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                                             TILSKIPUN RÁÐSINS 2001/102/EB                                              2003/EES/23/18 

frá 27. nóvember 2001 

um breytingu á tilskipun 1999/29/EB um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu (*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 1999/29/EB frá 22. apríl 
1999 um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu (1), 
einkum a-lið 10. liðar, 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 1999/29/EB er kveðið á um að því aðeins 
sé heimilt að dreifa fóðurefnum í bandalaginu að þau 
séu óspillt, ósvikin og markaðshæf. 

2) Heitið „díoxín“ nær yfir 75 fjölklóruð díbensó-p-
díoxín („PCDD“) og 135 fjölklóruð díbensófúrön 
(„PCDF“) (skyld efni) þar sem 17 þeirra eru eitruð. 
Eitraðasta, skylda efnið er 2,3,7,8-tetraklórdíbensó-p-
díoxín (TCDD) en Alþjóðakrabbameinsrannsókna-
stofnunin og aðrar virtar alþjóðastofnanir flokka það 
sem þekktan krabbameinsvald í mönnum. Líkt og 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ályktaði 
vísindanefndin um matvæli að krabbameinsvaldandi 
áhrif díoxíns komi ekki fram við gildi sem eru undir 
tilteknum viðmiðunarmörkum. Vart verður við önnur 
skaðleg áhrif, eins og legslímuvillu, taugafræðileg- og 
ónæmisbælandi áhrif, við mun lægri mörk og teljast 
þessi áhrif marktæk við ákvörðun á neyslu-
þolmörkum.  

3) Fjölklóruð bífenýl („PCB-efni“) tilheyra hópi 209 
mismunandi skyldra efna sem skipta má í tvo hópa 
samkvæmt eiturefnafræðilegum eiginleikum þeirra: 
12 skyld efni hafa eiturefnafræðilega eiginleika sem 
svipar til eiginleika díoxína og kallast því oft PCB-
efni sem líkjast díoxíni. Hin PCB-efnin hafa ekki 
eiturhrif sem líkjast eiturhrifum díoxína en þau hafa 
mismunandi eiturefnafræðilega eiginleika. 

4) Öll efni, sem eru skyld díoxínum, eða PCB-efni, sem 
líkjast díoxíni, hafa missterk eiturhrif. Til að hægt sé 
að leggja saman eiturhrif þessara mismunandi skyldu 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 6, 10.1.2002, bls. 45, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2002 frá 25. júní 2002 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 49, 3.10.2002,  
bls. 16. 

(1)  Stjtíð. EB L 115, 4.5.1999, bls. 32. 

efna hefur verið tekið upp hugtakið eiturjafngildis-
stuðull til að auðvelda áhættumat og reglubundið 
eftirlit. Þetta þýðir að niðurstaða greiningar á öllum 
hinum 17 skyldu díoxínum og 12 PCB-efnum, sem 
líkjast díoxíni, er sett fram með einni magnbundinni 
einingu: „TCDD-eiturjafngildisstyrkur“ („TEQ“). 

5) Díoxín og PCB-efni hafa mjög mikið þol gegn 
efnafræðilegu- og líffræðilegu niðurbroti, verða þrá-
virk í umhverfinu og safnast fyrir í fæðukeðjunni. 

6) Dreifing díoxína, PCB-efna og PCB-efna, sem líkjast 
díoxíni, í umhverfinu hefur í för með sér bakgrunns-
mengun sem hefur áhrif á allar plöntur á landi sem eru 
notaðar beint til beitar eða sem fóðurefni fyrir dýr 
sem og á fæðukeðju í vatni. Hið sama gildir um 
jarðveginn sem gæti mengað fóðurefni eða sem dýr 
innbyrða beint. Til viðbótar við bakgrunnsmengun 
geta fóðurefni mengast fyrir slysni við staðbundna 
losun díoxína frá iðnaðarstarfsemi, mengun fóðurefna 
við framleiðslu, vinnslu og flutning og vegna ólög-
legra framleiðsluhátta eða mistaka við stjórnun 
fóðurframleiðslu. 

