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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/28/EB   2013/EES/4/43 

frá 29. apríl 1998 

um undanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar 93/43/EBE um hollustuhætti í 
 matvælaiðnaði að því er varðar sjóflutninga á hrásykri í lausri vigt (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/43/EBE frá 14. júní 1993 
um hollustuhætti í matvælaiðnaði (1), einkum 3. mgr. 3. gr., 

Upplýsingar liggja fyrir um að óhagræði er af beitingu annarrar 
undirgreinar í 2. lið IV. kafla í viðaukanum við tilskipun 
93/43/EBE að því er varðar flutning í lausu á matvælum í fljót-
andi formi eða kornuðu eða duftformi í ílátum og/eða gámum/-
tankgámum sem eru einvörðungu ætluð til flutninga á matvæl-
um og að matvælafyrirtækjum er íþyngt óþarflega þegar 
ákvæðum hennar er beitt gagnvart sjóflutningum á hrásykri 
sem ekki er áætlað að nota sem matvæli eða efnisþátt í matvæli 
nema að loknu fullkomnu og skilvirku hreinsunarferli. 

Enda þótt undanþága sé veitt þarf engu að síður að sjá til þess 
að lýðheilsa (áður: almannaheilbrigði) sé tryggð á sambæri-
legan hátt og áður með því að binda undanþáguna skilyrðum. 

Ekki er nægilegt framboð af ílátum og/eða gámum/tankgámum, 
sem eru einvörðungu ætluð til sjóflutninga á matvælum, til að 
fullnægja eftirspurn í reglubundinni verslun með hrásykur sem 
ekki er áætlað að nota sem matvæli eða efnisþátt í matvæli 
nema að loknu fullkomnu og skilvirku hreinsunarferli. 

Reynsla undanfarinna ára sýnir að hreinsaður sykur mengast 
ekki þegar hrásykur í lausri vigt er fluttur sjóleiðis í ílátum 
og/eða gámum/tankgámum sem ekki eru ætluð til matvæla-
flutninga einvörðungu. Hins vegar ber að ganga úr skugga um 
að ílát og/eða gámar/tankgámar, sem hafa áður verið notuð til 
flutninga, hafi verið hreinsuð rækilega og að litið sé svo á að 
hreinsunin hafi úrslitaþýðingu fyrir almennt öryggi og heil-
næmi hreinsaða sykursins. 

Samkvæmt 8. gr. tilskipunar 93/43/EBE skulu aðildarríkin 
annast eftirlit til þess að tryggja að ákvæðum þessarar tilskip-
unar sé beitt. 

Þessi tiltekna undanþága hefur ekki áhrif á almenn ákvæði til-
skipunar 93/43/EBE. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 12.5.1998, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2010 frá 12. mars 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 30, 10.6.2010, bls. 19. 

(1) Stjtíð. EB L 175 19.7.1993, bls. 1. 

Haft hefur verið samráð við vísindanefndina um matvæli. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í þessari tilskipun er vikið frá ákvæðum annarrar undirgreinar í 
2. lið IV. kafla í viðaukanum við tilskipun 93/43/EBE og mælt 
fyrir um sambærileg skilyrði til að tryggja lýðheilsu og öryggi 
og heilnæmi þeirra matvæla sem um ræðir. 

2. gr. 

1. Sjóflutningar á hrásykri í lausri vigt, sem hvorki er áætlað 
að nota sem matvæli né efnisþátt í matvæli, nema að loknu full-
komnu og skilvirku hreinsunarferli, eru leyfilegir í ílátum 
og/eða gámum/tankgámum sem ekki eru ætluð til matvæla-
flutninga einvörðungu. 

2. Ílátin og/eða gámarnir/tankgámarnir, sem um getur í 1. 
mgr., skulu uppfylla eftirtalin skilyrði: 

— fyrir lestun hrásykursins ber að hreinsa ílátið og/eða gám-
inn/tankgáminn rækilega til þess að fjarlægja allar leifar 
fyrra farms og önnur óhreinindi og skoða til þess að ganga 
úr skugga um að slíkar leifar hafi verið vandlega fjar-
lægðar, 

— farmurinn, sem fluttur var næst á undan hrásykrinum, má 
ekki hafa verið fljótandi farmur í lausu máli. 

3. gr. 

1. Stjórnandi matvælafyrirtækis sem ber ábyrgð á sjóflutningi 
hrásykursins, skal hafa undir höndum skriflegt sönnunargagn 
þar sem lýst er nákvæmlega farminum sem fluttur var í við-
komandi íláti og/eða gámi/tankgámi næst á undan og tegund og 
skilvirkni hreingerningarinnar sem fór fram fyrir flutning hrá-
sykursins. 
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2. Skriflega sönnunargagnið skal fylgja sendingunni alla 
flutningsleiðina til hreinsunarstöðvarinnar og heldur hreinsun-
arstöðin eftir afriti af því. Á skriflega sönnunargagnið skal 
áritað, greinilega og óafmáanlega, á einu eða fleiri tungumálum 
Bandalagsins: ,,Þessa vöru ber að hreinsa áður en hún er notuð 
til manneldis.“ 

3. Sé þess krafist skal stjórnandi matvælafyrirtækis, sem ber 
ábyrgð á flutningi og/eða hreinsun hrásykursins, afhenda þar til 
bærum opinberum matvælaeftirlitsyfirvöldum skriflega sönn-
unargagnið sem um getur í 1. og 2. mgr. 

4. gr. 

1. Hrásykur, sem hefur verið fluttur sjóleiðis í ílátum og/eða 
gámum/tankgámum, sem ekki eru ætluð til matvælaflutninga 
einvörðungu, skal fara í gegnum fullkomið og skilvirkt hreins-
unarferli áður en hann telst hæfur til notkunar sem matvæli eða 
efnisþáttur í matvæli. 

2. Stjórnendur matvælafyrirtækis, sem bera ábyrgð á flutningi 
og hreinsun sykursins, skulu líta svo á að það hreinsunarferli, 
sem fer fram áður en hrásykurinn er lestaður, hafi úrslitaþýð-
ingu fyrir öryggi og heilnæmi hreinsaða sykursins í skilningi 2. 
mgr. 3. gr. tilskipunar 93/43/EBE að teknu tilliti til þess hvers 
konar farmur var áður fluttur í ílátinu og/eða gáminum/tank-
gáminum. 

5. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. 
ágúst 1998. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

6. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

7. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 29. apríl 1998. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Martin BANGEMANN 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 

 

 


