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R EGLUGER Ð
um (2.) 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.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 3. tölul., svohljóðandi:
3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1540 frá 22. október 2020
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 að því er varðar sesamfræ sem er
upprunnið á Indlandi.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1540 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.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. desember 2020.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Kolbeinn Árnason.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/1540
frá 22. október 2020
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 að því er varðar sesamfræ sem er upprunnið á Indlandi
(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 (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 sem beinist að tilteknum matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, við innflutning þeirra
inn í Sambandið frá tilteknum þriðju löndum og sérstök skilyrði sem gilda um komu tiltekinna matvæla og fóðurs frá
tilteknum þriðju löndum, sem eru tilgreind í II. viðauka við þá framkvæmdarreglugerð, inn í Sambandið vegna áhættu á
mengun af völdum sveppaeiturs, þ.m.t. aflatoxín, varnarefnaleifar, pentaklórófenól og díoxín og örverumengun.

2)

Nýleg tilvik matvælaöryggisatvika sem voru tilkynnt gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður, sem komið var
á fót með reglugerð (EB) nr. 178/2002, og upplýsingar varðandi opinbert eftirlit sem aðildarríki inntu af hendi með sesamfræi
sem er upprunnið á Indlandi útheimta breytingu á II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793.

3)

Í september 2020 var tilkynnt, gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður, um mjög há gildi etýlenoxíðs að því er
varðar tilteknar framleiðslulotur sesamfræs sem er upprunnið í eða sent frá Indlandi og var komið inn í Sambandið. Þessi
gildi eru meira en þúsundföld hámarksgildi leifa, sem nema 0,05 mg/kg, sem gilda um etýlenoxíð í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 (4).

4)

Slík mengun skapar alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna innan Sambandsins þar eð etýlenoxíð er flokkað sem stökkbreytivaldur í undirflokki 1B, sem krabbameinsvaldur í undirflokki 1B og sem efni sem hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki
1B í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (5). Þar að auki er etýlenoxíð ekki samþykkt sem
virkt efni til notkunar í plöntuverndarvörur í Sambandinu.

5)

Til að vernda heilbrigði manna í Sambandinu er því nauðsynlegt að kveða á um sérstök skilyrði í tengslum við
varnarefnaleifar að því er varðar sesamfræ frá Indlandi. Í opinbera vottorðinu sem á að fylgja öllum sendingum af sesamfræi
frá Indlandi í samræmi við 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2019/1793, í tengslum við II. viðauka við hana, ætti enn fremur
einkum að tilgreina að tekin hafi verið sýni úr vörunum og sett í greiningu m.t.t. varnarefnaleifa sem á að vakta í/á vörum
úr jurtaríkinu og að allar niðurstöður úr sýnatöku og greiningu sýni að farið sé að löggjöf Sambandsins um hámarksgildi
varnarefnaleifa. Festa ætti niðurstöður sýnatöku og greiningar við þetta vottorð.

6)

Með hliðsjón af yfirstandandi viðskiptum ættu sendingar af sesamfræi sem eru upprunnar á Indlandi, sem fóru frá
upprunalandinu, eða sendingarlandinu ef það land er annað en upprunalandið, fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar áfram
að falla undir þær kröfur sem voru í gildi fyrir þá dagsetningu.

7)

Þar að auki og til þess að vernda heilbrigði manna í Sambandinu ætti að fastsetja tíðni eftirlits með ástandi og sannprófunar
auðkenna, sem á að inna af hendi með sesamfræi, sem er upprunnið á Indlandi, á landamærum í Sambandinu, við 50%.

8)

Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 til samræmis við það.

9)

Með hliðsjón af þeirri alvarlegu áhættu fyrir heilbrigði manna sem stafar af menguðum sendingum af sesamfræi, sem er
upprunnið á Indlandi, og með hliðsjón af þörfinni fyrir að grípa til skjótra aðgerða ætti þessi reglugerð að öðlast gildi á þriðja
degi eftir birtingu hennar.

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.
Breyting á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793
Ákvæðum II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1793 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
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2. gr.
Umbreytingarráðstafanir

Reglugerð (ESB) 2019/1793 skal gilda áfram, eins og hún var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, um sendingar af
sesamfræi frá Indlandi sem fóru frá upprunalandinu, eða sendingarlandinu ef það land er annað en upprunalandið, fyrir
gildistökudag þessarar reglugerðar.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 22. október 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 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).
(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um breytingu
og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1).

VIÐAUKI
Í stað færslunnar fyrir sesamfræ sem er upprunnið á Indlandi í 1. lið II. viðauka kemur eftirfarandi færsla:
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)
„Sesamfræ
(Matvæli)

SN-númer (1)
1207 40 90

TARIC-undirskipting

Upprunaland Hætta
Indland (IN)

Salmonella (*1)
Varnarefnaleifar (*2) (*3)

Tíðni sannprófunar auðkenna og
eftirlits með ástandi (%)
20
50

(*1) 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.
(*2) 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).
(*3) Leifar etýlenoxíðs (summa etýlenoxíðs og 2-klóróetanóls, gefin upp sem etýlenoxíð).“
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