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(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 31, 1. 2. 1997, bls. 48, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/98 frá 29. maí
1998 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 37, 13. 2. 1993, bls. 1.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 315/93 frá 8. febrúar
1993 um málsmeðferð fyrir bandalagið vegna mengunarefna í
matvælum (1), einkum 2. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 315/93 skal ákvarða hámarksmagn
tiltekinna mengunarefna í því skyni að stuðla að almannaheilbrigði.
Samþykkja skal fyrrnefnt hámarksmagn í formi bandalagsskrár
sem ekki er tæmandi og getur það falið í sér mörk fyrir sama
mengunarefni í ólíkum matvælum og einnig greiningarmörk.
Heimilt er tilgreina þær sýnatöku- og greiningaraðferðir sem nota
ber.

Mikilvægt er, til að stuðla að almannaheilbrigði, að mengunarefnum
sé haldið við mörk sem eru viðunandi í eiturefnafræðilegu tilliti.
Vinna ber enn frekar að því að lækka þessi mörk með góðum
starfsvenjum hvenær sem færi gefst.

Matjurtir eru sérstaklega næringarríkar og gegna mikilvægu
hlutverki í heilsuvernd. Því ber að hvetja til neyslu matjurta með
því að auka gæði þeirrar vöru sem er á boðstólum.

Nokkur aðildarríki hafa samþykkt, eða hyggjast samþykkja,
hámarksmagn fyrir nítröt í tilteknum matjurtum.

Með hliðsjón af ósamræmi milli aðildarríkjanna og hættu á röskun
á samkeppni af þeim sökum er nauðsynlegt að gera ráðstafanir á
vettvangi bandalagsins í því skyni að stuðla að heildstæðum
markaði um leið og hlutfallsreglan er höfð í heiðri.

Sérstakar ráðstafanir, sem miða að því að ná betri tökum á
mengunarvöldum í landbúnaði, og reglur um góðar starfsvenjur
geta stuðlað að því að minnka magn mengunarefna í tilteknum
matjurtum, einkum nítratmagn.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(EB) nr. 194/97

frá 31. janúar 1997

um hámarksmagn tiltekinna mengunarefna í matvælum(*)

(Texti sem varðar EES)

Loftslagsskilyrði, framleiðsluaðferðir og neysluvenjur eru mjög
ólík frá einu svæði til annars í bandalaginu. Því ber að ákveða
breytilegt hámarksmagn nítrats í matjurtum eftir árstíma. Þá ber
að heimila aðildarríkjunum að leyfa á aðlögunartímabili
markaðssetningu salats og spínats sem eru ræktuð og ætluð til
neyslu á yfirráðasvæði þeirra og innihalda nítrat í ríkari mæli en
mælt er fyrir um í lið 1.1 í I. hluta viðaukans, að því tilskildu þó
að það fyrirfinnist í því magni sem er viðunandi með tilliti til
almannaheilbrigðis.

Salat- og spínatsframleiðendum, með staðfestu í þeim
aðildarríkjum sem hafa gefið fyrrnefnd leyfi, ber að breyta
búskaparháttum sínum smám saman með því að beita þeim góðu
starfsvenjum sem er mælt með á landsvísu, þannig að þeir geti í
lok aðlögunartímabilsins uppfyllt skilyrði um hámarksmagn sem
mælt er fyrir um á vettvangi bandalagsins.

Æskilegt er að sameiginlegum gildum verði komið á eins fljótt og
auðið er.

Gera ber könnun, byggða á fyrirliggjandi vísindagögnum, á því
hvort ákvarða beri hámarksmagn mengunarefna í barnamat fyrir
kornabörn og ung börn.

Tryggja ber, alls staðar í bandalaginu, frjálsa flutninga matvæla
sem innihalda mengunarefni sem jafngilda eða eru undir þeim
mörkum sem mælt er fyrir um í viðaukanum.

Aðildarríkin skulu samþykkja viðeigandi ráðstafanir til þess að
hafa eftirlit með magni mengunarefna í matvælum.

Endurskoða skal hvert það hámarksmagn, sem er samþykkt á
vettvangi bandalagsins, samhliða framförum í vísindum og tækni
og bættum framleiðsluaðferðum.

