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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/1137

frá 13. júlí 2015

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir okratoxín A í 
kryddum af tegundinni Capsicum spp. (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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. 1881/2006 (2) voru fastsett hámarksgildi fyrir okratoxín A í 
kryddum af tegundinni Capsicum spp.

2) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 105/2010 (3) um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 voru 
fastsett hámarksgildi fyrir okratoxín A í kryddi sem á að vera unnt að ná með því að beita góðum starfsvenjum. Til 
þess að gera kryddframleiðslulöndum kleift að koma á fyrirbyggjandi ráðstöfunum og til að raska ekki viðskiptum í 
óviðunandi mæli var í reglugerð (ESB) nr. 105/2010 enn fremur kveðið á um hærra hámarksgildi, sem nemur 30 μg/kg, 
í takmarkaðan tíma áður en hámarksgildið 12 μg/kg tekur gildi. Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
594/2012 (4) var þetta tímabil framlengt fyrir krydd af tegundinni Capsicum spp. til 31 desember 2014. Þjónustudeildir 
framkvæmdastjórnarinnar hafa, í samráði við sérfræðinga stjórnvalda frá aðildarríkjunum, unnið mat á því hvort 
unnt sé að ná lægra gildi fyrir okratoxín A með því að beita góðum starfsvenjum á mismunandi framleiðslusvæðum 
í heiminum. Þótt veruleg bæting hafi orðið á beitingu góðra starfsvenja á mismunandi framleiðslusvæðum er ekki 
unnt að ná fyrirhugaða lægra hámarksgildinu 15 μg/kg fyrir okratoxín A í kryddum af tegundinni Capsicum spp. til 
langframa vegna þess hversu óhagstæð veðurskilyrði geta verið á meðan á vexti og uppskeru stendur. Því er rétt að 
setja nýtt hámarksgildi fyrir okratoxín A í kryddum af tegundinni Capsicum spp. sem unnt er að ná með því að beita 
góðum starfsvenjum en sem tryggir samt heilbrigði manna öfluga vernd.

3) Því ætti að breyta viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006 til samræmis við það.

4) Þar eð hærra hámarksgildið 30 μg/kg gilti til 31. desember 2014 er rétt að kveða á um að hámarksgildið sem komið 
er á með þessari reglugerð gildi frá 1. janúar 2015.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 185, 14.7.2015, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2016 frá 29. apríl 2016 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð EB L 37, 13.2.1993, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 frá 19. desember 2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum (Stjtíð. ESB  

L 364, 20.12.2006, bls. 5).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 105/2010 frá 5. febrúar 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin 

aðskotaefni í matvælum að því er varðar okratoxín A (Stjtíð. ESB L 35 6.2.2010, bls. 7).
(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 594/2012 frá 5. júlí 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir 

aðskotaefnin okratoxín A, PCB-efni, sem ekki líkjast díoxíni, og melamín í matvælum (Stjtíð. ESB L 176, 6.7.2012, bls. 43).
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2. gr.

Krydd af tegundinni Capsicum spp., sem ekki uppfylla hámarksgildið fyrir okratoxín A samkvæmt lið 2.2.11 í viðaukanum 
við reglugerð (EB) nr. 1881/2006, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, sem eru sett á markað á lögmætan hátt 
fyrir 1. janúar 2015, má áfram setja á markað eftir þann dag til síðasta dags lágmarksgeymsluþols þeirra eða til síðasta 
notkunardags.

3. gr.

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2015.

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

Gjört í Brussel 13. júlí 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_______

VIÐAUKI

Í stað liðar 2.2.11 í þætti 2.2., okratoxín A, í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006 komi eftirfarandi:

„2.2.11. Krydd, þ.m.t. þurrkuð krydd

Piper spp. (aldin, þ.m.t. hvítur og svartur pipar)
Myristica fragrans (múskat)
Zingiber officinale (engifer)
Curcuma longa (túrmerik)

15 μg/kg

Capsicum spp. (þurrkuð aldin, heil eða möluð, þ.m.t. eldpipar, eldpiparduft, kajennpipar og paprika) 20 μg/kg

Kryddblöndur sem innihalda eina framangreindra kryddtegunda 15 μg/kg“




