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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 864/1999 2001/EES/26/03 

frá 26. apríl 1999 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 194/97 um hámarksmagn tiltekinna mengunarefna í 
matvælum(*)

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 3. mgr. 2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
194/97 frá 31. janúar 1997 um hámarksmagn tiltekinna 
mengunarefna í matvælum (2), eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð (EB) nr. 1525/98 (3), er ákveðið 
leyfilegt hámarksmagn nítrats í spínati, salati og 
niðurlögðu, djúpfrystu eða frystu spínati. 

2) Í 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar framkvæmdastjórnar-
innar er mælt fyrir um að framkvæmdastjórnin skuli, 
fyrir 1. október 1998 og á grundvelli niðurstaðna 
eftirlits sem aðildarríkin framkvæma, endurskoða 
hámarksmagn í salati og spínati sem kveðið er á um í 
viðaukanum. 

3) Aðildarríkin hafa samþykkt reglur um góðar starfs-
venjur með tilliti til þess að minnka nítratmagn í 
spínati og salati, eins og kveðið er á um í 2. og 3. mgr. 
2. gr. fyrrnefndrar reglugerðar framkvæmdastjórnar-
innar. Viðurkennt er að tíminn, sem líður frá því að 
ráðstafanirnar koma til framkvæmda og þangað til 
leyfilegt hámarksmagn er endurskoðað, er of skammur 
til þess að umtalsverð minnkun nítratmagns í spínati 
og salati eigi sér stað, að teknu tilliti til mikilla áhrifa 
veðurskilyrða á nítratmagn í salati og spínati.  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 108, 27.4.1999, bls. 16, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2000 frá 31. 
mars 2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 27, 15.6.2000, bls. 3. 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 31, 1.2.1997, bls. 48. 
(3) Stjtíð. EB L 201, 17.7.1998, bls. 43. 

4) Niðurstöður eftirlits, sem aðildarríkin hafa framkvæmt, 
benda til þess að í allmörgum tilvikum sé farið yfir 
leyfilegt hámarksmagn nítrata í fersku spínati. Nokkur 
aðildarríki hafa á aðlögunartímabili leyft markaðs-
setningu spínats sem er ræktað og ætlað til neyslu á 
yfirráðasvæði þeirra og inniheldur nítrat í ríkari mæli 
en mælt er fyrir um í lið 1.1 í I. hluta viðaukans. Með 
tilliti til þess skamma tíma frá því að ráðstafanirnar 
koma til framkvæmda og þangað til þær eru 
endurskoðaðar er, eins og stendur, ekki hægt að 
ákveða eins lágt leyfilegt hámarksmagn nítrata í 
spínati og vænta mætti að hægt yrði ef reglum um 
góðar starfsvenjur væri beitt. Því ber að viðhalda 
núgildandi leyfilegu hámarksmagni nítrata í fersku 
spínati og kveða á um að þau mörk verði endurskoðuð 
á þriggja ára fresti. Endurskoðunin verður byggð á 
eftirliti sem aðildarríkin annast og því að beitt verður 
reglum um góðar starfsvenjur sem miða að því að 
minnka nítratmagn.  

5) Niðurstöður eftirlits, sem aðildarríkin hafa framkvæmt, 
benda til þess að útilokað sé, eins og er, að minnka 
leyfilegt hámarksmagn í salati. 

6) Nokkur aðildarríki hafa enn þörf fyrir aðlögunar-
tímabil til að leyfa markaðssetningu salats sem er 
ræktað og ætlað til neyslu á yfirráðasvæði þeirra og 
inniheldur nítrat í ríkari mæli en mælt er fyrir um í lið 
1.1 í I. hluta viðaukans. Þriðja hvert ár ber að 
endurskoða leyfilegt hámarksmagn nítrata í salati á 
grundvelli þess að beitt sé reglum um góðar 
starfsvenjur sem miða að því að minnka nítratmagn og 
á grundvelli niðurstaðna eftirlits, sem aðildarríkin 
annast, í því skyni að ákveða eins lágt leyfilegt 
hámarksmagn og frekast er unnt.  

7) Við framkvæmd eftirlitsins og beitingu reglna um 
góðar starfsvenjur skal notast við aðferðir sem eru í 
samræmi við sett markmið og niðurstöður sem er aflað 
með eftirliti, einkum í ljósi þeirrar áhættu sem er fyrir 
hendi og fenginnar reynslu. Fylgst verður nákvæmlega 
með beitingu reglna um góðar starfsvenjur í nokkrum 
aðildarríkjum. Aðildarríkjunum ber því að tilkynna 
árlega um niðurstöður eftirlits sem þau annast og gefa 
skýrslu um ráðstafanir sem eru gerðar og um framfarir 
í kjölfar þess að reglum um góðar starfsvenjur hefur 
verið beitt í því skyni að minnka nítratmagn og árleg 
skoðanaskipti við aðildarríkin um fyrrnefndar skýrslur 
skulu eiga sér stað. 
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8) Lægra hámarksmagn er ákveðið í salati sem er ræktað 
undir berum himni en því sem er ræktað undir gleri og 
í því skyni að tryggja virkt eftirlit skulu mörkin, sem 
eru sett fyrir salat sem er ræktað undir berum himni, 
einnig gilda um salat, sem er ræktað undir gleri, ef 
ekki er um nákvæmar merkingar að ræða. 

