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                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/57/EB                       2006/EES/15/06 

frá 17. júní 2003 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB um óæskileg efni í fóðri (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fóðri (1), 
einkum 1. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun ráðsins 1999/29/EB um óæskileg efni og 
óæskilegar afurðir í dýrafæðu (2), eins og henni var 
breytt með tilskipun 2001/102/EB (3), er kveðið á um 
hámarksgildi fyrir díoxín í nokkrum fóðurefnum og 
fóðurblöndum. 

2) Tilskipun 2002/32/EB fellir úr gildi tilskipun 1999/29 
/EB og kemur í hennar stað frá og með 1. ágúst 2003. 

3) Að því er varðar vernd heilbrigðis manna og dýra er 
afar mikilvægt að hámarksgildin fyrir díoxín, sem 
fastsett voru með tilskipun 1999/29/EB, haldist áfram 
í gildi eftir 1. ágúst 2003. Því ber að breyta tilskipun 
2002/32/EB til að bæta við hámarksgildum fyrir 
díoxín sem fastsett voru með tilskipun 1999/29/EB. 

4) Til að forðast rugling þykir rétt að taka fram að með 
steinefnum er átt við fóðurefni í skilningi viðaukans 
við tilskipun ráðsins 96/25/EB frá 29. apríl 1996 um 
dreifingu og notkun fóðurefna (4) eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/46/EB (5). 

5) Til frekari glöggvunar skal safna á einn stað þeim 
reglum sem gilda um díoxín. Af þessum sökum þykir 
rétt að breyta tilskipun 2002/32/EB þannig að viðauka 
sé bætt við hana sem í eru ákvæði reglugerðar fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2439/1999 frá 17. nóv-
ember 1999 um skilyrði vegna leyfis fyrir aukefnum í 
flokknum „bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni“ 
í fóðri (6), eins og henni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 739/2000 (7), þar sem kveðið er á um 
bráðabirgðahámarksgildi fyrir kaólínleir og önnur 
aukefni sem leyft er að nota sem bindiefni, kekkja-
varnarefni og storkuefni. Þar eð engin eða ófull-
nægjandi vöktunargögn hafa verið lögð fram að því er 

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 151, 19.6.2003, bls. 38. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2003 frá 
5. desember 2003 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og 
plantna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 15, 25.3.2004, bls. 5. 

(1) Stjtíð. EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. 
(2) Stjtíð. EB L 115, 4.5.1999, bls. 32. 
(3) Stjtíð. EB L 6, 10.1.2002, bls. 45. 
(4) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 35. 
(5) Stjtíð. EB L 234, 1.9.2001, bls. 55. 
(6) Stjtíð. EB L 297, 18.11.1999, bls. 8. 
(7) Stjtíð. EB L 87, 8.4.2000, bls. 14. 

varðar kalsíumsúlfatdíhýdrat, vermikúlít, natrólítfónó-
lít, tilbúin kalsíumálöt og klínoptólít úr seti, sem sýna 
fram á að engrar díoxínmengunar gæti í þessum 
efnum eða að mengunin sé undir magngreiningar-
mörkum þykir rétt, í því skyni að vernda heilbrigði 
manna og dýra, að kveða á um hámarksgildi díoxína í 
þessum aukefnum til viðbótar við hámarksgildi díox-
ína í kaólínleir. Af þessum sökum er unnt að fella 
reglugerð (EB) nr. 2439/1999 úr gildi. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB er hér með 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Að undanskildum ákvæðunum, sem varða færslur c) og 
j) í skránni yfir afurðir í töflunni í viðaukanum við þessa til-
skipun, skulu aðildarríkin samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
31. júlí 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. ágúst 
2003. 

Að því er snertir ákvæðin sem varða færslur c) og j) í 
skránni yfir afurðir í töflunni í viðaukanum við þessa 
tilskipun skulu aðildarríkin samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
29. febrúar 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 
1. mars 2004. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt 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 tekur til. 



Nr. 15/12  19.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

3. gr. 
 
