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R E GL U G ER Ð
um (10.) breytingu á reglugerð nr. 907/2014 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur
á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um
kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 27. tölul., svohljóðandi:
27. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/386 frá 9. mars 2020 um
breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB að því er varðar skrána yfir þriðju lönd
eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur til Sambandsins á kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum, og um breytingu á II. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 206/2010 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra
þaðan sem leyfður er aðflutningur á nýju kjöti til Sambandsins.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/386, sem nefnd er í 1. gr., er birt
sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 54/1990 um
innflutning dýra og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, öll með síðari breytingum.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 12. mars 2020.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/386
frá 9. mars 2020
um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB að því er varðar skrána yfir þriðju lönd eða hluta
þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur til Sambandsins á kjötafurðum og meðhöndluðum mögum,
þvagblöðrum og þörmum, og um breytingu á II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010
að því er varðar skrána yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra þaðan
sem leyfður er aðflutningur á nýju kjöti til Sambandsins
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta undirgrein 1.
liðar), 8. gr. (4. liður) og 9. gr. (c-liður 4. mgr.),
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (2), einkum 1. mgr. 11. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (3) er m.a. mælt fyrir um reglur um heilbrigði dýra og manna
vegna innflutnings til Sambandsins og umflutning gegnum það og geymslu innan þess á sendingum af tilteknum
kjötafurðum og af meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum sem hafa fengið eina af þeim meðhöndlunum
sem mælt er fyrir um í 4. hluta II. viðauka við þá ákvörðun (hér á eftir nefndar vörurnar). Til viðbótar er í 3. hluta
II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB sett fram skrá yfir þriðju lönd eða hluta þeirra sem hafa heimild til að flytja
biltong-/jerky-kjöt og gerilsneyddar kjötafurðir inn til Sambandsins að því tilskildu að þau hafi fengið eina af þeim
meðhöndlunum sem um getur í 4. hluta þess viðauka.

2)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (4) er m.a. mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottorð
fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings á sendingum af nýju kjöti af hóf- og klaufdýrum til Sambandsins. Í 1.
hluta II. viðauka við þá reglugerð er tekin saman skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem
aðflutningur slíkra sendinga til Sambandsins er leyfður, sem og sérstök skilyrði vegna aðflutnings slíkra sendinga
frá tilteknum þriðju löndum.

3)

Tilteknir hlutar af Suður-Afríku eru skráðir í 1. og 3. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB með heimild til
að flytja vörurnar og biltong-kjöt, eftir því sem við á, inn til Sambandsins.

4)

Tilteknir hlutar af Suður-Afríku eru einnig skráðir í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með
heimild til að flytja inn sendingar af nýju kjöti af tilteknum tömdum og villtum hóf- og klaufdýrum til Sambandsins,
þó ekki af dýrum af hestaætt. Innflutningur á nýju kjöti af þessum tegundum var þó stöðvaður árið 2011 vegna
ástandsins á svæðinu m.t.t. gin og klaufaveiki.

5)

Í ákvörðun 2007/777/EB og reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er svæðaskipting þriðju landa viðurkennd. Lýsingin á
þeim hluta yfirráðasvæðis Suður-Afríku sem er með kóðann „ZA-1“, eins og yfirvöld í Suður-Afríku breyttu henni
í kjölfar uppkomu gin- og klaufaveiki á árinu 2011, sem um getur í þessum tveimur gerðum, er ekki nákvæm lengur.

6)

Í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB (5) er skrá yfir þriðju lönd, sem eru með
áætlanir um að vakta flokka efna og efnaleifa í dýrum og dýraafurðum, sem eru ætluð til manneldis, sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt. Innflutningur á kjötafurðum af öllum dýrategundum, að undanskildum kjötafurðum af villtum veiðidýrum, frá Suður-Afríku til Sambandsins er ekki leyfður samkvæmt þeirri ákvörðun þar
eð Suður-Afríka er ekki með samþykkta áætlun.

