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RÅDSDIREKTIV 2001/102/EF

av 27. november 2001

om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer(*)

2003/EØS/23/39

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 
om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer (1), særlig artikkel 
10 bokstav a),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 1999/29/EF kan fôrmidler bringes 
i omsetning i Fellesskapet bare dersom de er av sunn og 
god handelskvalitet.

2) Betegnelsen «dioksiner» omfatter en gruppe av 75 
polyklorerte dibenzo-p-dioksin-forbindelser (PCDD) 
og 135 polyklorerte dibenzofuran-forbindelser (PCDF), 
og 17 av dem er toksikologisk relevante. Den giftigste 
forbindelsen er 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin 
(TCDD), som Det internasjonale senter for kreftforskning 
(IARC) og andre anerkjente internasjonale organisasjoner 
har klassifisert som et kjent kreftframkallende stoff for 
mennesker. Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
har på samme måte som Verdens helseorganisasjon 
(WHO) konkludert med at dioksiner ikke har noen 
kreftframkallende virkning ved innhold under en viss 
grense. Andre skadevirkninger, som endometriose og 
nevropsykologiske og immunsuppressive virkninger, 
forekommer ved mye lavere innhold, og anses derfor for 
å være relevante ved fastsettelse av et tolerabelt inntak.

3) Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe av 209 
ulike forbindelser som kan deles inn i to grupper 
etter toksikologiske egenskaper. 12 forbindelser har 
toksikologiske egenskaper som ligner dioksiner, og kalles 
derfor ofte «dioksinlignende PCB». Øvrige PCB har ikke 
dioksinlignende giftighet, men en annen toksikologisk 
profil.

4) Hver forbindelse av dioksiner eller dioksinlignende PCB 
har ulikt giftighetsnivå. For å kunne angi disse ulike 
forbindelsenes giftighet er begrepet «toksisitetsekvivalens-

faktor» (TEF) blitt innført for å lette risikovurderingen og 
kontrollen. Dette betyr at analyseresultatene for alle de 
17 dioksinforbindelsene og de 12 dioksinlignende PCP-
forbindelsene uttrykkes i en enkelt målbar enhet, nemlig 
«TCDD-ekvivalentmengde» (TEQ).

5) Dioksiner og PCB er ytterst bestandige mot kjemisk og 
biologisk nedbryting, og blir derfor værende i miljøet og 
akkumuleres i næringsmiddel- og fôrkjeden.

6) Spredning av dioksiner, PCB og dioksinlignende PCB i 
alle deler av miljøet forårsaker bakgrunnsforurensning 
som påvirker ikke bare alle landplanter som brukes til 
direkte beite eller som fôrmidler, men også fôrkjeden 
i vann. Det samme gjelder jord som kan forurense 
fôrmidler eller svelges direkte av dyr. I tillegg til 
bakgrunnsforurensning kan det forekomme utilsiktet 
direkte forurensning av fôrmidler på grunn av lokale 
utslipp av dioksin fra industrivirksomhet, forurensning av 
fôrmidler under produksjon, bearbeiding og transport, og 
ulovlig praksis eller driftsmessige feil under produksjonen 
av fôrvarene.

7) Over 90 % av menneskers eksponering for dioksiner 
stammer fra næringsmidler. Næringsmilder av animalsk 
opprinnelse bidrar vanligvis til rundt 80 % av den 
samlede eksponeringen. Dioksinforurensning av dyr 
stammer hovedsakelig fra fôrvarer. Derfor gir fôrvarer, 
og i enkelte tilfeller jord, grunn til bekymring som mulige 
dioksinkilder.

8) Vitenskapskomiteen for næringsmidler vedtok 30. 
mai 2001 en uttalelse om risikovurdering av dioksiner 
og dioksinlignende PCB i næringsmidler. Uttalelsen 
er en ajourføring på bakgrunn av nye vitenskapelige 
opplysninger som har blitt tilgjengelige etter at komiteen 
vedtok sin uttalelse om dette spørsmålet 22. november 
2000. Vitenskapskomiteen for næringsmidler fastsatte 
et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og 
dioksinlignende PCB til 14 pg WHO-TEQ/kg kroppsvekt. 
Eksponeringsoverslag tyder på at en betydelig del av 
befolkningen i Fellesskapet har et inntak gjennom kosten 
som overstiger det tolerable ukentlige inntaket.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 10.1.2002, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 16.