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2439/1999 
frá 17. nóvember 1999 um skilyrði vegna leyfis fyrir auk-
efnum í flokknum „bindiefni, kekkjavarnarefni og storku-
efni“ í fóðri skal felld úr gildi frá og með 1. mars 2004. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 
 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 17. júní 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á I. viðauka við tilskipun 2002/32/EB: 
 
a) í stað 27. liðar í töflunni komi eftirfarandi: 
 

 

Óæskileg efni Afurðir sem ætlaðar eru í fóður Hámarksinnihald í fóðri, reiknað út frá 
12% rakainnihaldi 

(1) (2) (3) 

a) Öll fóðurefni úr jurtaríkinu, 
þ.m.t. jurtaolíur og auka-
afurðir 

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

b) Steinefni í þeirri merkingu 
sem kemur fram í viðauk-
anum við tilskipun ráðsins 
96/25/EB frá 29. apríl 1996 
um dreifingu fóðurefnis 

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

c) Kaólínleir, kalsíumsúlfat-
díhýdrat, vermikúlít, natrólít-
fónólít, tilbúin kalsíumálöt og 
klínoptólít úr seti sem falla 
undir flokkinn „bindiefni, 
kekkjavarnarefni og storku-
efni“ og eru leyfð samkvæmt 
tilskipun ráðsins 70/524/EBE 

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

d) Dýrafita, þ.m.t. mjólkurfita og 
eggjafita 

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

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

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

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

g) Fiskur, önnur sjávardýr, 
afurðir þeirra og aukaafurðir, 
að undanskildu fisklýsi og 
vatnsrofsefnum úr fiskiprótín-
um sem innihalda meira en 
20% fitu (7) 

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

h) Fóðurblöndur, að undanskildu 
fóðri fyrir loðdýr, gæludýra-
fóður og fiskafóður 

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

i) Fiskafóður 

Gæludýrafóður 

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5)(6) 

„27. Díoxín (summa fjölklóraðra 
díbensó-para-díoxína (PCDD) 
og fjölklóraðra díbensófúrana 
(PCDF), gefin upp sem eitur-
jafngildi Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO), 
með því að nota WHO-TEF 
(eiturjafngildisstuðla frá 
1977)) 

j) Vatnsrofsefni úr fiskiprótíni 
sem innihalda meira en 20% 
fitu 

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5)(6)“ 
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b) í lok I. viðauka falli 5. neðanmálsgrein niður og eftirfarandi neðanmálsgreinar bætist við: 
 

„(5) Efri styrkleikamörk: við útreikning efri styrkleikamarka er gert ráð fyrir því að öll gildi fyrir mismunandi 
efnamyndir, sem eru undir magngreiningarmörkum, séu jöfn magngreiningarmörkunum. 

 
(6) Endurskoða skal þessi hámarksgildi í fyrsta sinn fyrir 31. desember 2004 í ljósi nýrra gagna um tilvist díoxína 

og díoxínlíkra PCB-efna, einkum í því skyni að fella díoxínlík PCB-efni undir þau gildi sem sett verða og 
sem verða síðan endurskoðuð fyrir 31. desember 2006 með það að markmiði að lækka hámarksgildin til 
muna. 

 
(7) Ferskur fiskur, sem er afhentur beint og notaður án millistigsvinnslu við framleiðslu á loðdýrafóðri, er undan-

skilinn þessu hámarksgildi og hámarksgildið 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg afurðar gildir um ferskan fisk 
sem er notaður beint sem fóður fyrir gæludýr og dýr í dýragörðum og fjölleikahúsum. Afurðirnar, unnin dýra-
prótín sem eru framleidd úr þessum dýrum (loðdýrum, gæludýrum og dýrum í dýragörðum og fjölleika-
húsum), mega ekki komast inn í fæðukeðjuna og bannað er að nota þær sem fóður fyrir húsdýr sem eru alin 
og ræktuð til matvælaframleiðslu.“ 

 

 
 
 
 


