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                                                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 684/2004                2008/EES/22/21 

frá 13. apríl 2004 

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

 

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 mengunar-
efna í matvælum (2) er kveðið á um hámarksgildi fyrir 
díoxín í tilteknum matvælum. 

2) Hámarksgildin fyrir díoxín gilda frá 1. júlí 2002. 
Beiting ákvæðanna hefur leitt í ljós að þörf er á 
greinilegri lýsingu á framleiðsluvörunum eða þeim hluta 
þeirra sem hámarksgildin eiga við um. 

3) Fyrirliggjandi gögn sýna að í eggjum útihæna og hæna í 
hálfþéttbæru eldi (semi-intensive) er meira af díoxíni en í 
eggjum búrhæna. Grípa verður til ráðstafana til að lækka 
dioxíngildið í eggjum útihæna og hæna í hálfþéttbæru 
eldi og gert hafði verið ráð fyrir aðlögunartímabili til 
1. janúar 2004 að því er beitingu gildanna varðar.. Nú er 
ljóst að lengri tíma þarf til rannsókna til að hægt sé að 
setja fram mögulegar ráðstafanir til að lækka dioxíngildi 
í eggjum útihæna og hæna í hálfþéttbæru eldi og til að 
hrinda þessum ráðstöfunum í framkvæmd. Því er rétt að 
lengja frestinn um eitt ár. 

4) Í millitíðinni hefur tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/69/EB frá 30. júlí 2002 um aðferðir við sýnatöku 
og greiningu við opinbert eftirlit með díoxínum og til að 
ákvarða PCB-efni, sem líkjast díoxíni, í matvælum (3) 
verið samþykkt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 15.4.2004, bls. 6. 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 síðast 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. Síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 
455/2004 (Stjtíð. ESB L 74, 12.3.2004, bls. 11). 

(3) Stjtíð. EB L 209, 6.8.2002, bls. 5. 

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

Ákvæðum 5. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 466/2001 
er breytt sem hér segir: 

1. í fyrsta dálki, lið 5.1.2., komi „Lifur úr landdýrum og 
afurðum úr henni“ í stað „Lifur og afurðum úr henni“, 

2. í fyrsta dálki, lið 5.2., bætist eftirfarandi setning við 
5. nmgr.: „Þegar fiskurinn er ætlaður til neyslu í heilu lagi á 
hámarksgildið við um allan fiskinn.“, 

3. í fyrsta dálki, lið 5.4., 8. nmgr., komi „1. janúar 2005“ í 
stað 10. janúar 2004“, 

4. í fyrsta dálki, öðrum undirlið í lið 5.5, Olíur og fitur, komi 
„jurtaolía og -fitur“ í stað „jurtaolía", 

5. í þriðja og fjórða dálki, lið 5.1.1. til liðar 5.5, komi orðin 
„Tilskipun 2002/69/EB(9)“ í stað "Tilskipun 2001/.../EB 
(*)“. 
 
(*) Stjtíð. EB L 209, 6.8.2002, bls. 5. 

2. 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 13. apríl 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 