(1)    EFT L 115 av 4.5.1999 s. 32
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9) For å verne forbrukerne er det derfor viktig og nødvendig 
å redusere menneskers eksponering for dioksiner 
gjennom kosten. Siden forurensning av næringsmidler er 
direkte knyttet til forurensning av fôrvarer, kreves det en 
integrert metode for å få ned dioksinforekomsten i hele 
næringsmiddelkjeden, dvs. fra fôrmidler via dyr bestemt 
til næringsmiddelproduksjon og fram til mennesket. 
Innføring av tiltak knyttet til fôrmidler og fôrvarer er 
derfor avgjørende for å kunne redusere dioksininntaket 
hos mennesker.

10) Vitenskapskomiteen for fôrvarer er blitt anmodet om 
å gi råd om kildene til forurensning av næringsmidler 
med dioksiner og PCB, herunder dioksinlignende PCB, 
om eksponering for dioksiner og PCB hos dyr som er 
bestemt til næringsmiddelproduksjon, om overføringen 
av disse forbindelsene til næringsmidler av animalsk 
opprinnelse, og om hvilke følger dioksiner og PCP 
i fôrvarer kan få for dyrehelsen. Komiteen vedtok 
6. november 2000 en uttalelse der det ble pekt på 
at fiskemel og fiskeolje var de sterkest forurensede 
fôrmidlene, og at produkter av europeisk opprinnelse var 
de som var mest forurenset. Animalsk fett var det nest 
mest forurensende fôrmiddelet. Alle andre fôrmidler av 
animalsk og vegetabilsk opprinnelse hadde relativt lave 
nivåer når det gjaldt dioksinforurensning. For grovfôr 
var det stor variasjon i dioksinforurensningen avhengig 
av sted, graden av forurensning fra jord og eksponering 
for luftforurensningkilder.

11) Det bør treffes tiltak med sikte på å redusere forekomsten 
og utslippene av dioksiner i miljøet for å begrense 
miljøforurensningens innvirkning på forurensningen av 
fôrmidler. Vitenskapskomiteen for fôrvarer anbefalte 
blant annet å legge vekt på å redusere den innvirkningen 
de mest forurensede fôrmidlene har på den samlede 
forurensningen gjennom kosten.

12) Grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende PCB er et 
hensiktsmessig virkemiddel for å hindre en uakseptabelt 
høy eksponering hos dyr og hindre spredning av fôrvarer 
med et uakseptabelt høyt forurensningsnivå, f.eks. i 
tilfeller av utilsiktet forurensning eller eksponering. 
Dessuten er det absolutt nødvendig å fastsette 
grenseverdier av hensyn til gjennomføringen av en 
kontrollordning og for å sikre en ensartet anvendelse av 
denne.

13) Å fastsette grensverdier for dioksiner og dioksinlignende 
PCB i fôrvarer vil ikke i seg selv være tilstrekkelig 
til å redusere menneskers eksponering for dioksiner, 
med mindre grenseverdiene settes så lavt at en stor 
del av fôrvarene vil måtte erklæres som uegnet til 
fôr. Det er allment godtatt at dersom forekomsten av 
dioksiner i fôrvarer aktivt skal kunne reduseres, må 
disse grenseverdiene følges av tiltak som fremmer en 

aktiv tilnærming, herunder tiltaksgrenser og målverdier 
for fôrvarer kombinert med utslippsbegrensende tiltak. 
Målverdiene angir de nivåene som må nås for til slutt 
å kunne få redusert eksponeringen av størestedelen 
av befolkningen til de tolerable ukentlige inntak 
som er fastsatt av Vitenskapskomiteen for fôrvarer. 
Tiltaksgrenser er et redskap som gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter og aktørene å bestemme når 
det er hensiktsmessig å identifisere en forurensningskilde 
og treffe tiltak for å redusere eller fjerne den, ikke bare 
ved manglende overholdelse av bestemmelsene i dette 
direktiv, men også der det påvises dioksinverdier som 
er signifikant høyere enn de normale bakgrunnsverdiene. 
Dette vil føre til en gradvis reduksjon av dioksinnholdet 
i fôrvarer, og målverdiene vil til slutt bli nådd. 
Kommisjonen vil derfor i denne forbindelse rette en 
rekommandasjon til medlemsstatene.

