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                             TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/87/EB                          2008/EES/73/05 

frá 5. desember 2005 

um breytingu á I. vi auka vi  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2002/32/EB um óæskileg efni í 
fó ri a  ví er var ar bl , flúr og kadmíum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2002/32/EB frá 7. maí 2002 um óæskileg efni í fó ri (1), 
einkum 1. mgr. 8. gr., 

me  hli sjón af regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fó ri (2), 
einkum ri ja málsli  2. mgr. 13. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2002/32/EB er kve i  á um a  banna  sé a  
nota afur ir, ætla ar í fó ur, sem innihalda óæskileg efni 
í styrk yfir hámarksgildinu sem mælt er fyrir um í 
I. vi auka vi  á tilskipun.  

2) egar tilskipun 2002/32/EB var sam ykkt l sti 
framkvæmdastjórnin ví yfir a  ákvæ in, sem mælt er 
fyrir um í I. vi auka hennar, skyldu endursko u  á 
grundvelli uppfær s, vísindalegs áhættumats og me  
hli sjón af banni vi  ví a  ynna menga ar afur ir sem 
uppfylla ekki ákvæ in og eru ætla ar í fó ur. 

3) Sérfræ inganefnd um a skotaefni í ferli matvæla á 
vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) 
sam ykkti 2. júní 2004, a  bei ni framkvæmda-

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 318, 6.12.2005, bls. 19. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 52, 
19.10.2006, bls. 1. 

(1) Stjtí . EB L 140, 30.5.2002, bls. 10. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/8/EB (Stjtí . ESB L 27, 29.1.2005, 
bls. 44). 

(2) Stjtí . EB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Regluger inni var breytt me  
regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtí . ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 8). 

stjórnarinnar, álitsger  í tengslum vi  bl  sem óæskilegt 
efni í fó ri. 

4) Bl mengun matvæla skapar hættu fyrir l heilsu. Bl  
safnast í nokkrum mæli fyrir í n rna- og lifrarvef, mjög 
líti  er af bl leifum í vö vavef og yfirfærsla í mjólk er 
hverfandi. Matvæli úr d raríkinu eru ví ekki helstu 
upptök váhrifa af völdum bl s á menn. 

5) Nautgripir og sau fé vir ast vera vi kvæmustu d rin a  
ví er var ar brá  eiturhrif af völdum bl s. Greint hefur 

veri  frá dæmum um eitrun eftir a  d r hafa éti  
fó urefni frá mengu um svæ um e a éti , fyrir slysni, 
efni, sem inniheldur bl . Styrkur í fó urefnum á marka i 
í Evrópusambandinu er ekki svo mikill a  hann kalli 
fram klínísk merki um eiturhrif. 

6) Gildandi lagaákvæ i a  ví er var ar bl  í afur um, 
ætlu um í fó ur, eru almennt annig a  au tryggja a  

essar afur ir skapa ekki hættu fyrir heilbrig i manna 
e a d ra e a hafa ska leg áhrif í búfjárrækt. 

7) Nautgripir og sau fé vir ast vi kvæmustu d rin og 
grænfó ur er meginuppista a í daglegu fó ri eirra og 

ví er mikilvægt a  kve a á um endursko un ef hún 
mætti ver a til ess a  lækka enn frekar hámarksgildi 
fyrir bl  í grænfó ri. 

8) A  auki er rétt a  setja hámarksgildi fyrir bl  a  ví er 
var ar aukefni í hópi snefilefna, bindiefna og kekkja-
varnarefna og a  ví er var ar forblöndur. Vi  setningu 
hámarksgilda fyrir forblöndur er tillit teki  til 
aukefnanna sem innihalda mest af bl i en ekki til næmis 
mismunandi d rategunda gagnvart bl i. a  er ví á 
ábyrg  framlei anda forblandna a  sjá til ess a  
hámarksgildi, sem sett eru fyrir forblöndur, séu virt í ví 
skyni a  vernda heilbrig i manna og d ra og a  
lei beiningar um notkun forblandnanna séu í samræmi 
vi  hámarksgildin fyrir fó urbæti og heilfó ur. 
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9) Sérfræ inganefnd um a skotaefni í ferli matvæla á 
vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sam ykkti 22. 
september 2004, a  bei ni framkvæmdastjórnarinnar, 
álitsger  í tengslum vi  flúr sem óæskilegt efni í fó ri. 

