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           REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 221/2002                   2004/EES/9/04 

frá 6. febrúar 2002 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 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) Samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 315/93 skal ákvarða 

hámarksviðmiðunargildi fyrir mengunarefni í mat-
vælum í því skyni að stuðla að almannaheilbrigði. 

 
2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 466/2001 (2), eins og henni var breytt með 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2375/2001 (3), er kveðið á 
um hámarksviðmiðunargildi fyrir tiltekin mengunar-
efni í matvælum og gildir sú ákvörðun frá 5. apríl 
2002. Einkum eru sett mörk í I. viðauka við hana um 
blý, kadmíum og kvikasilfur í tilteknum fiskafurðum. 

 
3) Mikilvægt er, til að stuðla að almannaheilbrigði, að 

mengunarefnum sé haldið við gildi sem eru viðunandi 
í eiturefnafræðilegu tilliti. Hámarksviðmiðunargildi 
fyrir blý, kadmíum og kvikasilfur verður að vera 
öruggt, eins lágt og mögulegt er og byggt á góðum 

starfsvenjum við framleiðslu og í landbúnaði eða fisk-
veiðum.  Á grundvelli nýrra greiningargagna er nauð-
synlegt að endurskoða viðkomandi ákvæði I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar þessi 
mengunarefni í tilteknum fiskafurðum.  Endurskoð-
uðu ákvæðin fela í sér víðtæka vernd fyrir heilsu neyt-
enda. 

 
4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um matvæli. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 466/2001 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. 
 
Hún kemur til framkvæmda 5. apríl 2002. 

 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 6. febrúar 2002. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David Byrne 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 37, 7.2.2002, bls. 4. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 139/2002 frá  
8. nóvember 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 4, 23.1.2003, bls. 3. 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 321, 6.12.2001, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. þætti (Þungmálmar) í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 466/2001:  

a) þegar um er að ræða blý (Pb) komi eftirfarandi í stað liða 3.1.4, 3.1.4.1 og 3.1.6: 

Afurð 
Hámarksviðmiðunar-

gildi 
(mg/kg blautvigt) 

Nothæfisviðmiðanir við 
sýnatöku 

Nothæfisviðmiðanir við 
greiningaraðferðir 

„3.1.4. Fiskkjöt (*) samkvæmt skil-
greiningu í flokki a, b og e í skránni 
í 1. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 
104/2000 (Stjtíð. EB L 17, 
21.1.2000, bls. 22), að frátöldum 
þeim fisktegundum sem skráðar eru 
í lið 3.1.4.1 

0,2 Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 2001/22/EB 

3.1.4.1. Kjöt (*) af rákungi (sarda sarda), 
tvírandaflekk (Diplodus vulgaris), 
áli (Anguilla anguilla),  
gráröndungi (Mugil labrosus 
labrosus)  
flekkjarýtara (Pomadasys benneti), 
hrossamakríl eða brynstirtlu 
(Trachurus trachurus),  
sardínum (Sardina pilchardus), 
suður-afríkusardínellum 
(Sardinops-tegundum), 
dílavörturum eða -börrum) 
(Dicentrarchus punctatus),  
túnfiski (tegundunum Thunnus og 
Euthynnys) og  
senegalsólflúru (Dicologoglossa 
cuneata) 

0,4 Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 2001/22/EB 

3.1.6. Samlokur (tvískelja lindýr) 1,5 Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 2001/22/EB 

(*) Þegar fiskurinn er ætlaður til neyslu í heilu lagi á hámarksviðmiðunargildið við um allan fiskinn.“ 

b) þegar um er að ræða kadmíum (Cd) komi eftirfarandi í stað liða 3.2.5, 3.2.5.1 og 3.2.6: 

Afurð 
Hámarksviðmiðunar-

gildi 
(mg/kg blautvigt) 

Nothæfisviðmiðanir við 
sýnatöku 

Nothæfisviðmiðanir við 
greiningaraðferðir 

„3.2.5. Fiskkjöt (*) samkvæmt skil-
greiningu í flokki a, b og e í skránni 
í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 104/2000, 
að frátöldum þeim fisktegundum 
sem skráðar eru í lið 3.2.5.1 

0,05 Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 2001/22/EB 

3.2.5.1. Kjöt (*) af rákungi (sarda sarda), 
tvírandaflekk (Diplodus vulgaris), 
áli (Anguilla anguilla),  
evrópskum ansjósum (Engraulis 
encrasicholus),  
gráröndungi (Mugil labrosus 
labrosus),  
hrossamakríl eða brynstirtlu 
(Trachurus trachurus),  
þverhausum (Luvarus imperialis),   
sardínum (Sardina pilchardus), 
suður-afríkusardínellum (Sardinops-
tegundum),  
túnfiski (tegundunum Thunnus og 
Euthynnys) og  
senegal-sólflúru (Dicologoglossa 
cuneata) 

0,1 Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 2001/22/EB 

3.2.6. Krabbadýr, að frátöldu brúnu 
krabbakjöti og kjöti af haus og hala 
humars og annarra stórra 
krabbadýra (Nephropidae og 
Palinuridae) 

0,5 Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 2001/22/EB 

(*) Þegar fiskurinn er ætlaður til neyslu í heilu lagi á hámarksviðmiðunargildið við um allan fiskinn.“ 
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c) þegar um er að ræða kvikasilfur (Hg) komi eftirfarandi í stað liðar 3.3.1.1: 
 

Afurð 
Hámarksviðmiðunar-

gildi 
(mg/kg blautvigt) 

Nothæfisviðmiðanir við 
sýnatöku 

Nothæfisviðmiðanir við 
greiningaraðferðir 

„3.3.1.1. Skötuselur (Lophius-tegundir), 
steinbítur (Anarhichas lupus), 
barri (Dicentrarchus labrax), 
blálanga (Molva dipterygia), 
rákungar (Sarda sarda),  
áll (Anguilla-tegundir),  
búri (Hoplostethus atlanticus),  
slétthali (Coryphaenoides 
rupestris),  
lúða/flyðra (Hippoglossus 
hippoglossus), merlingur 
(Makaira-tegundir),  
gedda (Esox lucius),  
rákleysingi (Orcynopsis 
unicolor),  
portúgalskur deplaháfur 
(Centroscymnes coelolepis), 
skötur (Raja species),  
gullkarfi, djúpkarfi, litlikarfi 
(Sebastes marinus, S. mentella, 
S. viviparus),  
seglfiskur (Istiophorus 
platypterus), stinglax 
(marbendill) (Lepidopus 
caudatus, Aphanopus carbo), 
hákarl (allar tegundir), 
slöngumakríll eða smjörfiskur 
(Lepidocybium flavobrunneum, 
Ruvettus pretiosus, Gempylus 
serpens ),  
styrjur (Acipenser-tegundir), 
sverðfiskur (Xiphias gladius), 
túnfiskar (tegundirnar Thunnus 
og Euthynnus) 

1,0 mg/kg Tilskipun 2001/22/EB Tilskipun 
2001/22/EB“ 

 


