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REGLUGERÐ
um gildistöku ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar nr. 2004/478/EB
um samþykkt almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs.
1. gr.
Innleiðing.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. og II. kafla, I. viðauka
og XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og II.
viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 27. október 2007, öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi:
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2004/478/EB um samþykkt almennrar áætlunar um
krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs.
2. gr.
Fylgiskjal.
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. gr. er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Sérákvæði.
Eftirfarandi breyting eða aðlögun verður á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr.
2004/478/EB:
Þegar framkvæmdastjórnin telur að upp séu komnar aðstæður af því tagi sem um getur í 1. mgr.
56. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 og þær aðstæður varða EFTA-ríki beinlínis, og sett er á fót
krísuteymi í samræmi við ákvæði 2. mgr. 56. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, skal samræmandi
eða samræmendur krísustjórnar, sem EFTA-ríkið sem aðstæðurnar varða beint tilnefnir, og samræmandi krísustjórnunar, sem Eftirlitsstofnun EFTA tilnefnir, taka þátt í starfi krísuteymis.
4. gr.
Eftirlit.
Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara
með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt vegna matvæla í samræmi við 6.
og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt vegna
fóðurs í samræmi við lög nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.
5. gr.
Lagastoð.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari
breytingum og 7. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, með síðari breytingum.
6. gr.
Gildistaka.
Reglugerðin öðlast gildi 1. mars 2010.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 4. febrúar 2010.
Jón Bjarnason.
Baldur P. Erlingsson.
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Fylgiskjal.
Leiðrétting á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/478/EB frá 29. apríl 2004 um samþykkt
almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs
(Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 160 frá 30. apríl 2004)
Ákvörðun 2004/478/EB verði svohljóðandi:

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 29. apríl 2004
um samþykkt almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs
(2004/478/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
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 55. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

(1 )

Í 55. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 er kveðið á um að
framkvæmdastjórnin skuli, í náinni samvinnu við
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
„Matvælaöryggisstofnunin“) og aðildarríkin, semja
almenna áætlun um krísustjórnun ( áhættustjórnun)
(crisis management) á sviði sem varðar öryggi matvæla
og fóðurs.
Samráð hefur verið haft við Matvælaöryggisstofnunina
um drög að almennu áætluninni og hafa þau einnig verið
rædd til hlítar við aðildarríkin í fastanefndinni um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1642/2003 (Stjtíð. ESB L 245, 29.9.2003, bls. 4).

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Með þessari ákvörðun er almenna áætlunin um krísustjórnun á
sviði matvæla og fóðurs, sem kveðið er á um í 55. gr. við
reglugerð (EB) nr. 178/2002, innleidd og er hún sett fram í
viðaukanum við þessa ákvörðun.
2. gr.
Þessi ákvörðun öðlast gildi á fyrsta degi næsta mánaðar eftir
birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Gjört í Brussel 29. apríl 2004.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
ALMENN ÁÆTLUN UM KRÍSUSTJÓRNUN Á SVIÐI MATVÆLA OG FÓÐURS
1.

Gildissvið almennu áætlunarinnar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs
Í 3. þætti IV. kafla í reglugerð (EB) nr. 178/2002 er gert ráð fyrir nýjum aðferðum við áhættustjórnun á sviði matvæla og
fóðurs: framkvæmdastjórnin skal koma á fót krísuteymi, [ áfallaráði] sem Matvælaöryggisstofnunin er aðili að og
samþykkja almenna áætlun um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs þar sem verklagsreglur, sem eru nauðsynlegar
fyrir krísustjórnun, eru sérstaklega tilgreindar. Almenna áætlunin um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs er hér á
eftir nefnd „almenna áætlunin“.
Greinarnar þrjár í 3. þætti eru samtengdar:
Í 55. gr. er kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli, í náinni samvinnu við Matvælaöryggisstofnunina og aðildarríkin,
semja almenna áætlun um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs þar sem krísuástand er skilgreint ásamt
verklagsreglum, sem eru nauðsynlegar fyrir krísustjórnun, þ.m.t. meginreglur um gagnsæi, sem beita skal, ásamt
upplýsingaáætlun.
Í 56. gr. er kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli koma á fót krísuteymi.
Í 57. gr. eru verkefni krísuteymisins tiltekin.
Í almennu áætluninni skal tilgreina, í samræmi við 55. gr., hvers konar aðstæður, sem fela í sér beina eða óbeina áhættu
fyrir heilbrigði manna af völdum matvæla eða fóðurs, sem ólíklegt er að unnt sé að fyrirbyggja, eyða eða draga úr svo að
viðunandi sé með þeim ákvæðum sem eru í gildi eða með því að beita einungis ákvæðum 53. og 54. gr.
Í 56. gr. er einnig kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli koma á fót krísuteymi „komist framkvæmdastjórnin að raun
um að þær aðstæður séu fyrir hendi að tiltekin matvæli eða fóður hafi, beint eða óbeint, í för með sér alvarlega áhættu
fyrir heilbrigði manna og að ekki sé hægt að fyrirbyggja hana, eyða henni eða draga úr henni með gildandi ákvæðum eða
stjórna henni á fullnægjandi hátt með því að beita ákvæðum 53. og 54. gr.“. Í almennu áætluninni er því
lýsing/skilgreining á:
— krísuástandinu,
— málsmeðferðinni sem leiðir til beitingar almennu áætlunarinnar,
— stofnun netkerfis fyrir samræmendur krísustjórnunar,
— verklagsreglunum um krísustjórnun,
— hlutverki krísuteymisins,
— starfsemi krísuteymisins (samsetningu, rekstrarlegum aðbúnaði, aðgerðum),
— tengingunni milli krísuteymisins og ákvarðanatökuferlisins,
— lokum krísunnar,
— verklagsreglunum við stjórnun áhættu sem hugsanlega er alvarleg,
— upplýsingaáætluninni,
— meginreglunum um gagnsæi.
Verklagsreglurnar um krísustjórnun, sem fastsettar eru í almennu áætluninni, eru viðmiðunarreglur sem gilda fyrir
aðildarríkin, Matvælaöryggisstofnunina og framkvæmdastjórnina.

