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REGLUGERÐ
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 265/2010 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1881/2006 um hámarksgildi
fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum.
1. gr.
Innleiðing.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla II. viðauka skulu
öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og
öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2009, frá 5.
desember 2009, öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi:
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 565/2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr.
1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum með tilliti til þess að fastsetja
hámarksgildi fyrir díoxín og PCB-efni í fisklifur.
2. gr.
Fylgiskjal.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. gr. er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Eftirlit.
Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara
með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar vegna matvælaeftirlits sé framfylgt í samræmi
við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.
4. gr.
Þvingunarúrræði og viðurlög.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a – 30. gr. e og 31. gr. laga nr.
93/1995 um matvæli.
5. gr.
Lagastoð.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli.
6. gr.
Gildistaka.
Reglugerðin tekur þegar gildi. Þó taka efnisákvæði reglugerða framkvæmdastjórnarinnar skv. 1.
gr. ekki til frumframleiðslu á kjöti, mjólk og eggjum fyrr en 1. nóvember 2011. Um hugtakið
„frumframleiðslu“ gildir skilgreining 4. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 8. apríl 2010.
Jón Bjarnason.
Baldur P. Erlingsson.
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Fylgiskjal.
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 565/2008
frá 18. júní 2008
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í
matvælum með tilliti til þess að fastsetja hámarksgildi fyrir díoxín og PCB-efni í fisklifur
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

6)

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

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

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. gr.

1. Eftirfarandi liður bætist við 5. þátt (Díoxín og PCB-efni) I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1881/2006:

Hámarksgildi

1)

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
1881/2006 (2) eru sett ákvæði um hámarksgildi tiltekinna
aðskotaefna í matvælum.

2)

Setja skal ströng hámarksgildi sem má ná með því að
fylgja góðum starfsvenjum að teknu tilliti til þeirrar
áhættu sem tengist neyslu á matvælum.

3)

Mjög mikið magn díoxína og díoxínlíkra PCB-efna hefur
fundist í niðursoðinni fisklifur og hefur verið tilkynnt í
gegnum hraðviðvörunarkerfi fyrir matvæli og fóður
(RASFF) frá árinu 2006. Engin hámarksgildi voru
fastsett fyrir fisklifur og unnar afurðir úr henni. Til að
vernda lýðheilsu bönnuðu lögbær yfirvöld að þessar
afurðir væru settar á markað vegna þess að þær voru
taldar óöruggar.

4)

Það er við hæfi að fastsetja hámarksgildi Bandalagsins
fyrir summu díoxína og díoxínlíkra PCB-efna í fisklifur
og unnum afurðum úr henni til að vernda lýðheilsu og til
að tryggja sameiginlega nálgun á innri markaðnum.

Summa
díoxína
(WHOPCDD/FTEQ)
„5.11

Fisklifur og afurðir
sem eru fengnar úr
henni að undanskildum olíum úr
sjávardýrum sem um
getur í lið 5.10

—

Summa díoxína
og
díoxínlíkra
PCB-efna (WHOPCDD/F-PCBTEQ)
25,0 pg/g blautvigt (32) (38)

(38) Þegar um er að ræða niðursoðna fisklifur á hámarksgildið við um allan ætan
hluta af innihaldi dósarinnar.“

2. Í stað 34. nmgr. í viðaukanum við reglugerð (EB) nr.
1881/2006 komi eftirfarandi:

„(34) Matvæli tilgreind í þessum flokki samkvæmt
skilgreiningu í flokki a, b, c, e og f í skránni í 1. gr.
reglugerðar (EB) nr. 104/2000, að undanskilinni
fisklifur sem um getur í lið 5.11.“

2. gr.

5)

Að teknu tilliti til sérstaks niðurlagningarferlis fyrir
fisklifur skulu hámarksgildi sem fastsett eru fyrir ferska
fisklifur einnig gilda um unna fisklifur.

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

________________

(1 )
(2 )

Stjtíð. EB L 37, 13.2.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284,
31.10.2003, bls. 1).
Stjtíð. ESB L 364, 20.12.2006, bls. 5. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1126/2007 (Stjtíð. ESB L 255, 29.9.2007, bls. 14).

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2008.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 18. júní 2008.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Androulla Vassiliou

framkvæmdastjóri.
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