7) Yfir 90% af váhrifum sem menn verða fyrir af 
völdum díoxíns eiga rætur sínar að rekja til matvæla. 
Matvæli úr dýraríkinu nema venjulega u.þ.b. 80% af 
heildarváhrifum. Díoxín í dýrum á fyrst og fremst 
rætur sínar að rekja til fóðurs. Fóður og í sumum til-
vikum jarðvegur gætu því mögulega valdið díoxín-
mengun. 

8) Vísindanefndin um matvæli samþykkti 30. maí 2001 
álitsgerð um áhættumat fyrir díoxín og PCB-efni sem 
líkjast díoxíni. Þetta er uppfærsla sem byggist á 
nýjum vísindaupplýsingum sem fengust þegar 
vísindanefndin um matvæli samþykkti álitsgerð um 
þetta málefni 22. nóvember 2000. Vísindanefndin um 
matvæli fastsetti vikuleg neysluþolmörk fyrir díoxín 
og PCB-efni, sem líkjast díoxíni, sem nema 14 pg 
WHO-TEQ/kg miðað við líkamsþyngd. Mat á váhrif-
um sýnir að í matvælum hjá stórum hluta almennings 
í bandalaginu er of stór skammtur af díoxíni og PCB-
efnum, sem líkjast díoxínum, miðað við vikuleg 
neysluþolmörk. 
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9) Því er mikilvægt að draga úr váhrifum á menn af 
völdum díoxína í matvælum og nauðsynlegt er að 
tryggja vernd neytenda. Þar sem mengun matvæla er 
nátengd mengun fóðurs skal samþykkja samþætta 
stefnumótun til að draga úr díoxínmengun í fæðukeðj-
unni, þ.e. í fóðurefnum, í dýrategundum, sem gefa af 
sér afurðir, og í mönnum.  Lögleiðing ráðstafana, að 
því er varðar fóðurefni og fóður, er því mikilvægt 
þrep í því að draga úr neyslu díoxíns hjá mönnum. 

10) Vísindanefndin um fóður hefur verið beðin að gefa 
álit sitt á uppruna mengunar í fóðri, sem inniheldur 
díoxín og PCB-efni, þ.m.t. PCB-efni sem líkjast 
díoxíni, á váhrifum sem dýrategundir, sem gefa af sér 
afurðir til manneldis, verða fyrir af völdum díoxína og 
PCB-efna, á því hvernig þessi efnasambönd berast í 
matvæli úr dýraríkinu og á hvers kyns áhrifum 
díoxína og PCB-efna í fóðri á heilbrigði dýra. 
Vísindanefndin um fóður samþykkti álitsgerð 6. nóv-
ember 2000. Þar var bent á að mestu mengunina væri 
að finna í fiskimjöli og fiskilýsi og að fóðurvörur af 
evrópskum uppruna væru hvað mengaðastar. Dýrafita 
er tilgreind sem annað mengaðasta efni allra. Öll 
önnur fóðurefni úr dýra- og jurtaríkinu innihéldu 
tiltölulega lítið magn af díoxíni. Díoxínmengun gróf-
fóðurs var mjög mismunandi sem ræðst af staðsetn-
ingu, umfangi mengunar í jarðvegi og váhrifum af 
völdum loftmengunar. 

11) Hrinda ber í framkvæmd ráðstöfunum með það að 
markmiði að draga úr tilvist og losun díoxínmengunar 
út í umhverfið til að draga úr áhrifum umhverfis-
mengunar á fóðurefni. Vísindanefndin um fóður 
mælti m.a. með því að leggja beri áherslu á að draga 
úr áhrifum menguðustu fóðurefnanna á heildarmeng-
un í matvælum. 

