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                                              REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 683/2004                   2008/EES/22/20 

frá 13. apríl 2004 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar aflatoxín og okratoxín A í 
matvælum fyrir ungbörn og smábörn (*) 

 

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., 

að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 466/2001 (2) eru tilgreind hámarksgildi [  hámarks-
magn] tiltekinna aðskotaefna [  mengunarefna] í 
matvælum, þ.m.t. matvælum sem ætluð eru ungbörnum 
og smábörnum og sem falla undir tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 91/321/EBE frá 14. maí 1991 
um ungbarnablöndur og stoðblöndur (3) og tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 96/5/EB frá 16. febrúar 1996 
um unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamat 
fyrir ungbörn og smábörn (4). 

2) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 466/2001 skal fastsetja 
sérstök hámarksgildi [  hámarksviðmiðunargildi] fyrir 
aðskotaefni [  mengunarefni] í matvælum, sem ætluð eru 
ungbörnum og smábörnum, eigi síðar en 5. apríl 2004. 

3) Sum aðildarríkin hafa samþykkt hámarksgildi fyrir 
aflatoxín B1, aflatoxín M1 og okratoxín A í matvælum 
sem ætluð eru ungbörnum og smábörnum. Með hliðsjón 
af ósamræmi milli innlendu ákvæðanna 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 
meðalhófsregluna í heiðri. 

4) Ungbörn og smábörn eru viðkvæmur þjóðfélagshópur og 
til að vernda heilsu þeirra er rétt að fastsetja lægsta 
hámarksgildi sem unnt er að ná fram með því að velja af 
kostgæfni það hráefni sem er notað til framleiðslu á 
ungbarnablöndum, stoðblöndum, unnum matvælum með 
korn sem uppistöðu og barnamat. Til að geta framfylgt 
hámarksgildunum þarf fullgilta greiningaraðferð. Að því 
er aflatoxín M1 varðar mun framkvæmdastjórnin 
skipuleggja alþjóðlega hringprófun til að sannprófa hvort 
hægt er að ákvarða með áreiðanlegum hætti magn 0,01 
µg/kg aflatoxíns M1 með það fyrir augum að lækka 
hámarksgildið í 0,01 µg/kg aflatoxíns M1. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 15.4.2004, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57/2005 frá 29. apríl 2005 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 46, 15.9.2005, bls. 22. 

(1) Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 77, 16.3.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 455/2004 (Stjtíð. ESB L 74, 12.3.2004, bls. 11). 

(3) Stjtíð. EB L 175, 4.7.1991, bls. 35. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2003/14/EC (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 37). 

(4) Stjtíð. EB L 49, 28.2.1996, bls. 17. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2003/13/EC (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 33). 

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

Í stað 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 466/2001 komi 
eftirfarandi: 

„2. Hámarksgildin, sem tilgreind eru í I. viðauka, skulu einnig 
gilda um matvæli sem ætluð eru ungbörnum og smábörnum og 
sem falla undir tilskipun 91/321/EBE og tilskipun 96/5/EB, að 
teknu tilliti til breytinga á styrk aðskotaefnis, sem verða vegna 
þurrkunar, þynningar eða vinnslu, og hlutfallslegs styrks 
innihaldsefnisins í afurðinni. Þetta á ekki við um aðskotaefni 
sem sérstök hámarksgildi Bandalagsins hafa verið sett fyrir að 
því er tiltekin matvæli varðar eða tilvik þegar hámarksgildi 
Bandalagsins liggja ekki fyrir en strangari gildi hafa verið sett 
með innlendri löggjöf fyrir tiltekin matvæli.“ 

 

2. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 466/2001 er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

3. gr. 

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

Hún gildir frá 1. nóvember 2004. 

Reglugerð þessi gildir ekki um vörur sem voru settar á markað 
fyrir 1. nóvember 2004 í samræmi við gildandi ákvæði. 
Sönnunarbyrðin varðandi það hvenær vörurnar voru settar á 
markað hvílir á rekstraraðila viðkomandi matvælafyrirtækis. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. apríl 2004. 

