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REGLUGERÐ
um (1.) breytingu við reglugerð nr. 126/2010 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 197/2006 um bráðabirgðaráðstafanir
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar söfnun, flutning,
meðferð, notkun og förgun á matvælum sem eru ekki lengur ætluð til neyslu.
1. gr.
Innleiðing.
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
eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:
a. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 832/2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr.
197/2006 að því er varðar notkun á matvælum sem eru ekki lengur ætluð til neyslu og
framlengingu gildistíma bráðabirgðaráðstafana í tengslum við slík matvæli. Reglugerðin var
felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2010 frá
1. maí 2010.
b. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 129/2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr.
197/2006 að því er varðar gildistíma bráðabirgðaráðstafana varðandi matvæli sem eru ekki
lengur ætluð til neyslu. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, frá 27. janúar 2011, bls. 132.
2. gr.
Fylgiskjal.
Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 832/2007 er birt sem fylgiskjal við
reglugerð þessa.
3. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi tekur ekki til aukaafurða dýra er teljast til úrgangs enda gilda þá lög nr.
55/2003, um meðhöndlun úrgangs.
Reglugerð þessi tekur ekki til sjávarspendýra.
4. gr.
Eftirlit.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum reglugerða skv. 1. gr. vegna aukaafurða úr
dýrum sé framfylgt í samræmi við lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lög nr.
22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og lög nr. 96/1997, um slátrun og sláturafurðir.
5. gr.
Fiskimjöl og lýsi.
Verksmiðju, vinnslusvæði, búnað og áhöld sem notuð eru til framleiðslu fiskimjöls og lýsis, má
ekki nota til framleiðslu úr öðru hráefni en sjávarafurðum.
6. gr.
Þvingunarúrræði og viðurlög.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 9. gr. og 9. gr. a – 9. gr. e laga nr. 22/1994 um
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lögum nr. 96/1997, um slátrun og sláturafurðir eða lögum nr.
25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
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7. gr.
Lagastoð.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. og 29. gr. a laga nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma
og varnir gegn þeim, 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og 17. gr. a laga
nr. 96/1997, um slátrun og sláturafurðir.
8. gr.
Gildistaka.
Reglugerðin öðlast þegar gildi. Þó taka efnisákvæði reglugerða framkvæmdastjórnarinnar skv.
1. gr. er varða aukaafurðir úr landdýrum ekki gildi fyrr en 1. nóvember 2011.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 8. febrúar 2011.
Jón Bjarnason.
Baldur P. Erlingsson.
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Fylgiskjal.
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 832/2007
frá 16. júlí 2007
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 197/2006 að því er varðar notkun á matvælum sem eru
ekki lengur ætluð til neyslu og framlengingu gildistíma bráðabirgðaráðstafana í tengslum
við slík matvæli
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um
aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (1),
einkum 1. mgr. 32. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

áhrif á almennar takmarkanir sem settar eru fram í a- og
b-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002.

(5)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 197/2006 til
samræmis við það.

6)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
1)

2)

3)

Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er kveðið á um
grundvallarendurskoðun á reglum Bandalagsins um
aukaafurðir úr dýrum og innleidd nokkur ströng skilyrði
að því er varðar notkun þeirra og förgun. Einkum er í aog b lið 1. mgr. 22. gr. kveðið á um almennar
takmarkanir á notkun á aukaafurðum úr dýrum og
meðhöndluðum afurðum.

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
197/2006 (2) um bráðabirgðaráðstafanir samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar söfnun,
flutning, meðferð, notkun og förgun á matvælum sem
eru ekki lengur ætluð til neyslu eru settar fram nokkrar
bráðabirgðaráðstafanir sem falla úr gildi 31. júlí 2007.
Einkum er í c-lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 197/2006
kveðið á um að aðildarríki geti heimilað notkun matvæla,
sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, í fóður eða til
annarra nota án frekari meðhöndlunar, með tilteknum
skilyrðum sem þar eru sett fram.

Rekstraraðilarnir sem þessar bráðabirgðaráðstafanir snúa
að hafa óskað eftir því að gildistími slíkra ráðstafana
verði framlengdur og þykir rétt að gera það við þessar
aðstæður.

Reglugerð (EB) nr. 197/2006 er breytt sem hér segir:

1. í stað c-liðar 3. gr. komi eftirfarandi:

„(c)að matvæli, sem eru ekki lengur ætluð til neyslu, séu
notuð í fóður án frekari meðhöndlunar eða notuð í
öðrum tilgangi án frekari meðhöndlunar:

i.

ef þessi matvæli, sem eru ekki lengur ætluð til
neyslu, hafa ekki verið í snertingu við hráefni úr
dýraríkinu og lögbært yfirvald hefur verið
fullvissað um að slík notkun skapi hvorki hættu
fyrir lýðheilsu né heilbrigði dýra, og

ii.

ef um er að ræða notkun í fóður skal slík notkun
vera með fyrirvara um takmarkanirnar sem mælt er
fyrir um í a- og b-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar
(EB) nr. 17742002.“

2. Í 5. gr. komi dagsetningin „31. júlí 2009“ í stað „31. júlí
2007“.
4)

Til glöggvunar á löggjöf Bandalagsins er rétt að tilgreina
með skýrum hætti að sú notkun sem má leyfa samkvæmt
c-lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 197/2006 hefur ekki

________________

(1 )
(2 )

Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2007/2006 (Stjtíð. ESB L 379,
28.12.2006, bls. 98).
Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 13.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. júlí 2007.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.

____________
B-deild – Útgáfud.: 23. febrúar 2010