2.

Krísuástand

2.1. Krísuástand sem hefur í för með sér beina eða óbeina, alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna
Krísuástand einkennist af því að mikilvægir þættir koma við sögu í slíkum mæli að framkvæmdastjórnin metur að
stjórnun áhættunnar, sem um er að ræða og tengist matvælum eða fóðri, sé svo flókin að áhættunni verði ekki stjórnað á
fullnægjandi hátt með þeim ákvæðum, sem eru í gildi, eða með því að beita einungis ákvæðum 53. og 54. gr.
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Reynslan hefur sýnt að yfirleitt má hafa fullnægjandi stjórn á ástandi sem hefur áhættu í för með sér, með því að nota
þær verklagsreglur sem fyrir eru. Þar af leiðandi er afar sjaldgæft að hægt sé að tala um krísuástand.
Þessir mikilvægu þættir eru einkum eftirfarandi:
krísuástandið hefur í för með sér beina eða óbeina, alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna og/eða það er metið eða sett
fram sem slíkt eða unnt er að meta það og/eða setja það fram sem slíkt
og
áhættan er dreifð um eða hún gæti dreifst til stórs hluta matvælaferlisins
og
afar líklegt er að áhættan berist til allmargra aðildarríkja og/eða landa utan Bandalagsins.
Almenna áætlunin felur í sér að komið verði á fót krísuteymi þegar beina eða óbeina áhættan, sem um er að ræða, er talin
alvarleg. Almenna áætlunin mun því í nánast öllum tilvikum fela í sér að krísuteymi verði komið á fót.
2.2. Krísuástand þar sem alvarleg áhætta er hugsanlega fyrir hendi
Í áætluninni er mikilvægt að gera ráð fyrir tilvikum þar sem áhætta er hugsanleg og gæti þróast yfir í alvarlega áhættu
sem ólíklegt er að megi fyrirbyggja, eyða eða draga úr með því að beita gildandi ákvæðum eða með því að beita einungis
ákvæðum 53. og 54. gr. Í því tilviki verður krísuteymi ekki komið á fót en rétt er að gera viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja skilvirka stjórn á krísuástandi af þessu tagi.
3.

Málsmeðferð sem leiðir til beitingar almennu áætlunarinnar
Upplýsingar, sem leiða e.t.v. til beitingar almennu áætlunarinnar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs og, ef
nauðsyn krefur, þess að krísuteymi verði komið á fót, gætu komið úr:
— hraðviðvörunartilkynningum (frá hraðviðvörunarkerfinu fyrir matvæli og fóður),
— upplýsingum frá aðildarríkjum (annars konar tilkynningar, upplýsingar frá fastanefndinni um matvælaferlið og
heilbrigði dýra o.s.frv.),
— upplýsingum frá Matvælaöryggisstofnuninni,
— skýrslum frá Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofunni,
— upplýsingum frá faraldsfræðineti ESB,
— upplýsingum frá þriðju löndum eða alþjóðastofnunum,
— öðrum heimildum (frá neytendahópum, atvinnulífinu, öðrum hagsmunaaðilum, fjölmiðlum o.s.frv.).
Þegar framkvæmdastjórnin lítur svo á, eftir greiningu á upplýsingum um áhættu, að skilyrðin, sem sett eru fram í liðum
2.1 eða 2.2, gætu verið uppfyllt skal hún fyrst hafa samband við viðkomandi aðildarríki til að kanna krísuástandið og við
Matvælaöryggisstofnunina til að fá upplýsingar um áhættuna.
Á grundvelli mats á öllum fyrirliggjandi upplýsingum skal framkvæmdastjórnin ákvarða hvort skilyrðin, sem sett voru
fram í lið 2.1 eða lið 2.2, hafa verið uppfyllt.