14) Selv om enhver grenseverdi fra et toksikologisk 
synspunkt burde gjelde for både dioksiner, furaner og 
dioksinlignende PCB, fastsettes det foreløpig grensverdier 
bare for dioksiner og furaner, og ikke for dioksinlignende 
PCB, fordi det foreligger svært begrensede opplysninger 
om forekomsten av sistnevnte. Overvåkingen vil 
imidlertid fortsette, særlig når det gjelder forekomsten 
av dioksinlignende PCB, med sikte på å la grensverdiene 
omfatte også disse stoffene.

15) Vurderingen av om dioksininnholdet i fôrvarer er 
uakseptabelt, bør skje i lys av de aktuelle verdiene for 
bakgrunnsforurensning, som varierer fra fôrmiddel til 
fôrmiddel. Grenseverdien bør fastsettes på et strengt, 
men realistisk nivå, samtidig som det tas hensyn til 
bakgrunnsforurensningen.

16) For å sikre at alle aktørene i næringsmiddel- og fôrkjeden 
fortsetter å gjøre det de kan og treffer alle nødvendige 
tiltak for å begrense forekomsten av dioksiner i fôrvarer 
og næringsmidler, bør de gjeldende grenseverdiene 
gjennomgås på ny innenfor et fastsatt tidsrom med 
sikte på å senke grenseverdiene. En samlet reduksjon av 
menneskers eksponering for dioksiner på minst 25 % bør 
være oppnådd innen 2006.

17) Fôrblandinger og fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse 
oppviser normalt ikke høye dioksinnivåer. Siden 
fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse er langt den 
viktigste bestanddelen i kosten for mange dyrearter, er 
det hensiktsmessig å fastsette en grenseverdi også for 
disse fôrmidlene. Jo mer følsom analysemetoden er, 
dess mer kostbar og tidkrevende er analysen for å fastslå 
dioksininnholdet. Da det er viktig at så mange prøver 
som mulig blir analysert, er de foreslåtte grenseverdiene 
noe høyere enn de normale bakgrunnsverdiene, i og med 
at det dreier seg om øvre grenser.
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18) Det er ytterst viktig at de generelle nivåene for 
dioksinforurensning i fôrvarer reduseres. Det er derfor 
absolutt nødvendig å forby at fôrmidler og fôrvarer som 
er i samsvar med grenseverdiene, blandes med fôrmidler 
eller fôrvarer der dioksininnholdet overskrider disse 
grensene.

19) Direktiv 1999/29/EF bør derfor endres.

20) Den faste komité for fôrvarer avgav ikke en positiv 
uttalelse. Kommisjonen har derfor ikke vært i stand til 
å vedta de bestemmelsene den hadde planlagt å vedta 
i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i 
direktiv 1999/29/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 1999/29/EF endres herved i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2002 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2002.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. 

Nærmere regler for henvisningen fastsettes av 
medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

1. Bestemmelsene det vises til i artikkel 1, skal første gang 
senest innen 31. desember 2004 gjennomgås på ny i lys av nye 
opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende 
PCB, særlig med sikte på å la de fastsatte grenseverdiene også 
omfatte dioksinlignende PCB.

2. Bestemmelsene det vises til i artikkel 1, skal senest innen 
31. desember 2006 igjen gjennomgås på ny med sikte på en 
betydelig reduksjon av grenseverdiene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2001.