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 2. þætti: Sveppaeitur (mýkótoxín), 2.1. Aflatoxín, bætist við eftirfarandi liðir 2.1.5, 2.1.6 og 2.1.7:  

Hámarksgildi 
(µg/kg eða ppb) 

Vörur 

B1 B1 + B2 + G1 + G2 M1 

Sýnatökuaðferð Tilvísunargreiningar-
aðferð 

„2.1.5. Barnamatur og unnin matvæli 
með korn sem uppistöðu fyrir 
ungbörn og smábörn (1) 

0,10 — — Tilskipun 
1998/53/EB 

Tilskipun 
1998/53/EB 

2.1.6 Ungbarnablöndur og 
stoðblöndur, þ.m.t. mjólk fyrir 
ungbörn og stoðmjólk (2) 

— — 0,025 Tilskipun 
1998/53/EB 

Tilskipun 
1998/53/EB 

2.1.7 Sérfæða, notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi (3), 
ætluð sérstaklega fyrir ungbörn 

0,10 — 0,025 Tilskipun 
1998/53/EB 

Tilskipun 
1998/53/EB 

(1) Barnamatur og unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn, eins og skilgreint er í 1. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 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). 
Hámarksgildið fyrir barnamat og unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn á við um þurrefnið. Þurrefnið er ákvarðað í samræmi við ákvæði
tilskipana framkvæmdastjórnarinnar 98/53/EB og 2002/26/EB. 

(2) Ungbarnablöndur og stoðblöndur, eins og skilgreint er í 1. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 91/321/EB frá 14. maí 1991 um ungbarnablöndur og stoðblöndur 
(Stjtíð. EB L 175, 4.7.1991, bls. 35), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2003/14/EB (Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 37). 
Hámarksgildið fyrir ungbarnablöndur og stoðblöndur eiga við um vörur sem eru tilbúnar til notkunar (og eru markaðssettar sem slíkar eða endurgerðar samkvæmt
leiðbeiningum framleiðandans). 

(3) Sérfæða sem er notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi, eins og skilgreint er í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 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). 
Hámarksgildið fyrir sérfæðu, sem er notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi og ætluð sérstaklega fyrir ungbörn, á við um 
— að því er varðar mjólk og mjólkurvörur: framleiðsluvörur sem eru tilbúnar til notkunar (og eru markaðssettar sem slíkar eða endurgerðar samkvæmt leiðbeiningum

framleiðandans), 
— að því er varðar aðrar vörur en mjólk og mjólkurvörur: þurrefni. Þurrefnið er ákvarðað í samræmi við ákvæði tilskipana framkvæmdastjórnarinnar 98/53/EB og

2002/26/EB.“ 

 
 

2. Í 2. þætti: Sveppaeitur (mýkótoxín), 2,2. Okratoxín A, bætist við eftirfarandi liðir 2.2.4 og 2.2.5:  

 

Vörur Hámarksgildi 
(µg/kg eða ppb) Sýnatökuaðferð Tilvísunargreiningaraðferð 

„2.2.4. Barnamatur og unnin matvæli 
með korn sem uppistöðu fyrir 
ungbörn og smábörn (1) 

0,50 Tilskipun 2002/26/EB Tilskipun 2002/26/EB 

2.2.5 Sérfæða, notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi (2), 
ætluð sérstaklega fyrir ungbörn 

0,50 Tilskipun 2002/26/EB Tilskipun 2002/26/EB 

(1) Barnamatur og unnin matvæli sem eru að stofni til úr korni fyrir ungbörn og smábörn, eins og skilgreint er í 1. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 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). 
Hámarksgildið fyrir barnamat og unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn á við um þurrefnið. Þurrefnið er ákvarðað í samræmi við ákvæði
tilskipana framkvæmdastjórnarinnar 98/53/EB og 2002/26/EB. 

(2) Sérfæða sem er notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi, eins og skilgreint er í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 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). 
Hámarksgildið fyrir sérfæðu, sem er notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi og ætluð sérstaklega fyrir ungbörn, á við um 
— að því er varðar mjólk og mjólkurvörur: framleiðsluvörur sem eru tilbúnar til notkunar (og eru markaðssettar sem slíkar eða endurgerðar samkvæmt leiðbeiningum
framleiðandans), 
— að því er varðar aðrar vörur en mjólk og mjólkurvörur: þurrefni. Þurrefnið er ákvarðað í samræmi við ákvæði tilskipana framkvæmdastjórnarinnar 98/53/EB og

2002/26/EB.“ 

 