7)

Í febrúar 2017 fór fram úttekt í Suður-Afríku á vegum framkvæmdastjórnarinnar til að meta dýraheilbrigðiseftirlitskerfið sem var í notkun í því þriðja landi, einkum að því er varðar varnir gegn gin- og klaufaveiki (úttekt framkvæmdastjórnarinnar 2017). Framkvæmdastjórnin komst að raun um að þótt eftirlitskerfið sem gildir um
framleiðslu á vörunum sem falla undir úttektina gæti, að meginreglu til, veitt fullnægjandi ábyrgðir fyrir því að þær
séu framleiddar í samræmi við viðeigandi kröfur Sambandsins veikja vandamálin, sem komu í ljós við framkvæmd
þess, skilvirkni þess, einkum varðandi framkvæmd opinbers eftirlits og vandkvæði í tengslum við starfsfólk. Reglur
og meginreglur um vottun veita í heild sinni ábyrgðir sem eru jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í lögum
Sambandsins en annmarkarnir sem komu í ljós við framkvæmd þeirra stofna í hættu áreiðanleika þeirra og ábyrgðum sem varða hluta af yfirlýsingunum sem eru undirritaðar í vottorðum vegna innflutnings inn í Sambandið.

8)

Þar eð innflutningur á nýju kjöti og kjötafurðum af hóf- og klaufdýrum frá Suður-Afríku er ekki leyfður samkvæmt
ákvörðun 2011/163/ESB og að teknu tilliti til niðurstaðnanna úr úttekt framkvæmdastjórnarinnar 2017, einkum
skorts á ábyrgðum varðandi opinbert eftirlit vegna gin- og klaufaveiki, og til að viðhalda skýrleika og samkvæmni
í löggjöf Sambandsins ætti að fella færsluna „ZA-1“, sem nær yfir hluta af yfirráðasvæði Suður-Afríku, brott úr
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færslunni sem varðar Suður-Afríku í 1. og 3. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og brott af skránni yfir
þriðju lönd sem hafa heimild til innflutnings á nýju kjöti af hóf- og klaufdýrum í 1. hluta II. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 206/2010.
9)

Í kjölfar milligöngu Sameinuðu þjóðanna gerðu Aþena og Skopje tvíhliða samning (hér á eftir nefndur Prespasamningurinn) í júní 2018 um að breyta bráðabirgðatilvísun Sameinuðu þjóðanna fyrir Makedóníu (Fyrrverandi
lýðveldi Júgóslavíu). Bæði löndin hafa nú fullgilt þennan samning og Lýðveldið Norður-Makedónía hefur formlega
tilkynnt ESB um gildistöku hans.

10) Því ætti að breyta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til
samræmis við það.
11) 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.
Ákvæðum II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
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 9. mars 2020.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Ursula VON DER LEYEN
(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB frá 29. nóvember 2007 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og fyrirmyndir
að vottorðum vegna innflutnings frá þriðju löndum á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til manneldis
og um niðurfellingu á ákvörðun 2005/432/EB (Stjtíð. ESB L 312, 30.11.2007, bls. 49).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan
sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og
dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1).
(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/163/ESB frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd hafa lagt fram í
samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40).

I. VIÐAUKI
Ákvæðum II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB er breytt sem hér segir:
1)
2)

Í 1. hluta fellur línan fyrir yfirráðasvæði „ZA-1“ brott úr færslunni fyrir Suður-Afríku.
Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir Makedóníu (fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) kemur eftirfarandi færsla fyrir NorðurMakedóníu:

„MK Lýðveldið
NorðurMakedónía

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

b) Neðanmálsgrein ** sem á við um færsluna fyrir Makedóníu (fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) fellur brott.
3)

Í 3. hluta fellur línan fyrir yfirráðasvæði „ZA-1“ brott úr færslunni fyrir Suður-Afríku.
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er breytt sem hér segir:
–

Í færslunni fyrir „ZA“ fellur línan fyrir yfirráðasvæði „ZA-1“ brott.

__________

B-deild – Útgáfud.: 20. mars 2020

