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REGLUGERÐ
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 846/2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir
innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan,
í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu.
1. gr.
1. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
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. við
auka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 26. október 2007, öðlast eftirtaldar ESB-gerðir gildi hér á landi:
1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 322/2014 frá 28. mars 2014
um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í
Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu.
2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/328 frá 2. mars 2015 um
breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 322/2014 að því er varðar innflutningsskjalið
sem skal nota fyrir fóður og matvæli úr dýraríkinu.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/328 er birt sem fylgiskjal við
reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í 27. gr. b og 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 7. gr.
laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 13. nóvember 2015.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Rebekka Hilmarsdóttir.
Eggert Ólafsson.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/328
frá 2. mars 2015
um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 322/2014 að því er varðar innflutningsskjalið sem skal nota fyrir fóður og
matvæli úr dýraríkinu
(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.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 322/2014 (2) eru sett sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fóðri
og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu til að vernda heilbrigði
manna og dýra í Sambandinu.

2)

Í 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 322/2014 er kveðið á um, að því er varðar fyrirframtilkynningu, að stjórnendur fóðurog matvælafyrirtækja eða fulltrúar þeirra skuli fylla út I. hluta samræmda innflutningsskjalsins, sem um getur í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 (3), og senda skjalið til lögbæra yfirvaldsins á tilnefnda komustaðnum eða
skoðunarstöðinni á landamærum. Samræmda innflutningsskjalið, sem um getur í reglugerð (EB) nr. 669/2009, gildir eingöngu
um fóður og matvæli sem eru ekki úr dýraríkinu en ekki um fóður og matvæli úr dýraríkinu, þ.m.t. lagarafurðir.

3)

Að því er varðar fóður og matvæli úr dýraríkinu, þ.m.t. lagarafurðir, sem falla undir gildissvið tilskipunar ráðsins 97/78/EB (4), er
kveðið á um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 (5) að nota skuli samræmda heilbrigðis- og innflutnings
skjalið fyrir dýr og dýraafurðir, sem sett er fram í III. viðauka við þá reglugerð, að því er varðar fyrirframtilkynningu.

4)

Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 322/2014 til samræmis við það.

5)

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.
Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 322/2014 er breytt sem hér segir:
1) Í stað 1. og 2. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi:
„1. Stjórnendur fóður- og matvælafyrirtækja eða fulltrúar þeirra skulu senda fyrirframtilkynningu um komu hverrar sendingar af
afurðum, að undanskildu tei sem er upprunnið frá öðrum héruðum en Fukushima.
2. Að því er varðar fyrirframtilkynningu skulu þeir fylla út:
a) fyrir afurðir sem ekki eru úr dýraríkinu: I. hluta samræmda innflutningsskjalsins, sem um getur í a-lið 3. gr. reglugerðar (EB)
nr. 669/2009, með tilliti til leiðbeininganna um samræmda innflutningsskjalið sem mælt er fyrir um í II. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 669/2009,
b) að því er varðar fóður og matvæli úr dýraríkinu, þ.m.t. lagarafurðir, sem falla undir gildissvið tilskipunar ráðsins 97/78/EB:
samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalið fyrir dýr og dýraafurðir sem sett er fram í III. viðauka við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 (6).
Senda skal viðkomandi skjal til lögbærra yfirvalda á tilnefnda komustaðnum eða skoðunarstöðinni á landamærum a.m.k. tveimur
virkum dögum áður en vörusendingin berst.“
________________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 322/2014 frá 28. mars 2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru
upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu (Stjtíð. ESB L 95, 29.3.2014, bls. 1).
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).
Tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju
löndum (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 frá 22. janúar 2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum
með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2004, bls. 11).
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 frá 22. janúar 2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum
með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 21, 28.1.2004, bls. 11).
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2) Í stað 12. gr. komi eftirfarandi:
„12. gr.
Afgreiðsla í frjálst flæði
Hver vörusending, að undanskildum vörum sem falla undir gildissvið tilskipunar 97/78/EB og heyra þegar undir reglugerð (EB) nr.
136/2004, skal afgreidd í frjálst flæði með fyrirvara um að stjórnandi fóður- eða matvælafyrirtækisins eða fulltrúi hans afhendi (í eigin
persónu eða rafrænt) tollyfirvöldum samræmt innflutningsskjal, sem lögbært yfirvald hefur fyllt út á tilhlýðilegan hátt, þegar öllu
opinberu eftirliti er lokið. Tollyfirvöld skulu eingöngu afgreiða vörusendinguna í frjálst flæði ef ákvörðun lögbæra yfirvaldsins, sem
kemur fram í reit II.14 í samræmda innflutningsskjalinu og undirrituð í reit II.21 í samræmda innflutningsskjalinu, er jákvæð.“

2. 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 2. mars 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER

__________
B-deild – Útgáfud.: 17. nóvember 2015

