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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/57/EF

av 17. juni 2003

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I rådsdirektiv 1999/29/EF om uønskede stoffer 
og produkter i fôrvarer(2), endret ved direktiv  
2001/102/EF(3), er det fastsatt grenseverdier for dioksiner 
i flere fôrmidler og fôrblandinger.

2)  Direktiv 2002/32/EF opphever og erstatter direktiv 
1999/29/EF med virkning fra 1. august 2003.

3)  For å beskytte folke- og dyrehelsen er det ytterst 
viktig at grenseverdiene for dioksiner fastsatt i direktiv  
1999/29/EF fortsetter å gjelde etter 1. august 2003. Direktiv  
2002/32/EF bør derfor endres slik at det omfatter 
grenseverdiene for dioksiner fastsatt i direktiv  
1999/29/EF.

4)  For å unngå forvirring bør det presiseres at det med 
mineraler menes fôrmidler som definert i vedlegget til 
rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om markedsføring 
av fôrmidler(4), sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/46/EF(5).

5)  For å oppnå større klarhet bør reglene som 
gjelder for dioksiner, samles i én tekst. Direktiv  
2002/32/EF bør derfor endres ved å innføre, i form av et 
vedlegg, bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2439/1999 av 17. november 1999 om vilkårene for 
godkjenning av tilsetningsstoffer som tilhører gruppen 
«bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler» 
i fôrvarer(6), endret ved forordning (EF) nr. 739/2000(7), 
som fastsetter en midlertidig grenseverdi for kaolinleire 
og andre tilsetningsstoffer som er tillatt brukt som 
bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler. 
Siden ingen eller utilstrekkelige overvåkingsdata er 
framlagt om innholdet av dioksiner i kalsiumsulfatdihydrat, 
vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse, som viser 
fravær av dioksinkontaminering eller kontaminering 
på nivåer under grensen for mengdebestemmelse, bør 
det derfor for å verne folke- og dyrehelsen fastsettes 
grenseverdier for dioksiner i disse tilsetningsstoffene 
i tillegg til grenseverdier for dioksiner i kaolinleire. 
Forordning (EF) nr. 2439/1999 kan derfor oppheves.

6)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1.  Bortsett fra de bestemmelser som gjelder for bokstav 
c) og j) i listen over produkter i tabellen i vedlegget til dette 
direktiv, skal medlemsstatene innen 31. juli 2003 sette i kraft 
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. august 
2003.

Med hensyn til de bestemmelser som gjelder for bokstav c) og 
j) i listen over produkter i tabellen i vedlegget til dette direktiv, 
skal medlemsstatene innen 29. februar 2004 sette i kraft 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. mars 2003.

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 lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 19.6.2003, 
s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2003 av 5. 
desember 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 15 av 25.3.2004, s. 5.

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

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2439/1999 av 17. november 
1999 om vilkårene for godkjenning av tilsetningsstoffer 
som tilhører gruppen «bindemidler, antiklumpemidler og 
koaguleringsmidler» i fôrvarer oppheves fra 1. mars 2004.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. juni 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer:

a)  i tabellen erstattes nr. 27 med:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i fôrvarer med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

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

a) Alle fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder vegeta-
bilsk olje og biprodukter

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

b) Mineraler som definert i ved-
legget til rådsdirektiv 96/25/EF 
av 29. april 1996 om markeds-
føring og bruk av fôrmidler

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

c) Kaolinleire, kalsiumsulfatdihy-
drat, vermikulitt, natrolitt-fono-
litt, syntetisk kalsiumaluminat 
og klinoptilolitt av sedimentær 
opprinnelse som tilhører grup-
pen «bindemidler, antiklum-
pemidler og koaguleringsmid-
ler», som er tillatt i henhold til 
rådsdirektiv 70/524/EØF

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

d) Animalsk fett, herunder melke-
fett og fett i egg

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

e) Andre produkter av landdyr, 
herunder melk og melkepro-
dukter og egg og eggprodukter

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

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

g) Fisk, andre vanndyr og pro-
dukter og biprodukter av disse, 
med unntak av fiskeolje (4) 
og fiskeproteinhydrolysat 
som inneholder mer enn 20 %  
fett (7)

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

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

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

i) Fiskefôr  
Fôr til kjæledyr

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

j) Fiskeproteinhydrolysat som 
inneholder mer enn 20 % fett

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 
(5)(6)»
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b)  På slutten av vedlegg I skal fotnote 5 fjernes 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 skal 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, og en grenseverdi på 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt gjelder for kjæledyr, 
dyr i zoologisk hage og sirkusdyr. Produkter og bearbeidet dyreprotein framstilt av disse dyrene (kjæledyr, dyr 
i zoologisk hage og sirkusdyr) 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.»


