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                  REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 455/2004           2007/EES/31/19 

frá 11. mars 2004 

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

 

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) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
466/2001 (2) eru sett ákvæði um hámarksgildi tiltekinna 
aðskotaefna í matvælum. Meðal annars hefur 
hámarksgildi fyrir patúlín verið fastsett. 

2) Hámarksgildi, sem nemur 10,0 µg/kg, hefur verið fastsett 
fyrir eplasafa og eplaafurðir í föstu formi, s.s. soðin epli 
og eplamauk, sem ætluð eru ungbörnum og smábörnum 
og fyrir annan barnamat, að því tilskildu að 
greiningaraðferð hafi verið fullgilt með alþjóðlegu 
samanburðarhringprófi, sem verður gert fyrir 
1. nóvember 2003, til að sýna fram á að hægt sé að 
ákvarða 10 µg/kg patúlíninnihald með áreiðanlegum 
hætti. Ef ekki liggur í seinasta lagi 1. nóvember 2003 
fyrir staðfesting á því að unnt sé að ákvarða styrkinn 10 
µg/kg með áreiðanlegum hætti gildir hámarksgildið 25 
µg/kg. 

3) Samstarfsprófun hefur verið skipulögð til að sýna fram á 
að hægt sé að ákvarða styrkinn 10,0 µg/kg með áreiðan-
legum hætti. Hinn 27. október 2003 var lögð fram 
skýrsla þar sem sýnt er fram á að til sé aðferð sem má 
nota til að ákvarða styrk patúlíns, sem er 10 µg/kg eða 
minna, með áreiðanlegum hætti í tærum eplasafa og 
ávaxtamauki. 

4) Því er rétt að taka upp bráðabirgðafyrirkomulag fyrir 
afurðir sem eru framleiddar og settar á markað fyrir þann 
dag sem beiting hefst. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 466/2001 í samræmi 
við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
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. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7.gr.: 
 

,,Hámarksgildin, sem fastsett eru í lið 2.3 (Patúlín) í 
2. þætti (Sveppaeitur (mýkótoxín)) í I. viðauka, gilda ekki 
um vörur sem hafa verið settar á markað með löglegum 
hætti í Bandalaginu fyrir 1. nóvember 2003. Sönnunar-
byrðin fyrir því hvenær vörurnar voru settar á markað skal 
hvíla á rekstraraðila viðkomandi matvælafyrirtækis.“ 

2. Í lið 2.3. (Patúlín) í 2. þætti (Sveppaeitur (mýkótoxín)) í 
I. viðauka falli 4. nmgr. brott. 

3. Annar undirliður í lið 2.3.4. í 2. þætti (Sveppaeitur 
(mýkótoxín)) í I. viðauka verði svohljóðandi: 

",,—  barnamatur, annar en unnin matvæli sem eru að stofni 
til úr korni (4)“. 

4. Í lið 2.3. (Patúlín) í 2. þætti (Sveppaeitur (mýkótoxín)) í I. 
viðauka verði 5. nmgr. 4. nmgr. og hljóði svo: 

,,4) Barnamatur, annar en unnin matvæli sem eru að stofni 
til úr korni, eins og skilgreint er í tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 96/5/EB frá 16. febrúar 1996 um 
unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamat 
fyrir ungbörn og smábörn (Stjtíð. EB L 49, 28.2.1996, 
bls. 17) eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
2003/13/EB (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 33)“. 

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 11. mars 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 74, 12.3.2004, bls. 11. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2004 frá  
29. október 2004 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 9. 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1425/2003 (Stjtíð. ESB L 203, 12.8.2003, bls. 1). 