12) Hámarksviðmiðunargildi díoxína og PCB-efna, sem 
líkjast díoxíni, eru heppilegt tæki til að koma í veg 
fyrir óæskilega mikil váhrif af völdum þessara efna á 
dýr og til að koma í veg fyrir dreifingu óhæfilega 
mengaðra fóðurefna, t.d. ef um er að ræða mengun og 
váhrif fyrir slysni. Enn fremur er nauðsynlegt að 
ákvarða hámarksviðmiðunargildi til að koma á 
skyldubundnu eftirliti og til að tryggja samræmda 
beitingu. 

13) Ekki er nægilega áhrifaríkt að beita ráðstöfunum sem 
byggjast eingöngu á því að ákvarða hámarks-
viðmiðunargildi díoxína og PCB-efna, sem líkjast 
díoxíni, í fóðri til að draga úr váhrifum á menn af 
völdum díoxína nema gildið sé ákvarðað svo lágt að 
meginhluti fóðursins sé dæmdur óhæfur sem dýra-
fóður. Almennt er viðurkennt að auk þess að styðjast 
við hámarksviðmiðunargildi til að draga á áhrifaríkan 

hátt úr tilvist díoxína í fóðri skuli gera ráðstafanir til 
að hvetja til virkra aðgerða, þ.m.t. aðgerðarmark og 
viðmiðunarmark fyrir fóður í tengslum við ráðstafanir 
til að takmarka losun. Viðmiðunarmark gefur til 
kynna gildi sem stefnt er að því að ná til að minnka 
váhrif á meirihluta almennings niður í TWI sem 
vísindanefndin um matvæli ákvarðar. Viðmiðunar-
mark er tæki fyrir lögbær yfirvöld og rekstraraðila til 
að tilgreina þau tilvik þar sem rétt þykir að auðkenna 
mengunarvaldinn og grípa til ráðstafana til að draga 
úr áhrifum hans eða eyða honum, ekki eingöngu af 
því að það samræmist ekki ákvæðum þessarar 
tilskipunar heldur einnig ef fram kemur að innihald 
díoxína er hærra en eðlilegt bakgrunnsgildi. Þetta 
leiðir til þess að dregið verður úr styrk díoxíns í fóðri 
í áföngum og þannig verður viðmiðunarmarkinu náð 
að lokum. Tilmælum framkvæmdastjórnarinnar um 
þetta málefni er því beint til aðildarríkjanna. 

14) Í eiturefnafræðilegu tilliti skulu öll gildi eiga við um 
díoxín, fúrön og PCB-efni sem líkjast díoxíni en sem 
stendur eru hámarksviðmiðunargildi einungis ákvörð-
uð fyrir díoxín og fúrön en ekki fyrir PCB-efni sem 
líkjast díoxíni, að teknu tilliti til þess hve takmarkaðar 
upplýsingar liggja fyrir um algengi hinna síðarnefndu. 
Sérstaklega verður haldið áfram að vakta tilvist PCB-
efna, sem líkjast díoxíni, í því skyni að þessi efni 
heyri einnig undir ákvæði um hámarksviðmiðunar-
gildi.  

15) Meta skal óæskilegt innihald díoxíns í fóðri í ljósi 
núverandi bakgrunnsgilda mengunar sem eru mis-
munandi frá einu fóðurefni til annars. Fastsetja skal 
hámarksviðmiðunargildi, að teknu tilliti til bakgrunns-
mengunar, við ströng en þó raunhæf mörk. 

16) Til að tryggja að allir rekstraraðilar, sem koma við 
sögu í fæðukeðjunni, leggi sig alla fram og geri allt 
sem nauðsynlegt reynist til að takmarka tilvist díoxína 
í fóðri og matvælum skulu gildandi hámarks-
viðmiðunargildi endurskoðuð innan tilskilins frests í 
því skyni að lækka hámarksviðmiðunargildin. Fyrir 
árið 2006 skal hafa tekist að minnka heildarváhrif, 
sem menn verða fyrir af völdum díoxína, um a.m.k. 
25%. 