9) Haft hefur verið samráð við vísindanefndina um 
matvæli varðandi ákvæði, sem geta haft áhrif á 
almannaheilbrigði, í samræmi við 3. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 315/93. Nefndin mælti með því, í álitsgerð 
sinni um nítrat og nítrít frá 22. september 1995, að 
áframhald yrði á þeirri viðleitni að draga úr váhrifum 
nítrata samfara neyslu matvæla og vatns og hvatti til 
þess að teknar yrðu upp góðar starfsvenjur í 
landbúnaði til þess að tryggt sé að nítratmagn sé eins 
lágt og kostur er. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 194/97 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 30. júní ár hvert, 
tilkynna nefndinni um niðurstöður eftirlits þeirra og gefa  

skýrslu um ráðstafanir sem hafa verið gerðar og 
framfarir að því er varðar að beita og endurbæta reglur 
um góðar starfsvenjur með tilliti til þess að minnka 
nítratmagn. Þessar upplýsingar skulu og innihalda þau 
gögn sem reglur þeirra um góðar starfsvenjur eru 
byggðar á. 

Aðildarríki, sem beita ekki ákvæðum 2. mgr. 2. gr. 
þessarar reglugerðar, skulu við framkvæmd eftirlitsins og 
beitingu reglna um góðar starfsvenjur notast við aðferðir 
sem eru í samræmi við sett markmið og niðurstöður sem 
er aflað með eftirliti, einkum í ljósi þeirrar áhættu sem er 
fyrir hendi og fenginnar reynslu.  

Á grundvelli niðurstaðna eftirlits, sem aðildarríkin 
annast, í því skyni að ganga úr skugga um að það 
hámarksmagn, sem mælt er fyrir um í viðaukanum, sé 
virt, skýrslnanna um beitingu og endurbætur á reglum 
um góðar starfsvenjur með tilliti til þess að minnka 
nítratmagn og mats á gögnunum, sem aðildarríkin hafa 
byggt reglur sínar um góðar starfsvenjur í landbúnaði á, 
skal framkvæmdastjórnin hefjast handa, þriðja hvert ár 
og í fyrsta sinn fyrir 31. desember 2001, við að endur-
skoða ákvæði þessarar reglugerðar.“  

2. Viðaukanum er breytt í samræmi við viðaukann við 
þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 26. apríl 1999. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Í stað liðar „1. Nítröt“ undir fyrirsögninni „I. Mengunarefni í landbúnaði“ í viðaukanum komi eftirfarandi: 

„1. Nítröt  

1.1. Ferskar matjurtir 

Vara 
Hámarksnítratmagn (1)
(mg NO3/kg fersk vara) 

Sýnatökuaðferð 
Tilvísunar- 

greiningaraðferð 

Spínat (7)
(Spinacia oleracea) 

Uppskorið frá 1. nóvember til 31. mars …… 3 000 (2) Tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 
79/700/EBE (3)

 Uppskorið frá 1. apríl til 31. október ……… 2 500 (2)   

Salat (Lactuca sativea L.)
(salat, varið og ræktað undir 
berum himni) 

Uppskorið frá 1. október til 31. mars …… 4 500 (2) Tilskipun 79/700/EBE 

Þó skal taka minnst 10 stk. 
sem rannsóknarsýni 

 Uppskorið 1. apríl til 30. september …… 3 500 (2) (8)   

 undanskilið salat ræktað undir berum himni 
uppskorið frá 1. maí til 31. ágúst …… 

2 500 (2) (8)   

1.2. Aðrar unnar matjurtir til neyslu 

Vara 
Hámarksnítratmagn (1)

(mg NO3/kg unnin vara) 
Sýnatökuaðferð 

Tilvísunar- 
greiningaraðferð 

Niðurlagt, djúpfryst eða 
fryst spínat

 2 000 Tilskipun 79/700/EBE   

(1) Tilgreint hámarksmagn gildir ekki um matvæli sem eru tilreidd sérstaklega fyrir kornabörn og ung börn. 
(2) Háð endurskoðun fyrir 31. desember 2001 samkvæmt ákvæðum 3. gr. 
(3) Stjtíð. EB L 207, 15.8.1979, bls. 26.  
(7) Leyfilegt hámarksmagn í fersku spínati gildir ekki um ferskt spínat sem fara á í vinnslu og er flutt beint í lausri vigt af akri í vinnslustöð. 
(8) Ef viðeigandi merkingar vantar, sem gefa framleiðsluaðferð til kynna, gilda mörkin sem eru ákveðin fyrir salat ræktað undir berum himni.


