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                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2174/2003            2007/EES/26/17 

frá 12. desember 2003 

 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar aflatoxín (*) 

 

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) 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. 
1425/2003 (3), eru ákvörðuð hámarksgildi fyrir 
aflatoxín B1 og öll aflatoxín í tilteknum matvælum. 

 
2) Í reglugerð (EB) nr. 466/2001 er kveðið á um að ef 

ekki hafi verið ákvörðuð sérstök gildi fyrir maís, sem 
fyrirhugað er að flokka eða meðhöndla á annan 
eðlisfræðilegan hátt, áður en hann er notaður til 
manneldis eða sem innihaldsefni í matvælum, fyrir 
1. júlí 2003 skuli gildin, sem sett voru fyrir korn sem 
er ætlað til beinnar neyslu, gilda þaðan í frá. Ástæða 
þessa var sú, hvað maís varðar, að er ekki hægt að 
útiloka að draga megi úr aflatoxínmengun með 
flokkun eða öðrum eðlisfræðilegum aðferðum, en 
ekki hefur verið sýnt fram á raunverulegan árangur 
þessara aðferða. Einnig var kveðið á um að ef ekki 
væru fyrirliggjandi gögn, sem réttlættu sérstök 
hámarksgildi fyrir óunnið korn, skyldu gildin 2 µg/kg 
fyrir aflatoxín B1 og 4 µg/kg fyrir öll aflatoxín notuð. 

 
3) Að því er þetta varðar hafa verið lögð fram gögn er 

varða maís. Á grundvelli þessara framlögðu gagna er 
ljóst að með mismunandi aðferðum við flokkun og 
eðlisfræðilega meðhöndlun er hægt að minnka veru-
lega aflatoxíninnihald óunnins maíss í neysluvöru 
(flögum og korni) eftir hreinsun. Aflatoxínmengun 
var einkum í úrgangi, sem fellur til við sigtun, og 
maískími, klíðismjöli og brotnum maís (afurðir 
notaðar í fóður). Enda þótt ekki sé unnt að meta 
nákvæmlega, megindlega og með vissu hve mikið er 
unnt að minnka mengunina er augljóst af gögnunum, 
sem liggja fyrir, að mismunandi hreinsunar- og 
vinnsluaðferðir minnka aflatoxínið í maísafurðum, 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 326, 13.12.2003, bls. 12. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 33. 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 203, 12.8.2003, bls. 1. 

sem eru ætlaðar til manneldis, nægilega mikið sem 
merkir að óunninn maís sem inniheldur 5 ìg/kg af 
aflatoxíni B1 og 10 ìg/kg af öllum aflatoxínum gefur 
af sér maísafurðir, ætlaðar til manneldis, sem uppfylla 
ákvæðin um hámarksgildið 2 ìg/kg fyrir aflatoxín B1 
og 4 ìg/kg fyrir öll aflatoxín, og þannig næst öflug 
neytendavernd. 

4) Svo virðist sem sumir þeirra, sem bera ábyrgð á 
efnagreiningum og eftirliti með matvælum, noti sama 
fjölda marktækra tölustafa þegar þeir gera grein fyrir 
niðurstöðum efnagreininga og notaður er þegar 
hámarksgildi eru tilgreind í löggjöf. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 466/2001 til 
samræmis við þetta. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra. 

 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 466/2001 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 3. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Setja má á markað jarðhnetur, hnetur og þurrkuð 
aldin, sem samræmast ekki þeim ákvæðum um 
hámarksgildi aflatoxína sem mælt er fyrir um í lið 
2.1.1.1 í I. viðauka, og maís, sem samræmist ekki þeim 
ákvæðum um hámarksgildi sem mælt er fyrir um í lið 
2.1.2.1, að því tilskildu að þessar afurðir: 

a) séu hvorki ætlaðar beint til manneldis né til nota 
sem innihaldsefni í matvælum, 

b) samræmist þeim ákvæðum um hámarksgildi fyrir 
jarðhnetur, sem mælt er fyrir um í lið 2.1.1.2 í 
I. viðauka, ákvæðum um hnetur og þurrkuð aldin í 
lið 2.1.1.3 í I. viðauka og ákvæðum um maís í lið 
2.1.2.3 í I. viðauka, 

c) séu meðhöndlaðar enn frekar með flokkun eða 
öðrum eðlisfræðilegum aðferðum og að ekki sé, að 
lokinni þeirri meðhöndlun, farið yfir þau 
hámarksgildi, sem mælt er fyrir um í liðum 2.1.1.1 
og 2.1.2.1 í I. viðauka, og þessi meðhöndlun valdi 
því ekki að aðrar skaðlegar efnaleifar komi til, 



Nr. 26/146  7.6.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

d) séu greinilega merktar þannig að fyrirhuguð notkun þessara afurða sé tilgreind og þannig að 
fram komi að „afurðina verður að flokka eða meðhöndla með öðrum eðlisfræðilegum 
aðferðum til þess að draga úr aflatoxínmengun áður en hún er notuð til manneldis eða notuð 
sem innihaldsefni í matvælum“. 