4.

Stofnun netkerfis fyrir samræmendur krísustjórnunar
Hvert aðildarríki, Matvælaöryggisstofnunin og framkvæmdastjórnin skulu tilnefna einn samræmanda krísustjórnunar og
varamann hans á viðeigandi stigi. Framkvæmdastjórninni skulu tilkynnt nöfn tilnefndra samræmenda og varamanna
þeirra ásamt samskiptaupplýsingum um þá.
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Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja fundi með samræmendum fljótlega eftir tilnefningu þeirra. Á fyrsta fundinum skal
framkvæmdastjórnin dreifa handbók sem inniheldur heildarskrá yfir samræmendur og varamenn þeirra ásamt
samskiptaupplýsingum um þá. Í handbókinni skal einnig vera skrá yfir tilvísunarrannsóknarstofur Bandalagsins. Ræða
skal verklagsreglurnar til að tryggja m.a. að hægt sé að hafa samband við hvern fulltrúa með stuttum fyrirvara ef til
krísuástands skyldi koma eða til að tryggja skilvirka samvinnu um stefnuna varðandi áhættukynningu (sjá 7. lið). Hafa
skal samráð við hagsmunaaðila eftir fundina um þær niðurstöður sem varða hagsmuni þeirra.

Verklagsreglurnar skulu tryggja að gripið sé skjótt til aðgerða. Ef nauðsyn krefur munu þær fylgja með í viðauka við
almennu áætlunina.

5.

Verklagsreglur um stjórnun krísu sem hefur í för með sér beina eða óbeina, alvarlega áhættu fyrir heilbrigði
manna

5.1. Stofnun krísuteymis

Ef framkvæmdastjórnin lítur svo á, eftir greiningu á upplýsingum um áhættu, að skilyrðin, sem sett eru fram í liðum 2.1
eða 2.2, gætu verið uppfyllt skal hún fyrst hafa samband við viðkomandi aðildarríki til að kanna ástandið og við
Matvælaöryggisstofnunina til að fá upplýsingar um þá áhættu sem um er að ræða.

Á grundvelli mats á öllum fyrirliggjandi upplýsingum skal framkvæmdastjórnin koma á fót krísuteymi ef skilyrðin í lið
2.1 eða lið 2.2 teljast uppfyllt.

Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust tilkynna aðildarríkjunum og Matvælaöryggisstofnuninni að krísuteymi hafi verið
komið á fót.

Af ákvörðuninni um að koma á fót krísuteymi leiðir að 5., 7. og 8. liður í almennu áætluninni gildir fyrir alla
hlutaðeigandi aðila.

5.2. Hlutverk krísuteymisins

Krísuteymið skal bera ábyrgð á að afla allra viðeigandi gagna og meta þau og ákvarða hvaða kostir eru fyrir hendi til
krísustjórnunar.

Krísuteymið skal einnig hafa það hlutverk að upplýsa almenning um þá áhættu, sem um er að ræða, og þær ráðstafanir
sem hafa verið gerðar í þeim efnum.

Krísuteymið er viðbótartæki til að tryggja skilvirka krísustjórnun með því að tryggja aukna samræmingu og skjótari
viðbrögð. Allir meðlimir krísuteymisins verða því að vinna saman að því að afla allra fyrirliggjandi upplýsinga, sem máli
skipta, og miðla þeim; þeir verða einnig að vinna saman að því að meta þau gögn, sem aflað hefur verið, og ákvarða
heppilega kosti varðandi áhættustjórnun. Meðlimir krísuteymisins skulu einnig vinna saman að upplýsingagjöf og finna
bestu aðferðirnar til að upplýsa almenning á gagnsæjan hátt.

Krísuteymið ber hins vegar hvorki ábyrgð á samþykkt ákvarðana, er varða áhættustjórnun, né ábyrgð á framkvæmd laga
(eftirlitsþáttum).

Starfsaðferðir teymisins koma ekki í stað málsmeðferðarreglnanna sem notaðar eru innan ramma valdsviðs
framkvæmdastjórnarinnar, aðildarríkjanna eða Matvælaöryggisstofnunarinnar.