17) Fóðurblöndur og fóðurefni úr jurtaríkinu innihalda 
venjulega ekki díoxín í miklum styrk. Þar sem fóður-
efni úr jurtaríkinu eru langstærsti hluti þess fóðurs 
sem margar dýrategundir éta er viðeigandi að setja 
hámarksviðmiðunargildi fyrir þessi fóðurefni. Því 
nákvæmari sem greiningaraðferðin er þeim mun 
kostnaðarsamara og tímafrekara verður eftirlitið með 
díoxíni. Þar sem mikilvægt er að greind séu eins mörg 
sýni og mögulegt er skulu fyrirhuguð hámarksvið-
miðunargildi vera ívið hærri en venjuleg bakgrunns-
gildi, að því tilskildu að þau feli í sér efri mörk.  
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18) Það er afar mikilvægt að minnka umfang saman-
lagðrar mengunar í fóðri.  Það er því alveg nauðsyn-
legt að setja bann við því að blanda fóðurefnum og 
fóðri, þar sem farið er að hámarksviðmiðunargildi, 
saman við fóðurefni eða fóður sem fer yfir þetta 
hámarksviðmiðunargildi. 

 
19) Breyta ber tilskipun 1999/29/EB til samræmis við 

þetta. 
 
20) Fastanefndin um fóður sendi ekki frá sér jákvætt álit.  

Framkvæmdastjórnin hefur því ekki getað samþykkt 
þau ákvæði sem hún fyrirhugaði að setja samkvæmt 
málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 13. gr. 
tilskipunar 1999/29/EB. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Ákvæðum I. og II. viðauka við þessa tilskipun er hér með 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

 
2. gr. 

 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta, eigi síðar en 
1. júlí 2002, nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að 
fara að tilskipun þessari. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. júlí 2002. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þær eru birtar opinberlega. 

Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

1. Endurskoða skal ákvæðin, sem um getur í 1. gr., eigi 
síðar en 31. desember 2004 í ljósi nýrra gagna um tilvist 
díoxína og PCB-efna sem líkjast díoxíni, einkum í því skyni 
að láta PCB-efni, sem líkjast díoxíni, heyra undir gildin sem 
ákvörðuð hafa verið. 

2. Endurskoða skal ákvæðin, sem um getur í 1. gr., eigi 
síðar en 31. desember 2006 með það að markmiði að lækka 
verulega hámarksviðmiðunargildin. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 27. nóvember 2001. 

Fyrir hönd ráðsins, 

A. NEYTS-UYTTEBROECK 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 1999/29/EB er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar „B. Afurðir“ í 21. lið í töflunni komi eftirfarandi: 
 

Efni, afurðir Fóður 
Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður með 
12% rakainnihald 

(1) (2) (3) 

Öll fóðurefni úr jurtaríkinu, 
þ.m.t. jurtaolíur og aukaafurðir 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6) 

Steinefni 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6) 

Dýrafita, þ.m.t. mjólkurfita og 
eggjafita 

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6) 

Aðrar afurðir af landdýrum, 
þ.m.t. mjólk, mjólkurafurðir, egg 
og eggjaafurðir 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6) 

Fisklýsi 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) 

Fiskur, önnur sjávardýr, afurðir 
þeirra og aukaafurðir, að 
undanskildu fisklýsi (7) 

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6) 

Fóðurblöndur, að undanskildum 
fóðurblöndum fyrir loðdýr, 
gæludýrafóður og fiskafóður 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6) 

„21. Díoxín (summa fjölklóraðra 
díbensó-para-díoxína 
(PCDD) og fjölklóraðra 
díbensófúrana (PCDF), 
gefið upp sem eiturjafngildi 
Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar (WHO), 
með því að nota WHO-TEF 
(eiturjafngildisstuðlar frá 
1977)) PCDD/F  

Fiskafóður 
Gæludýrafóður 

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5,6)“ 

b) í lok I. viðauka bætist eftirfarandi neðanmálsgreinar við: 

„(5) Efri styrkleikamörk: efri styrkleikamörk eru reiknuð út frá þeirri forsendu að öll gildi hinna ýmsu skyldu 
efna, sem eru undir magngreiningarmörkum, séu jöfn magngreiningarmörkunum.  