 
2. Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 
 

2. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 12. desember 2003. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 466/2001 er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað liðar 2.1 (aflatoxín) í 2. þætti (Sveppaeitur (mýkótoxín)) komi eftirfarandi: 

 
Hámarksgildi fyrir aflatoxín (ìg/kg) 

Afurð 

B1 (B1 + B2 + 
G1 + G2) M1 

Sýnatöku- 
aðferð 

Viðmiðanir 
fyrir 

efnagreiningar-
aðferðir 

„2.1. AFLATOXÍN      

2.1.1. Jarðhnetur, hnetur og þurrk-
uð aldin 

     

2.1.1.1. Jarðhnetur, hnetur og þurrk-
uð aldin og unnar afurðir úr 
þeim, ætluð beint til mann-
eldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

2,0 (6) 4,0 (6) — Tilskipun 
framkvæmda-
stjórnarinnar 
98/53/EB (7) 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.1.2. Jarðhnetur sem flokka á eða 
meðhöndla með öðrum eðlis-
fræðilegum aðferðum áður 
en þær eru notaðar til mann-
eldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

8,0 (6) 15,0 (6) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.1.3. Hnetur og þurrkuð aldin sem 
flokka á eða meðhöndla með 
öðrum eðlisfræðilegum að-
ferðum áður en þau eru notuð 
til manneldis eða sem inni-
haldsefni í matvælum 

5,0 (6) 10,0 (6) — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2. Korn (þ.m.t. bókhveiti, 
Fagopyrum sp.). 

     

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

2,0 4,0 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2.2. Korn (þ.m.t. bókhveiti, Fago-
pyrum sp.), að undanskildum 
maís, sem á að flokka eða 
meðhöndla með öðrum eðlis-
fræðilegum aðferðum, áður 
en það er notað til manneldis 
eða sem innihaldsefni í mat-
vælum 

2,0 4,0 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.2.3. Maís sem flokka á eða með-
höndla með öðrum eðlis-
fræðilegum aðferðum áður 
en hann er notaður til mann-
eldis eða sem innihaldsefni í 
matvælum 

5,0 10,0 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 
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Hámarksgildi fyrir aflatoxín (ìg/kg) 

Afurð 
B1 (B1 + B2 + 

G1 + G2) M1 

Sýnatöku- 

aðferð 

Nothæfis-
viðmiðanir fyrir 
efnagreiningar- 

aðferðir 

2.1.3. Mjólk (hrámjólk, mjólk til 
framleiðslu á afurðum, að 
stofni til úr mjólk, og hita-
meðhöndluð mjólk sam-
kvæmt skilgreiningu í til-
skipun ráðsins 92/46/EBE 
(10), eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð (EB) 
nr. 806/2003 (11)) 

— — 0,05 Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

2.1.4. „Eftirfarandi kryddtegundir: 
– Capsicum spp. (þurrkuð 

aldin, heil eða möluð, 
þ.m.t. eldpaprika (chilli), 
eldpaprikuduft, 
kajennpipar og paprika) 

– Piper spp. (aldinin, 
þ.m.t. hvítur og svartur 
pipar) 

– Myristica fragrans 
(múskat) 

– Zingiber officinale 
(engifer) 

– Curcuma longa 
(gullinrót (túrmerik)) 

5,0 10,0 — Tilskipun 
98/53/EB 

Tilskipun 
98/53/EB 

(6) Hámarksgildin skulu gilda um ætan hluta jarðhnetna, hnetna og þurrkaðra aldina. Ef hnetur eru efnagreindar „með skurn“ 
skulu útreikningar á innihaldi aflatoxína miðast við að öll mengandi efni séu í æta hlutanum. 

(7) Stjtíð. EB L 201, 17.7.1998, bls. 93. 
(10) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 1. 
(11) Stjtíð. EB L 122, 16.5.2003, bls. 1.“ 

 
2. Neðanmálsgrein 9 falli brott. 
 

 
 
 
 
 
 