Þar af leiðandi skulu ákvarðanir um krísustjórnun samþykktar í samræmi við sértækar málsmeðferðarreglur sem eru
þegar fyrir hendi (einkum varðandi málsmeðferð í nefndum).

Sérhvert aðildarríki skal áfram vera ábyrgt fyrir umsjón með opinberu eftirliti á sínu yfirráðasvæði. Þær sértæku
málsmeðferðarreglur, sem aðildarríkin hafa komið á til að samræma nauðsynlegt og brýnt eftirlit þegar krísuástand ríkir,
verða áfram í gildi. Ef nauðsyn krefur ber aðalskrifstofa heilsu- og neytendaverndar ábyrgð á því að eftirlitsnefndir frá
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofunni séu þegar í stað sendar af stað.

Jafnframt hefur Matvælaöryggisstofnunin enn umsjón með málsmeðferðinni við öflun vísindalegs álits sé óskað eftir
vísindalegu bráðaáliti frá vísindanefndinni eða einhverri af sérfræðinganefndum hennar.
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5.3. Starfsemi krísuteymisins

Samsetning

Krísuteymið skal skipað samræmanda eða samræmendum krísustjórnunar (eða varamönnum þeirra) frá
framkvæmdastjórninni og Matvælaöryggisstofnuninni, og samræmanda eða samræmendum krísustjórnunar frá því eða
þeim
aðildarríkjum,
sem
málið
varðar
beint,
og
öðrum
fulltrúum
framkvæmdastjórnarinnar,
Matvælaöryggisstofnunarinnar og þess eða þeirra aðildarríkja sem málið varðar beint. Matvælaöryggisstofnunin skal
veita nauðsynlega, vísindalega og tæknilega aðstoð.

Markmið krísuteymisins verður að greiða fyrir hröðum og skilvirkum aðgerðum. Meðlimir krísuteymisins munu taka
þátt í reglulegum fundum og neyðarfundum teymisins og munu þurfa að sýna fram á mikla sérþekkingu og
skuldbindingu. Þeir þurfa að geta tekið á sig margvíslega ábyrgð og því er nauðsynlegt að tilnefna fólk í ábyrgðarmiklum
stöðum innan matvæla- og fóðurgeirans.

Meti krísuteymið það svo að sérþekking annarra opinberra aðila eða einkaaðila sé nauðsynleg til krísustjórnunar getur
hann óskað eftir varanlegri eða tímabundinni aðstoð frá þessum aðilum. Til dæmis gætu sérfræðingar frá Bandalaginu
eða innlendri tilvísunarrannsóknarstofu verið beðnir um að koma inn í krísuteymið þegar þörf er á sérþekkingu þeirra að
því er varðar greiningar á rannsóknarstofum.

Þeir aðilar innan framkvæmdastjórnarinnar og Matvælaöryggisstofnunarinnar, sem bera ábyrgð á upplýsingagjöf um
öryggi matvæla og fóðurs, skulu taka þátt í starfi krísuteymisins.

Verklagsreglur fyrir starfið innan krísuteymisins

Samræmandi krísustjórnunar frá framkvæmdastjórninni (eða varamaður hans) skal gegna formennsku í krísuteyminu.
Formaðurinn skal einkum tryggja að tenging sé milli starfs krísuteymisins og ákvarðanatökuferlisins. Viðeigandi
tæknisérfræðingur eða -sérfræðingar í þar til bærri deild eða deildum framkvæmdastjórnarinnar skulu aðstoða hann.

Formaðurinn skal sjá til þess að starfsemi krísuteymisins og úthlutun verkefna til meðlima teymisins, að teknu tilliti til
hæfni þeirra, gangi snurðulaust fyrir sig.

Eftir að ákveðið hefur verið að koma á fót krísuteymi skal formaðurinn, eins fljótt og unnt er, boða samræmanda
Matvælaöryggisstofnunarinnar og samræmendur aðildarríkjanna, sem krísan hefur bein áhrif á, til fyrsta fundar
krísuteymisins. Samræmendurnir mega hafa takmarkaðan fjölda fylgdarmanna með í för. Formaðurinn getur ákveðið
hámarksfjölda fylgdarmanna.

Samræmandi Matvælaöryggisstofnunarinnar og þeir samræmendur frá aðildarríkjunum, sem eru í krísuteyminu, skulu
sjá til þess að á fundum krísuteymisins séu ávallt valdir þátttakendur með tilliti til sérþekkingar og ábyrgðar, eftir því
sem þeir eru tiltækir. Í reynd merkir þetta að samræmandi krísustjórnunar eða varamaður hans muni mæta á alla fundina
ásamt viðeigandi fylgdarmönnum.

