
2.10.2003  Nr. 49/189EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 

 
  

            REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 257/2002                2003/EES/49/17 

frá 12. febrúar 2002 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 194/97 um hámarksmagn tiltekinna mengunarefna í 
matvælum og 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 2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 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. 1566/1999 (3), 
eru ákvörðuð hámarksviðmiðunargildi [  hámarks-
magn] fyrir aflatoxín B1 og heildarmagn aflatoxína í 
tilteknum matvælum. Reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 466/2001 frá 8. mars 2001 um 
hámarksmagn tiltekinna mengunarefna í mat- 
vælum (4), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2375/2001 (5), fellir úr 
gildi og kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 194/97 frá 
og með 5. apríl 2002. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 194/97 er kveðið á um að 
hámarksviðmiðunargildi fyrir hnetur og þurrkaða 
ávexti, sem flokka á eða meðhöndla með öðrum 
aflrænum aðferðum áður en þau eru notuð til 
manneldis eða sem innihaldsefni í matvælum, skuli 
endurskoða fyrir 1. júlí 2001 í ljósi framfara á sviði 
vísinda- og tækniþekkingar, einkum að því er varðar 
skilvirkni flokkunarinnar eða annarrar meðferðar við 
það að draga úr magni aflatoxína.  

3) Að því er þetta varðar hafa einungs verið lögð fram 
gögn er varða möndlur. Gögnin sýndu fram á að hinar 
ýmsu flokkunar- og aflrænu aðferðir drógu verulega 
úr aflatoxíninnihaldi óunninna mandla í neysluvöru. 
Þó er erfitt að meta hversu víðtæk lækkunin er vegna 
þess hversu breytileg gögnin eru. Því er við hæfi að 
halda núgildandi hámarksviðmiðunargildum 
óbreyttum enda séu þau háð endurskoðun.  

4) Í reglugerð (EB) nr. 194/97 er, að því er varðar korn 
sem flokka á eða meðhöndla með öðrum aflrænum 
aðferðum áður en það er notað til manneldis eða sem 
innihaldsefni í matvælum, kveðið á um að ef ekki 
hefðu verið sett ákveðin gildi fyrir 1. júlí 2001 skyldu 
gildin, sem sett voru fyrir korn ætlað til beinnar

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 41, 13.2.2002, bls. 12, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2002 frá  
12. júlí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 54, 31.10.2002, bls. 11. 

(1)  Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 31, 1.2.1997, bls. 48. 
(3)  Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 17. 
(4)  Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. 
(5)  Stjtíð. EB L 321, 6.12.2001, bls. 1.  

neyslu, gilda þaðan í frá.  Ástæða þessa var sú að 
hvað korn varðar er ekki hægt að útiloka að draga 
megi úr aflatoxínmengun með flokkun eða öðrum 
aflrænum aðferðum, en ekki hefur verið sýnt fram á 
raunverulegan árangur þessarar aðferðar. Einnig var 
kveðið á um að meðan ekki væru fyrirliggjandi gögn 
sem rökstyddu sérstök hámarksviðmiðunargildi fyrir 
óunnið korn skyldu gildin 2 µg/kg af aflatoxíni B1 og 
4 µg/kg af heildarmagni aflatoxíns gilda. 

 

5) Að því er þetta varðar hafa einungs verið lögð fram 
gögn er varða maís. Þrátt fyrir stöðuga vöktun í meira 
en tvö ár voru niðurstöður þær að einungis 
takmarkaður fjöldi framleiðslueininga væri mengaður. 
Möguleikinn á að sýna fram á árangur af flokkun, 
hreinsun og öðrum aflrænum aðferðum var af þeim 
sökum takmarkaður. Á grundvelli þessara 
takmörkuðu gagna er ljóst að með hinum ýmsu 
flokkunar- og aflrænu aðferðum er hægt að minnka 
verulega aflatoxíninnihald óunnins maís eftir hreinsun 
í neysluvöru (flögur og korn). Aflatoxínmengun var 
að helst að finna í úrgangi og í minna mæli í 
maískími, klíðismjöli og brotnum maís (afurðir í 
dýrafóður). Þar sem gögnin eru takmörkuð og 
breytileg er ekki mögulegt að meta tölulega og með 
vissu að hvaða marki hægt er að ná fram þessari 
lækkun. Þar sem þörf er á frekari gögnum áður en 
hægt er að komast að lokaniðurstöðu er við hæfi að 
framlengja í síðasta sinn fyrir maís það tímabil sem 
ekki eru ákvörðuð gildi fyrir. 

 

6) Engin gögn hafa verið lögð fram fyrir óunnið korn, 
annað en maís, og því skulu hámarksviðmiðunargildin 
sem ákvörðuð hafa verið fyrir korn ætlað til 
manneldis, einnig gilda frá og með 1. júlí 2001 um 
korn sem flokka á eða meðhöndla með öðrum 
aflrænum aðferðum áður en það er notað til manneldis 
eða sem innihaldsefni í matvælum. 