10) Flúorí  safnast einkum fyrir í vefjum ar sem 
kalkmyndun á sér sta . Færsla yfir í æta vefi, .m.t. 
mjólk og egg, er á hinn bóginn takmörku . Styrkur 
flúorí s í matvælum úr d raríkinu er ví a eins a  mjög 
litlu leyti orsök váhrifa á menn. 

11) Styrkur flúorí s í beitargrösum, fó urjurtum og 
samsettum fó urblöndum er a  jafna i lítill í 
Evrópusambandinu og ví eru váhrif af völdum flúorí s 
á d r a  jafna i undir eim mörkum sem valda 
ska legum áhrifum. Á tilteknum, afmörku um 
landsvæ um og, ef svo ber undir, í grennd vi  i na ar-
svæ i, ar sem flúorí losun er mikil, tengjast mikil 
váhrif af völdum flúorí s afbrig ileika sem kemur fram í 
tönnum og beinum. 

12) Gildandi lagaákvæ i a  ví er var ar flúr í afur um, sem 
eru ætla ar sem fó ur, eru annig a  au tryggja a  

essar afur ir skapa ekki hættu fyrir heilbrig i manna 
e a d ra e a hafa ska leg áhrif í búfjárrækt. 

13) A fer in, sem notu  er vi  útdrátt, hefur mikil áhrif á 
ni urstö ur efnagreiningar og ví er rétt a  fastsetja á 
útdráttara fer  sem nota skal. Nota má jafngildar 
a fer ir, hafi veri  s nt fram á samsvarandi skilvirkni í 
útdrætti. 

14) Breyta arf gildum fyrir flúr í sjávarkrabbad rum, s.s. 
átu, svo a  taka megi tillit til n rra vinnslua fer a sem 
mi a a  ví a  auka næringargildi og draga úr lífmassa-
tapi en lei a jafnframt til aukins styrks flúrs í loka-
afur inni. 

15) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 84/547/EBE frá 26. 
október 1984 um breytingu á vi aukunum vi  tilskipun 
rá sins 70/524/EBE um aukefni í fó ri (1) eru sett 
hámarksgildi fyrir flúr í vermikúlíti (E 561). Gildissvi  
tilskipunar 2002/32/EB gerir kleift a  setja hámarksgildi 
fyrir óæskileg efni í aukefnum í fó ri og til glöggvunar 
er rétt a  fella ákvæ i um óæskileg efni saman í einn 
texta. 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 297, 15.11.1984, bls. 40.  
 

16) Sérfræ inganefnd um a skotaefni í ferli matvæla á 
vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sam ykkti 2. 
júní 2004, a  bei ni framkvæmdastjórnarinnar, álitsger  
í tengslum vi  kadmíum sem óæskilegt efni í fó ri. 

17) Kadmíummengun matvæla skapar hættu fyrir l heilsu. 
Uppsöfnun kadmíums í vefjum d ra er fall af styrk í 
fó ri og lengd ess tíma sem váhrifanna gætir. Stutt ævi 
d ra á bor  vi  eldissvín og alifugla dregur úr hættunni á 

ví a  styrkur kadmíums ver i óæskilega mikill í ætum 
vefjum essara d ra. Jórturd r og hross geta á hinn 
bóginn veri  í snertingu vi  kadmíum í bithögum 
ævilangt . Á tilteknum svæ um getur etta leitt til 
óæskilegrar söfnunar kadmíums, einkum í n rum. 

18) Kadmíum er eitur fyrir allar tegundir d ra. a  gildir um 
flestar tegundir húsd ra a  ólíklegt er a  alvarleg, klínísk 
einkenni komi fram hjá eim, .m.t. svín sem talin eru 
vi kvæmasta tegundin í essu tilliti, ef styrkur 
kadmíums í fó ri er undir 5 mg/kg. 