Á Matvælaöryggisstofnuninni hvílir sú ábyrgð að veita vísindalega og tæknilega aðstoð eftir því sem nauðsyn krefur,
einkum að því er varðar vísindalega þekkingu (söfnun og mat á öllum vísindalegum upplýsingum sem máli skipta og
varða áhættuna sem um er að ræða).

Krísuteymið ber ábyrgð á því að halda nánum tengslum við hlutaðeigandi hagsmunaaðila, einkum þegar skiptast þarf á
upplýsingum.

Starfsmáti

Framkvæmdastjórnin skal annast skrifstofuþjónustu fyrir fundi krísuteymisins (fundargerðir o.s.frv.) og láta
krísuteyminu í té alla þá starfsmenn og þann aðbúnað sem þarf fyrir snurðulausa starfsemi (einkum fundarherbergi,
samskiptamiðla o.s.frv.).

Krísuteymið nýtir sér tæknilegt fyrirkomulag, sem í boði er innan ramma hraðviðvörunarkerfisins fyrir matvæli og fóður,
til að veita upplýsingar eða miðla þeim, einkum ef fram kemur beiðni þess efnis að eitt eða fleiri aðildarríki veiti
upplýsingar og við framlagningu upplýsinga frá því eða þeim ríkjum.
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Aðgerðir krísuteymisins
Aðgerðirnar, sem krísuteymið skal grípa til í samræmi við 57. gr., sem um getur hér að framan, eru eftirfarandi:
— Aðgerðir er varða öflun viðeigandi, vísindalegra gagna og allra vísindalegra upplýsinga sem gera það kleift að hafa
stjórn á þeirri áhættu, sem um er að ræða, með eins skilvirkum hætti og unnt er. Þetta á einkum við um eftirfarandi:
— miðlun vísindalegra upplýsinga sem hinir ýmsu meðlimir krísuteymisins hafa aðgang að,
— ef nauðsyn krefur verður þess krafist að meðlimir teymisins afli frekari vísindalegra upplýsinga,
— samræmingu aðgerðanna, sem gripið er til, til að bæta upp fyrir annmarka á vísindalegum gögnum, ef nauðsyn
krefur,
— ef nauðsyn krefur þurfa meðlimir teymisins að hafa samband við alþjóðastofnanir, hlutaðeigandi hagsmunaaðila
og þriðju lönd til að tryggja að allar viðeigandi upplýsingar séu gerðar tiltækar og að þeim verði miðlað,
— ef nauðsyn krefur getur krísuteymið beðið tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins um aðstoð.
Við úthlutun á verkefnum, er varða öflun vísindalegra gagna, skal tillit tekið til sértækrar sérþekkingar innan
Matvælaöryggisstofnunarinnar og kerfa stofnunarinnar til miðlunar á vísindalegum gögnum (netkerfi
Matvælaöryggisstofnunarinnar).
Ef nauðsyn krefur getur úthlutun á verkefnum við öflun vísindalegra gagna líka falið í sér aðstoð frá öðrum netkerfum
undir stjórn framkvæmdastjórnarinnar, eins og hraðviðvörunar- og viðbragðskerfinu á sviði mannasjúkdóma eða
tilkynningarkerfið fyrir dýrasjúkdóma eða netkerfi sem starfrækt eru á því svæði, sem verið er að rannsaka, og eru rekin
af aðalskrifstofu rannsókna.
— Aðgerðir er tengjast öflun annarra viðeigandi gagna (þ.e. annarra gagna en vísindalegu gagnanna sem um getur hér
að framan). Þetta á einkum við um eftirfarandi:
— miðlun allra annarra fyrirliggjandi gagna sem máli skipta (niðurstöður úr opinberu eftirliti, niðurstöður
greininga á opinberum rannsóknarstofum og gögn frá þriðju löndum o.s.frv.),
— ef nauðsyn krefur skal úthluta verkefnum til meðlima teymisins í því skyni að afla frekari gagna,
— ef nauðsyn krefur skulu meðlimir teymisins hafa samband við alþjóðastofnanir, hlutaðeigandi hagsmunaaðila og
þriðju lönd til að tryggja að allar viðeigandi upplýsingar séu gerðar tiltækar og að þeim verði miðlað.
— Aðgerðir sem tengjast mati á fyrirliggjandi upplýsingum. Þetta á einkum við um eftirfarandi:
— miðlun niðurstaðna úr hvers kyns mati, sem meðlimir krísuteymisins hafa þegar framkvæmt, einkum mati
Matvælaöryggisstofnunarinnar, eða annað fyrirliggjandi mat,
— skipulagningu áhættumatsins, að teknu tilliti til þess sérstaka hlutverks Matvælaöryggisstofnunarinnar að veita
krísuteyminu vísindalega og tæknilega aðstoð, án þess að það hafi áhrif á þann möguleika að óska eftir
formlegu, vísindalegu áliti frá Matvælaöryggisstofnuninni,
— ef nauðsyn krefur skal nýta tæknilega aðstoð tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins þegar um efnagreiningar
er að ræða.
— Aðgerðir sem tengjast greiningu á þeim kostum sem standa til boða til að afstýra, eyða eða draga úr áhættu, sem
stofnar heilbrigði manna í hættu, þannig að hún teljist viðunandi, ásamt uppfærslu á þessum kostum á grundvelli
nýrra, fyrirliggjandi upplýsinga og þróunar ástandsins. Þetta á einkum við um eftirfarandi:
— meðlimir krísuteymisins skulu vinna saman að því að greina þá kosti sem standa til boða,
— þeir skulu leggja fram sameiginlegt skjal um þá kosti sem eru fyrir hendi; í þessu skjali skal val á hverjum kosti