 

7) Mikils er um vert að þessi hámarksviðmiðunargildi 
öðlist gildi eins fljótt og auðið er og haldist í gildi 
eftir að reglugerð (EB) nr. 466/2001 hefur komið í 
stað reglugerðar (EB) nr. 194/97. Því ber að breyta 
báðum þessum reglugerðum í samræmi við það. 
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8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 

matvæli. 
 
 
 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tölul. 2., Aflatoxín, í I. þætti viðauka við reglugerð (EB) nr. 194/97:  
 
1. Eftirfarandi komi í stað tölul. 2.1.1 og 2.1.2: 
 

Aflatoxín: leyfilegt 
hámarksviðmiðunargildi (1) 

(µg/kg)  Afurðir 

B1 B1 + B2 + G1 + G2 M1 

Sýnatöku-
aðferð 

Tilvísunar-
greiningar-

aðferð 

„2.1.1. Jarðhnetur, hnetur og þurrkaðir 
ávextir 

     

2.1.1.1. Jarðhnetur, hnetur og þurrkaðir 
ávextir og unnar afurðir úr þeim, 
ætluð beint til manneldis eða sem 
innihaldsefni í matvælum 

2 (4) 4 (4) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.1.2. Jarðhnetur sem flokka á eða 
meðhöndla með öðrum aflrænum 
aðferðum áður en þær eru notaðar til 
manneldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

8 (4) 15 (4)  Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.1.3. Hnetur og þurrkaðir ávextir sem 
flokka á eða meðhöndla með öðrum 
aflrænum aðferðum áður en þau eru 
notuð til manneldis eða notuð sem 
innihaldsefni í matvælum 

5 (4) 10 (4) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2. Korn (þar á meðal bókhveiti, 
Fagopyrum sp.) 

     

2.1.2.1. Korn (þar á meðal bókhveiti, 
Fagopyrum spp.) og unnar afurðir úr 
því sem nota á beint til manneldis eða 
sem innihaldsefni í matvælum 

2 4 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2.2. Korn (þar á meðal bókhveiti, 
Fagopyrum spp.), sem á að flokka 
eða meðhöndla með öðrum aflrænum 
aðferðum, áður en það er notað til 
manneldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

2 4 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2.3. Maís sem flokka á eða meðhöndla 
með öðrum aflrænum aðferðum áður 
en hann er notaður til manneldis eða 
sem innihaldsefni í matvælum 

— — — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB“ 

 
2. Neðanmálsgrein 5 falli brott. 
 
3. Neðanmálsgrein 6 falli brott. 
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2. gr. 
 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tölul. 2.1, Aflatoxín, í 2. þætti I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
466/2001:  
 
 
1. Eftirfarandi komi í stað tölul. 2.1.1 og 2.1.2: 
 

Aflatoxín: leyfilegt 
hámarksviðmiðunargildi (1) 

(µg/kg)  Afurðir 

B1 B1 + B2 + G1 + G2 M1 

Sýnatöku-
aðferð 

Tilvísunar-
greiningar-

aðferð 

„2.1.1. Jarðhnetur, hnetur og þurrkaðir 
ávextir 

     

2.1.1.1. Jarðhnetur, hnetur og þurrkaðir 
ávextir og unnar afurðir úr þeim, 
ætluð beint til manneldis eða sem 
innihaldsefni í matvælum 

2 (6) 4 (6) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.1.2. Jarðhnetur sem flokka á eða 
meðhöndla með öðrum aflrænum 
aðferðum áður en þær eru notaðar til 
manneldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

8 (6) 15 (6)  Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.1.3. Hnetur og þurrkaðir ávextir sem 
flokka á eða meðhöndla með öðrum 
aflrænum aðferðum áður en þau eru 
notuð til manneldis eða sem 
innihaldsefni í matvælum 

5 (6) 10 (6) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2. Korn (þar á meðal bókhveiti, 
Fagopyrum spp.) 

     

2.1.2.1. Korn (þar á meðal bókhveiti, 
Fagopyrum sp.) og unnar afurðir úr 
því sem nota á beint til manneldis eða 
sem innihaldsefni í matvælum 

2 4 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2.2. Korn (þar á meðal bókhveiti, 
Fagopyrum spp.), sem á að flokka 
eða meðhöndla með öðrum aflrænum 
aðferðum, áður en það er notað til 
manneldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

2 4 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2.3. Maís sem flokka á eða meðhöndla 
með öðrum aflrænum aðferðum áður 
en hann er notaður til manneldis eða 
sem innihaldsefni í matvælum 

— (9) — (9) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB“ 

 
 
2. Neðanmálsgrein 8 falli brott. 
 
 
3. Neðanmálsgrein 9 falli brott. 
 

 
„(9) Hafi ekkert ákveðið gildi verið ákvarðað fyrir 1. júlí 2003 skulu þau gildi sem fram koma í tölul. 2.1.2.1 í töflunni eiga við um maís, 

sem um getur í þessum lið, þaðan í frá.“ 
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3. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 
Ákvæði 1. og 3. gr. skulu gilda frá og með deginum eftir að þær eru birtar í Stjórnartíðindum Evrópu-
bandalaganna. Ákvæði 2. gr. skulu gilda frá 5. apríl 2002. 
 

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

Gjört í Brussel 12. febrúar 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 