19) Gildandi lagaákvæ i a  ví er var ar kadmíum í 
afur um, ætlu um í fó ur, eru annig a  au tryggja a  

essar afur ir skapa ekki hættu fyrir heilbrig i manna 
e a d ra e a hafa ska leg áhrif í búfjárrækt. 

20) Engin hámarksgildi eru nú um gælud rafó ur e a 
fó urefni úr steinaríkinu, önnur en fosföt. Rétt er a  setja 
hámarksgildi fyrir essar afur ir sem eru ætla ar sem 
fó ur. Rétt er a  breyta núverandi hámarksgildum fyrir 
kadmíum í fiskafó ri til a  taka tillit til n rrar sam-
setningar fiskafó urs me  stærra hlutfalli fiskl sis og 
fiskimjöls. A  auki er rétt a  setja hámarksgildi fyrir 
kadmíum a  ví er var ar aukefni í hópi snefilefna, 
bindiefna og kekkjavarnarefna og a  ví er var ar for-
blöndur. Vi  setningu hámarksgilda fyrir forblöndur er 
tillit teki  til aukefnanna sem innihalda mest af kadmíum 
en ekki til næmis mismunandi d rategunda gagnvart 
kadmíum. Eins og kve i  er á um í 16. gr. regluger ar 
(EB) nr. 1831/2003, er a  á ábyrg  framlei anda for-
blandna a  sjá til ess a  hámarksgildi, sem sett eru fyrir 
forblöndur, séu virt í ví skyni a  vernda heilbrig i 
manna og d ra og a  lei beiningar um notkun for-
blandnanna séu í samræmi vi  hámarksgildin fyrir fó ur-
bæti og heilfó ur. 
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21) ví ber a  breyta ákvör unum 2002/32/EB og 
84/547/EBE til samræmis vi  etta. 

22) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 2002/32/EB er hér me  
breytt í samræmi vi  vi aukann vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

Me  fyrirvara um önnur skilyr i, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 70/524/EBE, fyrir leyfi a  ví er var ar aukefni  
vermikúlít, sem er í hópi bindiefna, kekkjavarnarefna og 
storkuefna, skal hámarksinnihald flúrs vera a  sem tilgreint er 
í vi aukanum vi  essa tilskipun. 

3. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en tólf 
mánu um eftir gildistöku hennar. au skulu egar í sta  senda 

framkvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunar-
töflu milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæ i úr 
landslögum sem au sam ykkja um málefni sem tilskipun essi 
tekur til. 

4. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. desember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU  

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 2002/32/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í sta  2. línu, bl , komi eftirfarandi: 

 

Óæskileg efni Afur ir sem ætla ar eru í fó ur 
Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fó ur me  
12% rakainnihald 

(1) (2) (3) 

Fó urefni, a  undanskildu: 10 
– grænfó ri (**) 30 (***) 
– fosfötum og kalkkenndum sjávar örungum 15 
– kalsíumkarbónati 20 
– geri 5 
Aukefni sem tilheyra hópi snefilefnablandna, a  
undanskildu: 

100 

– sinkoxí i 400 (***) 
– manganoxí i, járnkarbónati, koparkarbónati 200 (***) 
Aukefni sem tilheyra hópi bindi- og kekkjavarnarefna, 
a  undanskildu: 

30 (***) 

– klínoptílólíti úr gosmyndunum 60 (***) 
Forblöndur 200 (***) 
Fó urbætir, a  undanskildum: 10 
– steinefnablöndum 15 

„2. Bl  (*) 

Heilfó ur 5 
(*) Hámarksgildi vísa til magngreiningar á bl i ar sem útdráttur er ger ur í saltpéturss ru (5% mi a  vi  rúmmál) í 30 mínútur vi  

su umark. Nota má jafngildar útdráttara fer ir hafi veri  s nt fram á a  sú a fer , sem notu  er, hafi samsvarandi skilvirkni í 
útdrætti. 