(6) Endurskoða skal þessi viðmiðunarmörk í fyrsta sinn fyrir 31. desember 2004 í ljósi nýrra gagna um tilvist 
díoxína og PCB-efna sem líkjast díoxíni, einkum í því skyni að fella PCB-efni, sem líkjast díoxíni, inn í þau 
gildi sem sett hafa verið og sem verða síðan endurskoðuð fyrir 31. desember 2006 með það að markmiði að 
lækka viðmiðunarmörkin til muna. 

(7) Ferskur fiskur, sem er afhentur beint og notaður án millistigsvinnslu við framleiðslu á fóðri fyrir loðdýr, er 
undanskilinn þessum viðmiðunarmörkum. Afurðirnar, unnin dýraprótín sem eru framleidd úr þessum 
loðdýrum, mega ekki komast inn í fæðukeðjuna og bannað er að nota þær sem fóður fyrir húsdýr sem eru alin 
og ræktuð til matvælaframleiðslu.“ 
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2. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 
 

a) í stað 4. liðar A-hluta í töflunni komi eftirfarandi: 
 

Efni, afurðir Fóður 
Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fóður með 
12% rakainnihald 

(1) (2) (3) 

Öll fóðurefni úr jurtaríkinu, 
þ.m.t. jurtaolíur og aukaafurðir 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3) 

Steinefni 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3) 

Dýrafita, þ.m.t. mjólkurfita og 
eggjafita 

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3) 

Aðrar afurðir af landdýrum, 
þ.m.t. mjólk, mjólkurafurðir, egg 
og eggjaafurðir 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3) 

Fisklýsi 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3) 

Fiskur, önnur sjávardýr, afurðir 
þeirra og aukaafurðir, að 
undanskildu fisklýsi (4) 

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3) 

Fóðurblöndur, að undanskildum 
fóðurblöndum fyrir loðdýr, 
gæludýrafóður og fiskafóður 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3) 

„4. Díoxín (summa fjölklóraðra 
díbensó-para-díoxína (PCDD) 
og fjölklóraðra díbensófúrana 
(PCDF), gefið upp sem 
eiturjafngildi Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar 
(WHO), með því að nota 
WHO-TEF (eiturjafngildis-
stuðlar frá 1977)) PCDD/F  

Fiskafóður 
Gæludýrafóður 

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(2,3)“ 

 

b) 2. neðanmálsgrein í lok A-hluta skal eytt og í stað hennar komi eftirfarandi neðanmálsgreinar: 
 

„(2) Efri styrkleikamörk: efri styrkleikamörk eru reiknuð út frá þeirri staðreynd að öll gildi hinna ýmsu skyldu 
efna, sem eru undir magngreiningarmörkum, séu jöfn magngreiningarmörkunum.  

 
(3) Endurskoða skal þessi viðmiðunarmörk í fyrsta sinn fyrir 31. desember 2004 í ljósi nýrra gagna um tilvist 

díoxína og PCB-efni sem líkjast díoxíni, einkum í því skyni að fella PCB-efni, sem líkjast díoxíni, inn í 
þau gildi sem sett hafa verið og sem verða síðan endurskoðuð fyrir 31. desember 2006 með það að 
markmiði að lækka viðmiðunarmörkin til muna. 

 
(4) Ferskur fiskur, sem er afhentur beint og notaður án millistigsvinnslu við framleiðslu á fóðri fyrir loðdýr, 

er undanskilinn þessum viðmiðunarmörkum. Afurðirnar, unnin dýraprótín sem eru framleidd úr þessum 
loðdýrum, mega ekki komast inn í fæðukeðjuna og bannað er að nota þær sem fóður fyrir húsdýr sem eru 
alin og ræktuð til matvælaframleiðslu.“ 

 

 
 


