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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1237 

frá 7. júlí 2017 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi blásýru í óunnum heilum, möluðum, 

steyttum, brotnum eða söxuðum apríkósukjörnum sem settir eru á markað fyrir lokaneytendur (*) 

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 tiltekin aðskotaefni í 

matvælum. 

2) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aðskotaefni í matvælaferlinu (hér á eftir nefnd 

sérfræðinganefndin) samþykkti vísindalegt álit um bráða heilbrigðisáhættu í tengslum við sýaníðmyndandi glýkósíð í 

hráum apríkósukjörnum og afleiddum afurðum úr hráum apríkósukjörnum (3). Hugtakið „hráir apríkósukjarnar og 

afleiddar afurðir úr hráum apríkósukjörnum“ sem um getur í vísindalega álitinu á við um sömu afurð og hugtakið 

„óunnir heilir, malaðir, steyttir, brotnir eða saxaðir apríkósukjarnar“ sem um getur í þessari reglugerð. 

3) Amygdalín er mikilvægasta sýaníðmyndandi glýkósíðið í óunnum apríkósukjörnum og það brotnar niður í blásýru 

(sýaníð) þegar það er tuggið. Blásýra (sýaníð) er afar eitruð mönnum. Sérfræðinganefndin fastsetti viðmiðunarskammt 

bráðrar eitrunar, sem nemur 20 μg/kg líkamsþyngdar, til að meta áhættuna sem tengist sýaníðmyndandi glýkósíðum í 

óunnum heilum, möluðum, steyttum, brotnum eða söxuðum apríkósukjörnum. Að teknu tilliti til tilkynntra gilda 

sýaníðmyndandi glýkósíða í óunnum apríkósukjörnum yrði neysla á einungis örfáum óunnum apríkósukjörnum til þess 

að farið yrði yfir viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar. 

4) Því er rétt að fastsetja hámarksgildi fyrir blásýru (sýaníð) í óunnum heilum, möluðum, steyttum, brotnum eða söxuðum 

apríkósukjörnum sem settir eru á markað fyrir lokaneytendur. 

5) Þar eð markaðurinn fyrir óunna apríkósukjarna er mjög sundurleitur og vegna hugsanlegrar bráðrar áhættu fyrir 

lýðheilsu ætti að kveða á um að rekstraraðili tryggi að allir óunnir heilir, malaðir, steyttir, brotnir eða saxaðir 

apríkósukjarnar, sem settir eru á markað fyrir lokaneytendur, séu í samræmi við hámarksgildið. 

6) Rétt þykir að fastsetja reglur um sýnatöku sem gilda við eftirlit með því hvort farið sé að ákvæðum um hámarksgildi. 

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

8) 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 177, 8.7.2017, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 160/2017 frá 

22. september 2017 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) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aðskotaefni í matvælaferlinu, 2016. „Scientific opinion on the acute health risks 

related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels.“ Tíðindi 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2016, 14(4), 4424, [47 bls], doi:10.2903/j.efsa.2016.4424. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf 

2017/EES/67/61 
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2. gr. 

Rekstraraðili, sem setur óunna heila, malaða, steytta, brotna eða saxaða apríkósukjarna á markað fyrir lokaneytendur, skal 

leggja fram, að beiðni lögbærs yfirvalds, sönnun fyrir því að afurðin sem sett er á markað sé í samræmi við hámarksgildið. 

3. gr. 

Sýnataka vegna eftirlits með því hvort farið sé að ákvæðum um hámarksgildi skal framkvæmd í samræmi við reglur sem settar 

eru fram í hluta D.2 í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 (1). 

4. 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 7. júlí 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 frá 23. febrúar 2006 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits 

með innihaldi sveppaeiturs í matvælum (Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 12). 



Nr. 67/492 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.10.2017 

 

VIÐAUKI 

Í 8. þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 1881/2006 bætist eftirfarandi færsla við: 

„8,3 Blásýra, þ.m.t. blásýra sem er bundin í sýaníðmyndandi glýkósíð  

8.3.1 Óunnir heilir, malaðir, steyttir, brotnir eða saxaðir apríkósukjarnar sem settir eru markað fyrir 
lokaneytendur (54) (55) 

20,0 

(54) „Óunnar afurðir“eins og þær eru skilgreindar í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti 

sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1). 

(55) „Setning á markað“ og „lokaneytandi“ eins og skilgreint er í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 

um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð 

vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).“ 

 


