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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. mars 2003

om endring av vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse av minstekrav til yteevne (MRPL) for visse  
reststoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

[meddelt under nummer K(2003) 764]

(2003/181/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 
om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og  
86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(1),  
særlig artikkel 15 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forekomsten av reststoffer i produkter av animalsk opp-
rinnelse utgjør et problem for folkehelsen.

2) Det bør sørges for en gradvis fastsettelse av minstekrav 
til yteevne (MRPL) for analysemetoder for stoffer som 
det ikke er fastsatt noen grenseverdi for, særlig for stof-
fer som det ikke er tillatt å bruke eller som er uttrykkelig 
forbudt i Fellesskapet, for å sikre en harmonisert gjen-
nomføring av direktiv 96/23/EF.

3) Som følge av at det er påvist kloramfenikol, nitrofuraner 
og medroksyprogesteronacetat i næringsmidler av ani-
malsk opprinnelse, er harmoniserte MRPL-verdier for 
disse stoffene blitt fastsatt i samråd med Fellesskapets 
referanselaboratorier, nasjonale referanselaboratorier og 
medlemsstatene.

4) Imidlertid er tilførsel av ett av de ovennevnte stoffene 
for avlstekniske formål fortsatt tillatt under de strenge 
vilkårene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 96/22/EF.

5) Det bør innføres harmoniserte MRPL-grenseverdier for 
kontrollen med disse stoffene for å sikre samme nivå for 
forbrukervern i hele Fellesskapet. Kommisjonsvedtak 
2002/657/EF(2) bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2002/657/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 endres «vedlegget» til «vedlegg I».

2. I artikkel 3 bokstav b) og c) endres «vedlegget» til «ved-
legg I».

3. Artikkel 4 skal lyde:

 «Medlemsstatene skal sikre at analysemetodene som  
brukes for å påvise følgende stoffer, oppfyller minstekra-
vene til yteevne (MRPL) i vedlegg II for de matriksene 
som er nevnt i vedlegget:

a) kloramfenikol,

b) nitrofuranmetabolitter,

c) medroksyprogesteron.»

4. Teksten i vedlegget til dette vedtak tilføyes som  
vedlegg II.

2005/EØS/58/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 15.3.2003, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 7.

(1) EFT L 125 av 23.5.96, s. 10. (2) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

«VEDLEGG II

Minstekrav til yteevne

Stoff og/eller metabolitt Matriks MRPL

Kloramfenikol Kjøtt

Egg

Melk

Urin

Akvakulturprodukter

Honning

0,3 µg/kg

Medroksyprogesteronacetat Nyrefett fra svin 1 µg/kg

Nitrofuranmetabolitter

— furazolidon

— furaltadon

— nitrofurantoin

— nitrofurazon»

Fjørfekjøtt

Akvakulturprodukter

1 µg/kg for alle


