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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2002/27/EB                       2004/EES/29/16 

frá 13. mars 2002 

um breytingu á tilskipun 98/53/EB um sýnatöku- og greiningaraðferðir vegna opinbers 
eftirlits með magni tiltekinna mengunarefna í matvælum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 85/591/EBE frá 
20. desember 1985 um að koma á bandalagsaðferðum við 
sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með matvælum sem 
ætluð eru til manneldis (1), einkum 1. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 466/2001 frá 8. mars 2001 um hámarksmagn 
tiltekinna mengunarefna í matvælum (2), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 472/2002 (3), eru ákvörðuð hámarksviðmiðunar-
mörk fyrir aflatoxín í kryddi. 

 
2) Nákvæmni mælinga á innihaldi aflatoxína ræðst 

einkum af sýnatökunni því að dreifing aflatoxína er 
fjarri því að vera einsleit í hverri framleiðslueiningu. 
Breyta ber tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
98/53/EB frá 16. júlí 1998 um sýnatöku- og 
greiningaraðferðir vegna opinbers eftirlits með magni 
tiltekinna aðskotaefna í matvælum (4) þannig að hún 
taki til krydds. 

 
3) Því er nauðsynlegt að lagfæra nokkrar minni háttar 

villur í tilskipun 98/53/EB. 
 
4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um ferli 
matvæla og dýraheilbrigði. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 98/53/EB er hér með 
breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
28. febrúar 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
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. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 13. mars 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 44. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2002 frá  
6. desember 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 13.2.2003, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 50. 
(2) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L, 75, 16.3. 2002, bls. 18. 
(4) Stjtíð. EB L 201, 17.7.1998, bls. 93. 
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VIÐAUKI 

A. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka: 

1. Eftirfarandi komi í stað liðar 4.2: 

„4.2. Þyngd hlutasýnis 

Þyngd hlutasýnis ætti að vera um 300 grömm nema kveðið sé á um annað í 5. lið þessa viðauka og að 
undanskildu kryddi þar sem þyngd hlutasýnis er um 100 grömm. Ef um er að ræða 
smásölupakkningar ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkningarinnar.“ 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.1: 

orðinu „krydd“ er skotið inn í fyrirsögnina á eftir orðinu „þurrkaða ávexti“. 

3. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.1 í töflu 2: 

afurðinni „krydd” er bætt við í töflu 2 á eftirfarandi hátt: 
 

Vara Þyngd 
framleiðslueiningar 

(tonn) 

Þyngd eða fjöldi 
framleiðsluhluta 

Fjöldi hlutasýna Þyngd safnsýnis (kg) 
 

„Krydd ≥ 15 
< 15 

25 tonn 
— 

100 
10-100 (*) 

10 
1-10“ 

4. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.2: orðinu „krydd“ er bætt við í nýja línu á eftir „Korn 
(framleiðslueiningar ≥ 50 tonn)“. 

5. Eftirfarandi setningu er bætt við í lið 5.2.1 við fjórða strik: 

„Ef um er að ræða krydd vegur safnsýni ekki meira en 10 kg og því þarf ekki að skipta því í undirsýni.“ 

6. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.2.2: orðunum „og krydd“ er bætt við á eftir „meðhöndla á annan 
hátt“ í setningunni „Ef um er að ræða jarðhnetur, hnetur og þurrkaða ávexti sem á að flokka eða meðhöndla á 
annan hátt“. 

7. Eftirfarandi lagfæringar eru gerðar á lið 5.5.2.2: 

í stað „í lið 5.2“ komi „í töflu 2 í lið 5.1“. 

8. Eftirfarandi 6. liður bætist við: 

 „6. Sýnataka á smásölustigi 

 Sýnataka matvæla á smásölustigi ætti að fara fram, ef hægt er, í samræmi við framangreind ákvæði um 
sýnatöku. Ef þetta reynist ekki mögulegt má nota aðrar skilvirkar sýnatökuaðferðir á smásölustigi, að því 
tilskildu að sýnið úr framleiðslueiningunni sé nægilega dæmigert.“ 

B. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka: 

1. Eftirfarandi lagfæringar eru gerðar á lið 4.3: 

í töflunni í dálknum „Styrkleikasvið“ komi „µg/kg“ alls staðar í stað „µg/L“ og í stað styrkleikasviðsins 
„0,01-0,5 µg/L“ fyrir „Endurheimt — Aflatoxín M1“ komi „0,01-0,05 µg/kg“. 

 

 
 


