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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1566/1999 2001/EES26/04 
frá 16. júlí 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 tiltek-
inna mengunarefna í matvælum (2), eins og henni var 
síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 864/1999 (3), eru 
fest ákvæði um leyfilegt hámarksmagn aflatoxína í 
tilteknum matvælum, þar á meðal hnetum, þurrkuðum 
ávöxtum og korni. 

2) Endurskoða skal ákvæði um leyfilegt hámarksmagn 
aflatoxíns B1 og heildarmagn aflatoxína í hnetum, 
þurrkuðum ávöxtum og korni, sem flokka á eða 
meðhöndla með öðrum aflrænum aðferðum áður en 
þær eru notaðar til manneldis eða sem innihaldsefni í 
matvæli, fyrir 1. júlí 1999 með hliðsjón af framförum 
á sviði vísinda og tækniþekkingar. Einungis 
takmarkaðar upplýsingar hafa verið lagðar fram. 
Aðilar hafa skuldbundið sig til að leggja meira fram af 
viðeigandi upplýsingum og til að halda yfirstandandi 
rannsóknum áfram. Þess vegna er viðeigandi að 
framlengja frestinn til að leggja fram upplýsingar.  

3) Fyrirhugað er að fyrir 1. júlí 1999 verði ákvarðað 
sérstakt hámark fyrir korn, sem á að flokka eða 
meðhöndla með öðrum aflrænum aðferðum, áður en 
það er notað til manneldis eða sem innihaldsefni í 

matvæli. Hvað korn varðar er ekki hægt að útiloka að 
draga megi úr alfatoxínmengun með flokkun eða 
öðrum aflrænum aðferðum. Til þess að ganga úr 
skugga um skilvirkni þessara aðferða var beðið um 
gögn sem réttlættu það að ákvarðað yrði sérstakt 
leyfilegt hámarksmagn í óunnu korni. Víðtækt eftirlit 
hefur ekki leitt í ljós mikið magn alfatoxíns í korni á 
árunum 1998 til 1999. Þess vegna hefur ekki tekist að 
sýna fram á raunverulegan árangur þess að draga úr 
alfatoxínmengun með flokkun eða öðrum aflrænum 
aðferðum. Þegar þess er gætt að magn mengunarefna 
getur verið mismunandi milli ára er viðeigandi að 
framlengja frestinn til að leggja fram þessar 
upplýsingar.  

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr. 

Í stað dagsetningarinnar „1. júlí 1999“ í neðanmálsgreinum 5 
og 6 í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 194/97 komi 
,,1. júlí 2001“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún kemur til framkvæmda 30. júní 1999. 

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

Gjört í Brussel 16. júlí 1999. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 17, 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. 
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