fyrir sig rökstutt, einkum skulu helstu niðurstöður úr mati á fyrirliggjandi gögnum lagðar fram.
— Aðgerðir sem tengist skipulagningu á upplýsingagjöf til almennings um þá áhættu sem um er að ræða og þær
ráðstafanir sem gripið er til.
Þessum aðgerðum er lýst nánar í 7. lið.
Við allar aðgerðir, sem gripið er til, getur krísuteymið beðið um varanlega eða tímabundna aðstoð tiltekinna einstaklinga
ef sérþekking þeirra er talin nauðsynleg.
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5.4. Tenging milli krísuteymisins og ákvarðanatökuferlisins
Aðgerðir sem tengjast krísustjórnun
Aðgerðir, sem tengjast krísustjórnun, eru allar aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að afstýra, draga úr eða eyða áhættu:
krísuteymið ber ábyrgð á sumum aðgerðum og framkvæmdastjórnin og/eða aðildarríkin á öðrum.
Aðgerðirnar, sem gripið er til, hafa ekki áhrif á þann möguleika framkvæmdastjórnarinnar skv. 2. mgr. 53. gr. að
samþykkja bráðabirgðaráðstafanir ef til neyðarástands kemur, að höfðu samráði við hlutaðeigandi aðildarríki og eftir að
hafa látið hin aðildarríkin vita.
1. þrep
— Framkvæmdastjórnin kallar krísuteymið saman eins fljótt og auðið er eftir stofnun þess.
— Krísuteymið grípur til aðgerða eins og kveðið er á um í 5., 7. og 8. gr.
2. þrep
— Krísuteymið tilkynnir framkvæmdastjórninni um kostina sem það hefur sameinast um og framkvæmdastjórnin
framsendir þær upplýsingar tafarlaust til aðildarríkjanna.
— Framkvæmdastjórnin undirbýr þær ráðstafanir, sem grípa skal til, eftir því sem nauðsyn krefur. Hún getur líka farið
fram á það við Matvælaöryggisstofnunina að hún skili bráðaáliti ef formlegt, vísindalegt álit frá stofnuninni er talið
nauðsynlegt.
3. þrep
— Ef nauðsyn krefur skal fastanefndin um matvælaferlið og heilbrigði dýra halda fund til að fara yfir fyrirhugaðar
ráðstafanir og gefa álit sitt á þeim.
— Ef nauðsyn krefur verða neyðarráðstafanir samþykktar, einkum á grundvelli þeirrar málsmeðferðar sem kveðið er á
um í 53. og 54. gr. í reglugerð (EB) nr. 178/2002.
— Sé óskað eftir vísindalegu áliti með hraði skal Matvælaöryggisstofnunin gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja
að álitinu sé skilað eins fljótt og auðið er.
Stöðugar aðgerðir sem skulu vera í gangi allan þann tíma sem krísan varir
— Allan þann tíma sem krísan varir skal krísuteymið stöðugt afla upplýsinga, sem skipta máli, og meta þær og
endurmeta þá kosti sem fyrir hendi eru. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu upplýst um uppfærðu kostina.
Framkvæmdastjórnin getur undirbúið breyttar ráðstafanir og lagt þær fyrir fastanefndina um matvælaferlið og
heilbrigði dýra til umfjöllunar.
— Allan þann tíma sem krísan varir skal fastanefndin um matvælaferlið og heilbrigði dýra halda reglulega fundi og
neyðarfundi til að tryggja miðlun allra viðeigandi upplýsinga, einkum um samþykkt allra nauðsynlegra ráðstafana
og um eftirfylgni með framkvæmd ráðstafana um krísustjórnun (skýrslur frá hlutaðeigandi aðildarríkjunum sem eru
lagðar fram og ræddar í fastanefndinni um matvælaferlið og heilbrigði dýra).
— Krísuteymið skal halda almenningi og hagsmunaaðilum upplýstum allan þann tíma sem krísan varir, á grundvelli
upplýsingaáætlunarinnar, sem tilgreind er í 7. lið, og í samræmi við meginreglurnar um gagnsæi í 8. lið.
Tenging milli krísuteymisins og ákvarðanatökuferlisins
— Með hentugu fyrirkomulagi verður séð til þess að nægileg tenging sé milli starfs krísuteymisins og
ákvarðanatökuferlisins. Einkum skal fastanefndin reglulega upplýst um starf krísuteymisins og
Matvælaöryggisstofnunin skal boðuð á fundi fastanefndarinnar. Krísuteyminu skal haldið upplýstu um
ráðstafanirnar, sem gripið er til og eru hluti af ákvarðanatökuferlinu, til að samræma upplýsingarnar um þetta
málefni.
5.5. Lok krísunnar
Verklagsreglurnar hér að framan skulu gilda þar til krísuteymið hefur verið leyst upp. Framkvæmdastjórnin má leysa
krísuteymið upp ef hún telur, að höfðu samráði við krísuteymið og í nánu samstarfi við aðildarríkin innan
fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra, að starfi krísuteymisins sé lokið vegna þess að tekist hefur að ná
stjórn á áhættunni.
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5.6. Mat að krísuástandi afstöðnu
Að krísuástandi afstöðnu skal fara fram heildarmat með þátttöku hagsmunaaðila. Samræmendur krísustjórnunar skulu
halda fund að krísuástandi afstöðnu í þeim tilgangi að bæta verklagsreglurnar fyrir hin ýmsu tæki, sem notuð eru við
krísustjórnun, á grundvelli mats að krísuástandi afstöðnu og fenginnar reynslu.
6.

