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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 629/2008 2014/EES/73/67 

frá 2. júlí 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni 
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. 1881/2006 (2) eru sett ákvæði um hámarksgildi fyrir
tiltekin aðskotaefni í matvælum, þ.m.t. hámarksgildi
fyrir málmana blý, kadmíum og kvikasilfur.

2) Mikilvægt er, til að vernda lýðheilsu, að innihaldi
aðskotaefna sé haldið þannig að heilbrigði manna sé ekki
stofnað í hættu. Hámarksgildi fyrir blý, kadmíum og
kvikasilfur verða að vera örugg, svo lág sem raunhæft er
að ætlast til að megi ná og skulu byggjast á góðum
starfsvenjum í framleiðslu og í landbúnaði eða
fiskveiðum.

3) Á grundvelli nýrra upplýsinga duga góðar starfsvenjur í
landbúnaði og fiskveiðum ekki til að halda innihaldi
blýs, kadmíums og kvikasilfurs í tilteknum
lagartegundum og sveppum svo lágum sem krafist er í
viðauka reglugerðar (EB) nr. 1881/2006. Því er
nauðsynlegt að endurskoða hámarksgildi, sem hafa verið
fastsett fyrir þessi aðskotaefni, en viðhalda um leið
öflugri heilsuvernd neytenda.

4) Innihald blýs, kadmíums og kvikasilfurs reyndist mikið í
tilteknum fæðubótarefnum sem eru skilgreind í 2. gr.

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 173, 3.7.2008, bls. 6. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2009 frá 29. maí 2009 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 47, 3.9.2009, bls. 12. 

(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. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1126/2007 (Stjtíð. ESB L 255, 29.9.2007, bls. 14). 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB frá 
10. júní 2002 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
fæðubótarefni (3) og var tilkynnt um það í gegnum 
hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður. Sýnt hefur 
verið fram á að þessi fæðubótarefni geta stuðlað verulega 
að váhrifum á menn af völdum blýs, kadmíums og 
kvikasilfurs. Til að vernda lýðheilsu er rétt að fastsetja 
hámarksgildi fyrir blý, kadmíum og kvikasilfur í 
fæðubótarefnum. Þessi hámarksgildi verða að vera örugg 
og svo lág sem raunhæft er að ætlast til að megi ná og 
skulu byggjast á góðum starfsvenjum við framleiðslu. 

5) Kadmíum safnast upp í þangi og þara á náttúrulegan hátt.
Fæðubótarefni, sem eru eingöngu eða aðallega úr
þurrkuðu þangi og þara, eða úr afurðum, sem eru unnar
úr þangi og þara, geta þar af leiðandi innihaldið meira af
kadmíumi en önnur fæðubótarefni. Með tilliti til þessa er
þörf á hærra hámarksgildi fyrir kadmíum í fæðu-
bótarefnum sem eru eingöngu eða aðallega úr þangi og
þara.

6) Aðildarríki og stjórnendur matvælafyrirtækja skulu fá
tíma til að aðlagast nýjum hámarksgildum fyrir
fæðubótarefni. Því skal fresta gildistöku hámarksgilda
fyrir fæðubótarefni.

7) Breyting á 1. neðanmálsgrein í viðaukanum við
reglugerð (EB) nr. 1881/2006 er nauðsynleg til að skýra
að hámarksgildin fyrir aldin gilda ekki um trjáhnetur.

8) Í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2007/196/EB frá
28. mars 2007 um vöktun á því hvort fúran er fyrir hendi
eða ekki í matvælum (4) og í tilmælum framkvæmda-
stjórnarinnar 2007/331/EB frá 3. maí 2007 um vöktun á 
innihaldi akrýlamíðs í matvælum (5) voru sett fram ný 
tilmæli um vöktun. Því þarf að bæta tilvísun í þessi nýju 
tilmæli við ákvæðin um vöktun og skýrslugjöf í 
reglugerð (EB) nr. 1881/2006. Vöktun á fjölhringa, 
arómatískum vetniskolefnum, sem sett var fram í 
tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2005/108/EB (6), er 
lokið. Því er unnt að fella brott tilvísun í þau tilmæli 
varðandi vöktun. 

