Nr. 835

26. október 2010
I. VIÐAUKI
A. Fóður og matvæli sem eru ekki úr dýraríkinu og falla undir aukið opinbert eftirlit á tilnefndum komustað
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

SAT-númer

Upprunaland

Hætta

Tíðni skoðana á
ástandi og
auðkennum (1)
(%)

Jarðhnetur og afleiddar afurðir
(fóður og matvæli)

1202 10 90;
1202 20 00;
2008 11;

Argentína

Aflatoxín

10

Jarðhnetur og afleiddar afurðir
(fóður og matvæli)

1202 10 90;
1202 20 00;
2008 11;

Brasilía

Aflatoxín

50

Snefilefni (fóður og matvæli) (2)(3)

2817 00 00;
2820; 2821;
2825 50 00;
2833 25 00;
2833 29 20;
2833 29 80;
2836 99;

Kína

Kadmíum og blý

50

Jarðhnetur og afleiddar afurðir
(fóður og matvæli), einkum
hnetusmjör (matvæli)

1202 10;
1202 20 00;
2008 11;

Gana

Aflatoxín

50

Krydd (matvæli):

0904 20;
0908 10 00;
0908 20 00;
0910 10 00;
0910 30 00;

Indland

Aflatoxín

50

Jarðhnetur og afleiddar afurðir
(fóður og matvæli)

1202 10 90;
1202 20 00;
2008 11

Indland

Aflatoxín

10

Melónufræ (egusi) og afleiddar
afurðir (4) (matvæli)

úr 1207 99

Nígería

Aflatoxín

50

Þurrkuð vínber (matvæli)

0806 20

Úsbekistan

Okratoxín A

50

Eldpipar, eldpiparafurðir, gullinrót
(kúrkúma) og pálmaolía (matvæli)

0904 20 90;
0910 99 60;
0910 30 00;
1511 10 90

Öll þriðju lönd

Súdan-litarefni

20

Jarðhnetur og afleiddar afurðir
(fóður og matvæli)

1202 10 90;
1202 20 00;
2008 11

Víetnam

Aflatoxín

10

Basmati-hrísgrjón til beinnar neyslu
(matvæli)

úr 1006 30

Pakistan

Aflatoxín

50

Basmati-hrísgrjón til beinnar neyslu
(matvæli)

úr 1006 30

Indland

Aflatoxín

10

Mangó, kínverskar langbaunir
(Vigna sesquipedalis),
beiskjugúrkur (Momordica
charantia), kalabasakúrbítur ),
(Lagenaria siceraria), paprikur og
eggaldin (matvæli)

úr 0804 50 00;
0708 20 00;
0807 11 00;
0707 00;
0709 60;
0709 30 00

Dóminíska
lýðveldið

Varnarefnaleifar,
greindar með
aðferðum til að finna
margs konar efnaleifar
á grunni gas- og
massagreiningar og
vökvaskiljunar og
massagreiningar (*)

50

–

Capsicum spp. (þurrkuð aldin,
heil eða möluð, þ.m.t. eldpipar
(chilli), eldpiparduft,
kajennpipar og paprika)

–

Myristica fragrans (múskat)

–

Zingiber officinale (engifer)

–

Curcuma longa (gullinrót,
kúrkúma)
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Fóður og matvæli

SAT-númer

(fyrirhuguð notkun)

Upprunaland

Hætta

Tíðni skoðana á
ástandi og
auðkennum (1)
(%)

Bananar

0803 00 11

Dóminíska
lýðveldið

Varnarefnaleifar,
greindar með
aðferðum til að finna
margs konar efnaleifar
með gas- og
massagreiningu og
vökvaskiljun og
massagreiningu (*)

10

Grænmeti, ferskt, kælt eða frosið
(piparaldin, dvergbítar og tómatar)

0709 60;
0709 90 70;
0702 00 00

Tyrkland

Varnarefni: metómýl
og oxamýl

10

Perur

0808 20 10

Tyrkland

Varnarefni: amítras

10

Grænmeti, ferskt, kælt eða frosið
(matvæli)

0708 20 00;
0709 30 00;
0704;

Taíland

Fosfórlífrænar
varnarefnaleifar

50

–

kínverskar langbaunir (Vigna
sesquipedalis)

–

Eggaldin

–

Kál

*

()

Einkum leifar af: amítrasi, asefati, aldíkarbi, benómýli, karbendasími, klórfenapýri, klórpýrifosi, CS2 (díþíókarbamötum),
díafenþíúróni, díasínóni, díklórvosi, díkófóli, dímetóati, endósúlfani, fenamídóni, imídaklópríði, malaþíóni, metamídófosi, metíókarbi,
metómýli, mónókrótófosi, ómetóati, oxamýli, prófenófosi, própíkónasóli, þíabendasóli, þíaklópríði.

(1 )

Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir einhvern kóða, séu skoðaðar og engin sérstök skipting samkvæmt
þessum kóða er til í flokkunarkerfi varanna er kóðinn merktur með „úr“ (t.d.úr 20079997: einungis skal telja með afurðir úr
heslihnetum).

(2 )

Snefilefnin, sem um getur í þessari færslu, eru snefilefni sem tilheyra virkum hópi efnasambanda snefilefna sem um getur í b-lið 3.
mgr. I. viðauka í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 (Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29).

(3 )

Sett hámarksgildi fyrir blý og kadmíum í aukefnum sem tilheyra virkum hópi efnasambanda snefilefna, sem um getur í I. viðauka
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB (Stjtíð. ESB L 140, 30.5.3002. bls. 10), skulu vera viðmiðunarpunktar fyrir
aðgerðir. Ef snefilefnin eru merkt sem fæðubótarefni, eins og þau eru skilgreind í 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2002/46/EB frá 10. júní 2002 um samræmingu laga aðildarríkjanna um fæðubótarefni (Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51), gilda
hámarksgildin í reglugerð (EB) nr. 1881/2006.

(4 )

Hámarksgildin, sem ákveðin eru fyrir aflatoxín í jarðhnetum og afurðum úr þeim í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1881/2006
(Stjtíð. ESB, 20.12.2006, bls. 5) skulu vera viðmiðunarpunktar fyrir aðgerðir.

B. Skilgreiningar
Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
a) „eldpipar“: aldin af ættkvíslinni Capsicum sem er þurrkað og mulið eða malað, fellur undir SAT-númerið 0904 20 90 í
hvaða formi sem er og er ætlað til manneldis,
b) „eldpiparafurðir“: karríduft sem fellur undir SAT-númer 0910 99 60 í hvaða formi sem er og er ætlað til manneldis,
c) „gullinrót (kúrkúma)“: gullinrót sem er þurrkuð og mulin eða möluð, fellur undir SAT-númerið 0910 30 00 í hvaða
formi sem er og er ætluð til manneldis,
d) „pálmaolía“: pálmaolía sem fellur undir SAT-númer 1511 10 90 og er ætluð til manneldis,
e)

„súdan-litarefni“ vísar til eftirfarandi hreinna efna:
i.

súdan I (CAS-númer 842-07-9),

ii. súdan II (CAS-númer 3118-97-6),
iii. súdan III (CAS-númer 85-86-9),
iv. skarlatsrauður eða súdan IV (CAS-númer 85-83-6).