Verklagsreglur við stjórnun áhættu sem hugsanlega er alvarleg
Ef framkvæmdastjórnin lítur svo á, eftir greiningu á upplýsingum um áhættu, að skilyrðin, sem tilgreind eru í lið 2.2,
gætu verið uppfyllt skal hún fyrst hafa samband við aðildarríkið eða aðildarríkin, sem hlut eiga að máli, til að kanna
ástandið og við Matvælaöryggisstofnunina til að fá upplýsingar um áhættuna sem um er að ræða.
Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu, á grundvelli mats á öllum fyrirliggjandi upplýsingum, sem málið
varða, að skilyrðin, sem sett voru í lið 2.2, séu uppfyllt skal hún tafarlaust tilkynna aðildarríkjunum og
Matvælaöryggisstofnuninni að beita skuli 6., 7. og 8. liðum í almennu áætluninni.
Framkvæmdastjórnin skal grípa til eftirfarandi aðgerða eins fljótt og unnt er eftir að ákveðið hefur verið að beita skuli
þessum hluta almennu áætlunarinnar:
— hún skal setja sig í viðeigandi samband við aðildarríkið eða aðildarríkin, sem eiga beinan hlut að máli, og
Matvælaöryggisstofnunina til að fara þess á leit að innra krísustjórnunarkerfi þeirra verði virkjað. Ef þörf krefur skal
virkja kerfin fyrir miðlun vísindalegra gagna sem Matvælaöryggisstofnunin þróaði til notkunar í neyðarástandi
(netkerfi Matvælaöryggisstofnunarinnar),
— ef nauðsyn krefur skal hún fara þess á leit að þar til bærar rannsóknarstofur verði virkjaðar og að niðurstöðum úr
greiningum þeirra verði miðlað,
— hún skal setja sig í viðeigandi samband við aðildarríkið eða aðildarríkin, sem eiga beinan hlut að máli, og
Matvælaöryggisstofnunina eða halda fundi með þeim til þess að tryggja að öllum viðeigandi upplýsingum sé miðlað
(vísindaleg gögn, eftirlitsgögn o.s.frv.),
— gera ráðstafanir varðandi upplýsingagjöf (sjá 7. lið). Meginreglurnar um gagnsæi, sem um getur í 8. lið, skulu gilda.

Þessum aðgerðum skal viðhaldið þar til frekara mat hefur verið unnið varðandi áhættuna. Sé áhættan talin alvarleg og
telji framkvæmdastjórnin að skilyrðin, sem sett eru fram í lið 2.1, hafi verið uppfyllt skal koma á fót krísuteymi og beita
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 5., 7. og 8. lið.
Sé áhættan ekki talin alvarleg skal nota þau almennu ákvæði um áhættustjórnun sem í gildi eru.
7.