 ________________  

(3) Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2006/37/EB (Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 32). 

(4) Stjtíð. ESB L 88, 29.3.2007, bls. 56. 
(5) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2007, bls. 33. 
(6) Stjtíð. ESB L 34, 8.2.2005, bls. 43. 
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9) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1881/2006 til
samræmis við það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1881/2006 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 3. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi:

„3. Aðildarríkin skulu gefa framkvæmdastjórninni skýrslu 
um niðurstöður sem varða aflatoxín, díoxín, díoxínlík PCB-
efni og PCB-efni, sem ekki líkjast díoxínum, sem tilgreind 
eru í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/504/EB (44) 
og tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2006/794/EB (45). 
Aðildarríkin skulu tilkynna Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
um niðurstöður varðandi akrýlamíð og fúran eins og 

tilgreint er í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 
2007/196/EB (46) og tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 
2007/331/EB (47). 

(44) Stjtíð. ESB L 199, 21.7.2006, bls. 21. 
(45) Stjtíð. ESB L 322, 22.11.2006, bls. 24. 
(46) Stjtíð. ESB L 88, 29.3.2007, bls. 56. 
(47) Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2007, bls. 33.“ 

2. Viðaukanum 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.  

Hámarksgildin, sem mælt er fyrir um í liðum 3.1.18, 3.2.19, 
3.2.20 og 3.3.3 í viðaukanum, skulu gilda frá 1. júlí 2009. Þau 
gilda ekki um vörur sem eru löglega settar á markað fyrir 1. júlí 
2009. Sönnunarbyrðin varðandi það hvenær vörurnar voru 
settar á markað hvílir á stjórnanda viðkomandi 
matvælafyrirtækis. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. júlí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006 er breytt sem hér segir: 

1) Í undirþætti 3.1 (Blý), komi eftirfarandi í stað liðar 3.1.11 og nýr liður 3.1.18 bætist við:

„3.1.11 Kál, blaðgrænmeti og eftirfarandi sveppir (27): Agaricus bisporus (ætisveppur), 
Pleurotus ostreatus (ostrusveppur), Lentinula edodes (shiitake-sveppur)

0,30 

3.1.18 Fæðubótarefni (*) 3,0 

(*) Hámarksgildin eiga við um fæðubótarefnin eins og þau eru seld.“

2) Í stað undirþáttar 3.2 (Kadmíum) komi eftirfarandi:

„3.2 Kadmíum

3.2.1 Kjöt (að undanskildum sláturmat) úr nautgripum, sauðfé, svínum og alifuglum (6) 0,050 

3.2.2 Hrossakjöt, að undanskildum sláturmat (6) 0,20 

3.2.3 Lifur úr nautgripum, sauðfé, svínum, alifuglum og hrossum (6) 0,50 

3.2.4 Nýru úr nautgripum, sauðfé, svínum, alifuglum og hrossum (6) 1,0 

3.2.5 Fiskhold (24) (25), þó ekki af tegundum sem eru tilgreindar í liðum 3.2.6, 3.2.7 og 3.2.8 0,050 

3.2.6 Fiskhold af eftirtöldum tegundum (24) (25): 
rákungi (Sarda sarda) 
tvírandaflekk (Diplodus vulgaris) 
ál (Anguilla anguilla) 
gráröndungi (Mugil labrosus labrosus) 
hrossamakríl eða brynstirtlu (Trachurus spp.) 
þverhaus (Luvarus imperialis) 
makríl (Scomber spp.) 
sardínu (Sardina pilchardus) 
kyrrahafssardínu (Sardinops spp.) 
túnfiski (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis) 
senegalsólflúru (Dicologoglossa cuneata)