(**) Grænfó ur tekur til afur a sem ætla ar eru sem fó ur, s.s. heys, votheys, grass o.s.frv. 
(***) Gildin skulu endursko u  eigi sí ar en 31. desember 2007 me  a  a  markmi i a  lækka hámarksgildin.“  
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2. Í sta  3. línu, flúr, komi eftirfarandi: 

Óæskileg efni Afur ir sem ætla ar eru í fó ur 
Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fó ur me  12% 
rakainnihaldi 

(1) (2) (3) 

Fó urefni, a  undanskildu: 150 
– fó ri úr d raríkinu, a  undanskildum 

sjávarkrabbad rum, s.s. átu 
500 

– sjávarkrabbad rum, s.s. átu 3000 
– fosfötum 2000 
– kalsíumkarbónati 350 
– magnesíumoxí i 600 
– kalkkenndum sjávar örungum 1000 
Vermikúlít (E 561) 3000 (**) 
Fó urbætir  
– sem inniheldur  4% fosfór 500 
– sem inniheldur > 4% fosfór 125 fyrir 1% fosfór 
Heilfó ur, a  undanskildu: 150 
– heilfó ri fyrir nautgripi, sau fé og geitur  
– – á mjólkurskei i 30 
– – ö ru 50 
– heilfó ri fyrir svín 100 
– heilfó ri fyrir alifugla 350 

„3. Flúor (*) 

– heilfó ri fyrir kjúklinga 250» 
(*) Hámarksgildi vísa til magngreiningar á flúri ar sem útdráttur er ger ur í 1 N salts ru í 20 mínútur vi  umhverfishita. Nota má 

jafngildar útdráttara fer ir, hafi veri  s nt fram á a  sú a fer , sem notu  er, hafi samsvarandi skilvirkni í útdrætti. 
(**) Gildin skulu endursko u  eigi sí ar en 31. desember 2007 me  a  a  markmi i a  lækka hámarksgildin.“ 
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3. Í sta  6. línu, kadmíum, komi eftirfarandi: 

Óæskileg efni Afur ir sem ætla ar eru í fó ur 
Hámarksinnihald í mg/kg 

(milljónarhlutar) fyrir fó ur me  
12% rakainnihaldi 

(1) (2) (3) 

Fó urefni úr jurtaríkinu: 1 
Fó urefni úr d raríkinu 2 
Fó urefni úr steinaríkinu, a  undanskildum: 2 
– fosfötum 10 
Aukefni, sem tilheyra hópi snefilefnablandna, a  
undanskildum: 

10 

– koparoxí i, manganoxí i, sinkoxí i og 
mangansúlfati, einvötnu u 

30 (**) 

Aukefni sem tilheyra hópi bindi- og kekkjavarnarefna 2 
Forblöndur 15 (**) 
Steinefnafó ur  
– sem inniheldur < 7% fosfór 5 
– sem inniheldur  7% fosfór 0,75 fyrir 1 % fosfór, a  hámarki 

7,5 
Fó urbætir fyrir gælud r 2 
Annar fó urbætir 0,5 
Fó urbætir fyrir nautgripi, sau fé og geitur og 
fiskafó ur, a  undanskildu 

1 

– heilfó ri fyrir gælud r 2 

,,6. Kadmíum (*) 

– heilfó ri fyrir kálfa, lömb og ki linga og ö ru 
heilfó ri 

0,5 

(*) Hámarksgildi vísa til magngreiningar á kadmíum ar sem útdráttur er ger ur í saltpéturss ru (5% mi a  vi  rúmmál) í 30 mínútur 
vi  su umark. Nota má jafngildar útdráttara fer ir hafi veri  s nt fram á a  sú a fer , sem notu  er, hafi samsvarandi skilvirkni í 
útdrætti. 

(**) Gildin skulu endursko u  eigi sí ar en 31. desember 2007 me  a  a  markmi i a  lækka hámarksgildin.“  
 

 