Endurskoða ber mörk fyrir salat og spínat og lækka, ef nauðsyn
krefur, fyrir 1. október 1998. Slík endurskoðun verður byggð á
niðurstöðum eftirlits sem aðildarríkin framkvæma.

Haft hefur verið samráð við vísindanefndina um matvæli um
ákvæði sem geta haft áhrif á almannaheilbrigði, í samræmi við 3.
gr. reglugerðar (EBE) nr. 315/93.
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Gjört í Brussel 31. janúar 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæli.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Með þessari reglugerð er ákvarðað hámarksmagn tiltekinna
mengunarefna sem er að finna í ýmsum matvælum.

2. gr.

1. Þegar vörurnar, sem um getur í viðaukanum við þessa
reglugerð, eru markaðssettar skulu þær ekki innihalda
mengunarefni yfir þeim mörkum sem þar eru tilgreind.

2. Aðildarríkjunum er heimilt, þegar ástæður leyfa, að leyfa
tímabundið markaðssetningu salats og spínats sem eru ræktuð og
ætluð til neyslu á yfirráðasvæði þeirra og innihalda nítrat í ríkari
mæli en mælt er fyrir um í lið 1.1 í I. hluta viðaukans, að því
tilskildu að góðar starfsvenjur séu hafðar í heiðri í því skyni að ná
þeim mörkum, sem mælt er fyrir um á vettvangi bandalagsins, í
áföngum.

3. Aðildarríkin skulu tilkynna hinum aðildarríkjunum og
framkvæmdastjórninni á hverju ári hvernig þau beita ákvæðum 2.
mgr.

3. gr.

Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 1. október 1998, á grundvelli
niðurstaðna eftirlits sem aðildarríkin framkvæma, endurskoða
hámarksmagn fyrir salat og spínat sem kveðið er á um í
viðaukanum. Ef nauðsyn krefur ber að lækka þessi mörk.

4. gr.

Beita ber þeim sýnatöku- og greiningaraðferðum sem eru tilgreindar
í viðaukanum við þessa reglugerð.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún kemur til framkvæmda 15. febrúar 1997. Þrátt fyrir ákvæði
2. gr. er heimilt að markaðssetja þær vörur, sem um getur í lið 1.2
í I. hluta viðaukans og þegar eru á markaði þann dag sem reglugerð
þessi öðlast gildi en samræmast ekki ákvæðum hennar, uns birgðir
eru uppurnar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
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ÍSLENSK útgáfa
VIÐAUKI

HÁMARKSMAGN TILTEKINNA MENGUNAREFNA Í MATVÆLUM

I. Mengunarefni í landbúnaði

1. Nítröt

1.1. Ferskar matjurtir

Vara Hámarksnítratmagn (1) (mg NO
3
/kg fersk vara) Sýnatökuaðferð            Tilvísunargreiningaraðferð

       Spínat (Spinacia oleracea L.) frá 15. febrúar 1997 til 31. desember 1998:    Tilskipun 79/700/EBE (3)
      uppskorið frá 1. nóvember til 31. mars ..............     3 000
      uppskorið frá 1. apríl til 31. október .................     2 500

frá 1. janúar 1999   2 500 (2)

   Salat (Lactuca sativa L.) undanskilið uppskorið frá 1. október til 31. mars .......................   4 500 (2)    Tilskipun 79/700/EBE
   salat ræktað undir berum himni uppskorið frá 1. apríl til 30. september ...................   3 500 (2)        Þó skal taka minnst

uppskorið frá 1. maí til 31. ágúst .............................   2 500 (2)  10 stk. úr rannsóknarsýni

1.2. Aðrar unnar matjurtir til neyslu

Vara Hámarksnítratmagn (1) (mg NO
3
/kg fersk vara) Sýnatökuaðferð          Tilvísunargreiningaraðferð

       Niðurlagt, djúpfryst eða fryst spínat     2 000     Tilskipun 79/700/EBE

II. Önnur mengunarefni
_________________
(¹) Tilgreint hámarksmagn gildir ekki um matvæli sem eru tilreidd sérstaklega fyrir kornabörn og ung börn.

(²) Háð endurskoðun fyrir 1. október 1998 samkvæmt ákvæðum 3. gr.

(³) Stjtíð. EB nr. L 207, 15. 8. 1979, bls. 26.