0,10 

3.2.7 Fiskhold af eftirtaldri tegund (24) (25): 
túnmakríl (Auxis spp.)

0,20 

3.2.8 Fiskhold af eftirtöldum tegundum (24) (25): 
ansjósum (Engraulis ssp.) 
sverðfiski (Xiphias gladius)

0,30 

3.2.9 Krabbadýr, að undanskildu brúnu krabbakjöti og kjöti af haus og frambol humars og 
svipaðra stórra krabbadýra (Nephropidae og Palinuridae) (26)

0,50 

3.2.10 Samlokur (26) 1,0 

3.2.11 Smokkar (án innyfla) (26) 1,0 

3.2.12 Korn, að undanskildu klíði, kími, hveiti og hrísgrjónum 0,10 

3.2.13 Klíð, kím, hveiti og hrísgrjón 0,20 

3.2.14 Sojabaunir 0,20 

3.2.15 Grænmeti og aldin, að undanskildu blaðgrænmeti, ferskum kryddjurtum, sveppum, 
stöngulgrænmeti, rótargrænmeti og kartöflum (27)

0,050 



4.12.2014 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/701 

3.2.16 Stöngulgrænmeti, rótargrænmeti og kartöflur, að undanskilinni hnúðsillu (27). Að því 
er kartöflur varðar eiga hámarksviðmiðunargildin við um afhýddar kartöflur.

0,10 

3.2.17 Blaðgrænmeti, ferskar kryddjurtir, hnúðsilla og eftirfarandi sveppir (27): Agaricus 
bisporus (ætisveppur), Pleurotus ostreatus (ostrusveppur), Lentinula edodes (shiitake-
sveppur)

0,20 

3.2.18 Sveppir, að undanskildum þeim sem eru tilgreindir í lið 3.2.17 (27) 1,0 

3.2.19 Fæðubótarefni (*), að undanskildum þeim fæðubótarefnum sem eru tilgreind í lið 
3.2.20

1,0 

3.2.20 Fæðubótarefni (*), sem eru eingöngu eða aðallega úr þangi og þara eða vörum sem eru 
unnar úr þangi og þara

3,0 

(*) Hámarksgildin eiga við um fæðubótarefnin eins og þau eru seld.“

3) Í undirþætti 3.3 (Kvikasilfur), komi eftirfarandi í stað liðar 3.3.2 og nýr liður, 3.3.3, bætist við: 

„3.3.2 Fiskhold af eftirtöldum tegundum (24) (25): 
skötusel (Lophius spp.) 
steinbít (Anarchichas lupus) 
rákungi (Sarda sarda) 
ál (Anguilla anguilla) 
búrfiski, búrfiskbróður (Hoplostethus spp.) 
slétthala (Coryphaenoides rupestris) 
lúðu (Hippoglossus hippoglossus) 
höfðaoddsporði (Genypterus capensis) 
oddnefi (Makaira spp) 
stórkjöftu (Lepidorhombus spp.) 
röndungi (Mullus spp.) 
bleika oddsporði (Genypterus blacodes) 
geddu (Esox lucius) 
rákaleysingja (Orcynopsis unicolor) 
dvergþorski (Tricopterus minutes) 
gljáháfi (Centroscymnus coelolepis) 
skötum (Raja spp.) 
karfa (S. mentella, S. viviparus) 
seglfiski (Istiophorus platypterus) 
stinglaxi og marbendli (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) 
flekkjategundum (Pagellus spp.) 
hákarli (öllum tegundum) 
smjörmakríl, olíufiski og slöngunasa (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus 
pretiosus, Gempylus serpens) 
styrju (Acipenser spp.) 
sverðfiski (Xiphias gladius) 
túnfiski (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0 

3.3.3 Fæðubótarefni (*) 0,10 

(*) Hámarksgildin eiga við um fæðubótarefnin eins og þau eru seld.“

4) Eftirfarandi málsliður bætist við í neðanmálsgrein (1):

„Trjáhnetur falla ekki undir hámarksgildi fyrir aldin.“

5) Í stað neðanmálsgreinar (8) komi eftirfarandi:

„(8) Matvæli í þessum flokki eins og þau eru skilgreind í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB (Stjtíð. ESB
L 401, 30.12.2006, bls. 1).“ 


