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                    REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 242/2004           2007/EES/26/29 

frá 12. febrúar 2004 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar ólífrænt tin 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) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 466/2001(2), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2174/2003 (3), eru sett ákvæði um 
hámarksgildi tiltekinna mengunarefna í matvælum. 

 
2) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/321/EBE frá 

14. maí 1991 um ungbarnablöndur og stoðblöndur (4), 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
2003/14/EB (5) er kveðið á um að í ungbarnablöndum 
og stoðblöndum skuli ekki vera nein efni í því magni 
að stefnt geti heilsu ungbarna og smábarna í hættu og 
að nauðsynlegt sé að ákvarða hámarksgildi fyrir slík 
efni án tafar. 

 
3) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/5/EB frá 

16. febrúar 1996 um unnin matvæli með korn sem 
uppistöðu og barnamat fyrir ungbörn og smábörn (6), 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
2003/13/EB (7) er kveðið á um að í unnum matvælum 
með korn sem uppistöðu og barnamat skuli ekki vera 
nein efni í því magni að stefnt geti heilsu ungbarna og 
smábarna í hættu og að nauðsynlegt sé að ákvarða 
hámarksgildi fyrir slík efni án tafar. 

 
4) Sum aðildarríki hafa samþykkt hámarksgildi fyrir 

ólífrænt tin í matvælum. Með hliðsjón af ósamræmi 
milli aðildarríkjanna og hættu á röskun á samkeppni 
af þeim sökum er nauðsynlegt að gera ráðstafanir á 
vettvangi Bandalagsins í því skyni að stuðla að 
heildstæðum markaði og halda jafnframt meðalhófs-
regluna í heiðri. 

 
5) Vísindanefndin um matvæli komst að þeirri niður-

stöðu í áliti sínu frá 12. desember 2001 að styrkur 
ólífræns tins, sem nemur 150 mg/kg í drykkjarvörum í 

________________  

 (*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 42, 13.2.2004, bls. 3. 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 326, 13.12.2003, bls. 12. 
 (4) Stjtíð. EB L 175, 4.7.1991, bls. 35. 
 (5) Stjtíð. EB L 41, 14.2.2003, bls. 37. 
 (6) Stjtíð. EB L 49, 28.2.1996, bls. 17. 
 (7) Stjtíð. EB L 41, 14.2.2003, bls. 33. 

dósum og 250 mg/kg í öðrum niðursoðnum matvæl-
um, geti valdið ertingu í maga hjá sumu fólki. Engar 
upplýsingar liggja fyrir um það hvort áhættan kunni 
að vera meiri hjá ungbörnum og smábörnum. 

6) Til að vernda almenning gegn þessari bráðu heilsu-
farshættu er nauðsynlegt að ákvarða hámarksgildi 
fyrir ólífrænt tin í niðursoðnum matvælum og 
drykkjarvörum í dósum. Þar til gögn um næmi 
ungbarna og smábarna fyrir ólífrænu tini í matvælum 
liggja fyrir er nauðsynlegt í varúðarskyni að vernda 
heilbrigði þessa viðkvæma hóps. Lægri hámarksgildi 
eru nauðsynleg og þeim má ná með ströngu eftirliti 
með framleiðslu og pökkun ungbarna- og stoð-
blandna, barnamatar og unninna matvæla með korn 
sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn. 

7) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 466/2001 til samræmis 
við það. 

8) 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. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 466/2001 er 
breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða hámarksgildin fyrir 
ólífrænt tin eins og segir í 1. og 2. lið viðaukans við þessa 
reglugerð eigi síðar en 1. janúar 2006 og taka tillit til 
aukinnar þekkingar á sviði vísinda og tækni. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 12. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 

VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi 6. þáttur bætist við I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 466/2001: 
 

„6. þáttur: Tin (ólífrænt) 
 

Afurð 
Hámarksgildi 

(mg/kg 
blautvigt) 

Nothæfisviðmiðanir við 
sýnatöku 

Nothæfisviðmiðanir við 
greiningaraðferðir 

1. Niðursoðin matvæli í dósum, önnur en 
drykkjarvörur 

200 Tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 

2004/16/EB (*) 

Tilskipun 2004/16/EB 

2. Drykkjarvörur í dósum, þ.m.t. ávaxta- og 
grænmetissafi 

 

100 Tilskipun 2004/16/EB Tilskipun 2004/16/EB 

3. Niðursoðin matvæli í dósum fyrir ungbörn 
og smábörn, þó ekki þurrkaðar afurðir eða 
afurðir í duftformi: 

   

3.1. Niðursoðinn barnamatur og unnin matvæli 
með korn sem uppistöðu í dósum, ætluð 
ungbörnum og smábörnum (1) 

50 Tilskipun 2004/16/EB Tilskipun 2004/16/EB 

3.2. Niðursoðnar ungbarnablöndur og stoð-
blöndur í dósum, þ.m.t. mjólk fyrir ungbörn 
og stoðmjólk (2) 

50 Tilskipun 2004/16/EB Tilskipun 2004/16/EB 

3.3. Niðursoðin sérfæða í dósum, notuð í 
sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi (3), 
sérstaklega ætluð ungbörnum 

50 Tilskipun 2004/16/EB Tilskipun 2004/16/EB 

(*) Stjtíð. EB L 42, 13.2.2004, bls. 16. 
(1) Barnamatur og unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn samkvæmt skilgreiningu í 1. gr.

tilskipunar 96/5/EB. Hámarksgildin gilda fyrir afurðina eins og hún er seld. 
(2) Ungbarnablöndur og stoðblöndur samkvæmt skilgreiningu í 1. gr. tilskipunar 91/321/EBE. Hámarksgildin gilda fyrir 

afurðina eins og hún er seld. 
(3) Sérfæða, sem er notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi, samkvæmt skilgreiningu í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar fram-

kvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB frá 25. mars 1999 um sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi (Stjtíð.
EB L 91, 7.4.1999, bls. 29). Hámarksgildin gilda fyrir afurðina eins og hún er seld.“ 

 
 


