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(18) „Óunnar afurðir“ eins og þær eru skilgreindar í 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).
(19) „Setning á markað“ og „lokaneytandi“ eins og skilgreint er í 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 (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).
(20) Tilvísunaraðferðir: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eða ISO 5522:1981.
(21) Leifar af díþíókarbamötum, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram) fenþóati og
kínalfosi.
(22) Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar er SN-númerið merkt með „úr“.
(23) Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í blið 1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
(24) Greiningarskýrslan, sem um getur í 3. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar, skal gefin út af rannsóknarstofu sem er faggilt í samræmi við EN
ISO/IEC 17025 til að greina pentaklórófenól í matvælum og fóðri.
Í greiningarskýrslunni skal tilgreina:
a) niðurstöður úr sýnatöku og greiningu á því hvort pentaklórófenól er að finna, sem er framkvæmd af lögbærum yfirvöldum í
upprunalandinu eða í landinu þaðan sem sendingin er send ef það land er annað en upprunalandið,
b) mælióvissu í niðurstöðum greiningar,
c) greiningarmörk greiningaraðferðar og
d) magngreiningarmörk greiningaraðferðar.
Útdráttur fyrir greiningu skal gerður með sýrðum leysi. Greiningin skal gerð samkvæmt breyttri útgáfu af Quechers-aðferðinni sem lýst er á
vefsetri tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar eða samkvæmt jafnáreiðanlegri aðferð.
(25) Leifar af a.m.k. þeim varnarefnum sem eru skráð í varnaráætlun sem var samþykkt í samræmi við 2. mgr. 29. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og
um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1) sem unnt er að greina með aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar sem byggjast á gas- og massagreiningu og vökvaskiljun og massagreiningu (einungis varnarefni sem á að vakta í/á vörum úr
jurtaríkinu).
(26) Leifar af karbófúrani.
(27) Sýnataka og greiningar skulu framkvæmdar í samræmi við sýnatökuaðferðirnar og tilvísunargreiningaraðferðirnar sem settar eru fram í alið 1. liðar III. viðauka við þessa reglugerð.
(28) Leifar af díþíókarbamötum, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram) og
metrafenóni.
(29) Leifar af díþíókarbamötum, (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og síram) fenþóati og
kínalfosi.
(30) Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar er SN-númerið merkt með „úr“.
(31) Lýsingin á vörunum er eins og mælt er fyrir um í dálknum með lýsingum á SN í I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2658/87. Nákvæmari
skýringar á því hvað fellur undir sameiginlegu tollskrána er að finna í síðustu breytingu á þeim viðauka.
(32) Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar er SN-númerið merkt með „úr“.
(33) Matvæli sem innihalda eða samanstanda af betellaufum („Piper betle“), þ.m.t. en ekki takmarkað við þau sem eru tilgreind undir SN-númeri
1404 90 00.
(34) Upprunaland og/eða sendingarland.
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