Upplýsingaáætlun
Krísuteymið skal útbúa eigin upplýsingaáætlun, sem miðast við tilvikið sem um er að ræða, til þess að halda almenningi
upplýstum um áhættuna og þær ráðstafanir sem hafa verið gerðar.
Undir þessa upplýsingaáætlun fellur efni og tímasetning orðsendinga varðandi vandann sem um er að ræða, þ.m.t.
viðeigandi tilhögun á birtingu þeirra.
Í áætluninni skal tekið tillit til sérstakrar hæfni og ábyrgðar sérhvers meðlims í krísuteyminu svo að teymið geti veitt
almenningi upplýsingar á samhæfðan, samræmdan og gagnsæjan hátt. Í þessu skyni gilda einkum eftirfarandi
meginreglur:
— sá innan framkvæmdastjórnarinnar, sem ber ábyrgð á upplýsingagjöf um öryggi matvæla og fóðurs, og sá innan
Matvælaöryggisstofnunarinnar, sem ber ábyrgð á orðsendingum, skulu taka þátt í starfi krísuteymisins,
— aðildarríkin, sem krísan snertir beint og eiga þar af leiðandi meðlimi í krísuteyminu, skulu gera allt sem í þeirra valdi
stendur til að tryggja að upplýsingastefna þeirra sé í samræmi við upplýsingaáætlunina sem krísuteymið hefur
samræmt,
— á sama hátt verða þau aðildarríki, sem eiga ekki meðlimi í krísuteyminu, virk í áætluninni, sem krísuteymið hefur
samræmt, í gegnum samræmendur sína fyrir krísustjórnun til að tryggja samræmda áhættukynningu.
Áætlunin, sem krísuteymið hefur samþykkt, skal fela í sér að nýttar verði allar leiðir, sem henta fyrir þau tilvik, sem upp
koma, til boðskipta við Evrópuþingið og við þriðju lönd og aðra hlutaðeigandi aðila.
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Upplýsingaáætlunin, sem krísuteymið hefur þróað, skal fela í sér að haft sé fyrst samband við hagsmunaaðila eftir því
sem nauðsyn krefur og einkum þegar upplýsingar eru birtar í tengslum við sérstök vörumerki eða viðskiptaheiti.
Í upplýsingaáætluninni skal tillit tekið til sérstaks hlutverks þeirra stofnana, sem koma fram fyrir hönd hagsmunaaðila á
evrópskum vettvangi, í tengslum við miðlun upplýsinga.
Í upplýsingaáætluninni skal vera ákvæði um að komið verði upp viðeigandi, samræmdum samböndum við hlutaðeigandi
þriðju lönd til þess að þau hafi aðgang að skýrum, nákvæmum og samfelldum upplýsingum. Í upplýsingaáætluninni skal
einnig vera ákvæði um að viðeigandi upplýsingar skuli sendar til þriðju landa til að tilkynna þeim að krísuástandið sé
liðið hjá.
Í upplýsingaáætluninni skal það tryggt að upplýsingaferlið sé gagnsætt í samræmi við meginreglurnar sem settar eru
fram í 8. lið.
Einnig þarf að tryggja nauðsynlega samfellu í upplýsingunum sem miðlað er í samræmi við 6. lið í almennu áætluninni.
Ef nauðsyn krefur skal fastsetja upplýsingaáætlun í tengslum við þau sambönd og þá fundi sem kveðið er á um í 6. lið og
skal hún þróuð í samræmi við þennan lið.
8.

Meginreglur um gagnsæi
Krísuteymið skal gæta þess vandlega að tryggja gagnsæi í orðsendingum sínum í samræmi við meginreglurnar um
upplýsingar til almennings sem kveðið er á um í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002.
Almennu reglurnar um þagnarskyldu gilda áfram. Enn fremur gilda sérstöku reglurnar um þagnarskyldu, sem kveðið er á
um í 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002, fyrir upplýsingaskipti sem fara fram innan ramma hraðviðvörunarkerfisins
fyrir matvæli og fóður.
Þegar krísuteymið veitir upplýsingar um niðurstöður úr því starfi sem Matvælaöryggisstofnunin hefur unnið fyrir
krísuteymið gilda meginreglurnar um gagnsæi og þagnarskyldu, sem kveðið er á um í 38. og 39. gr. reglugerðar (EB) nr.
178/2002, að því er varðar niðurstöðurnar úr starfi Matvælastofnunarinnar.
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