 For Rådet

 A. NEYTS-UYTTERBROECK

 Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til direktiv 1999/29/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

      a)   I tabellen, under punktet «B. Produkter», skal nr. 21 lyde:

Stoffer, produkter Fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôrvarer 

med et vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«21. Dioksin (summen av 
polyklorerte dibenzo-
p-dioksiner (PCDD) og 
polyklorerte dibenzofuraner 
(PCDF) uttrykt i Verdens 
helseorganisasjons (WHO) 
toksisitetsekvivalenter, 
beregnet ved bruk av 
WHO-TEF (toksisitets-
ekvivalensfaktorer, 1997) 
PCDD/F

Alle fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder vege-
tabilsk olje og biprodukter

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

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

Animalsk fett, herunder 
melkefett og fett i egg

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

Andre produkter av land-
dyr, herunder melk og 
melkeprodukter og egg og 
eggprodukter

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

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

Fisk, andre vanndyr og 
produkter og biprodukter 
av disse, med unntak av 
fiskeolje (7)

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

Fôrblandinger, med unntak av 
pelsdyrfôr, fôr til kjæledyr og 
fiskefôr

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

Fiskefôr
Fôr til kjæledyr

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)»

 

b)    På slutten av vedlegg I fjernes fotnote 5 og erstattes med følgende fotnoter:

         «(5) Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antakelse at alle verdier for 
de ulike forbindelsene som ligger under bestemmelsesgrensen, er lik bestemmelsesgrensen.

         (6) Disse grenseverdiene skal første gang innen 31. desember 2004 gjennomgås på ny i lys av 
nye opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB, særlig med sikte 
på at grenseverdiene som skal fastsettes, også skal omfatte dioksinlignende PCB, og deretter 
igjen gjennomgås på ny innen 31. desember 2006 med sikte på en kraftig reduksjon av 
grenseverdiene.

         (7) Fersk fisk som leveres direkte og brukes uten mellomliggende bearbeiding til produksjon av 
pelsdyrfôr, er unntatt fra grenseverdien. Produkter og bearbeidet dyreprotein framstilt av disse 
pelsdyrene må ikke komme inn i næringsmiddelkjeden, og det er forbudt å bruke dem som fôr 
til husdyr som holdes, oppfôres eller avles med sikte på produksjon av næringsmidler.»
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2.   I vedlegg II gjøres følgende endringer:

      a)   I tabellen skal del A nr. 4 lyde:

Stoffer, produkter Fôrmidler
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôrvarer 

med et vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«4. Dioksin (summen av 
polyklorerte dibenzo-
p-dioksiner (PCDD) og 
polyklorerte dibenzofuraner 
(PCDF) uttrykt i Verdens 
helseorganisasjons (WHO) 
toksisitetsekvivalenter, 
beregnet ved bruk av 
WHO-TEF (toksisitets-
ekvivalensfaktorer, 1997) 
PCDD/F

Alle fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder vege-
tabilsk olje og biprodukter

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

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

Animalsk fett, herunder 
melkefett og fett i egg

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

Andre produkter av land-
dyr, herunder melk og 
melkeprodukter og egg og 
eggprodukter

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

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

Fisk, andre vanndyr og 
produkter og biprodukter 
av disse, med unntak av 
fiskeolje (4)

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

Fôrblandinger, med unntak av 
pelsdyrfôr, fôr til kjæledyr og 
fiskefôr

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

Fiskefôr
Fôr til kjæledyr

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2,3)»

b) På slutten av del A skal fotnote 2 fjernes og erstattes med følgende fotnoter:

 «(2) Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antakelse at alle verdier for 
de ulike forbindelsene som ligger under bestemmelsesgrensen, er lik bestemmelsesgrensen.

 (3) Disse grenseverdiene skal første gang innen 31. desember 2004 gjennomgås på ny i lys av 
nye opplysninger om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB, særlig med sikte 
på at grenseverdiene som skal fastsettes, også skal omfatte dioksinlignende PCB, og deretter 
igjen gjennomgås på ny innen 31. desember 2006 med sikte på en kraftig reduksjon av 
grenseverdiene.

 (4) Fersk fisk som leveres direkte og brukes uten mellomliggende bearbeiding til produksjon av 
pelsdyrfôr, er unntatt fra grenseverdien. Produkter og bearbeidet dyreprotein framstilt av disse 
pelsdyrene må ikke komme inn i næringsmiddelkjeden, og det er forbudt å bruke dem som fôr 
til husdyr som holdes, oppfôres eller avles med sikte på produksjon av næringsmidler.»


