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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 184 av 17.7.1999, s. 17, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 26/2000 av 31. mars 2000 om endring
av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og
sertifisering), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr.
27 av 15.6.2000, s. 3.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.

(2) EFT L 31 av 1.2.1997, s. 48.

(3) EFT L 108 av 27.4.1999, s. 16.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8.
februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1),
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av 31. januar
1997 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse
ureinande stoff i næringsmiddel(2), sist endret ved
forordning (EF) nr. 864/1999(3), er det fastsatt
maksimumsverdier for aflatoksiner i blant annet nøtter og
tørket frukt og korn.

2) Maksimumsverdiene for aflatoksin B1 og totalt
aflatoksininnhold i nøtter og tørket frukt som skal
sorteres eller gjennomgå annen fysisk behandling før
bruk til konsum eller som ingrediens i næringsmidler,
skal vurderes på nytt innen 1. juli 1999 på grunnlag av
utviklingen i den vitenskapelige og tekniske kunnskap.
Det er framlagt bare begrensede opplysninger. Det er
avgitt løfter om at mer relevante opplysninger skal
framlegges og den igangværende forskning fortsettes.
Fristen for å framlegge disse opplysningene bør derfor
forlenges.

3) Det tas sikte på å fastsette en bestemt maksimumsverdi
for korn som skal sorteres eller gjennomgå annen fysisk
behandling før det brukes til konsum eller som ingrediens
i næringsmidler, innen 1. juli 1999. For korn kan det ikke
utelukkes at sorteringsmetoder eller annen fysisk
behandling kan redusere forurensningen med aflatok-
siner. For å gjøre det mulig å kontrollere effektiviteten til

disse metodene, er det anmodet om data som kan gjøre
det berettiget å fastsette en bestemt maksimumsverdi for
ubehandlet korn. Etter omfattende overvåking ble det
ikke påvist høyt innhold av aflatoksin i korn i 1998 og
1999. Derfor var det ikke mulig å påvise effektiviteten til
sorteringsmetoder eller annen fysisk behandling med
henblikk på å redusere forurensningen med aflatoksiner.
Fordi graden av forurensning kan variere fra år til år, bør
derfor fristen for å framlegge disse dataene forlenges.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I fotnote 5 og 6 i vedlegget til forordning (EF) nr. 194/97
endres «1. juli 1999» til «1. juli 2001».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den skal anvendes fra 30. juni 1999.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse
ureinande stoff i næringsmiddel(*)
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