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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1

ut fra følgende betraktninger:

2) ble 
det fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

kadmium og kvikksølv.

2) For å verne folkehelsen er det viktig at innholdet av 
forurensende stoffer ikke utgjør noen helserisiko. 

være sikre og så lave som det med rimelighet er mulig 

framstillingspraksis.

3) I henhold til nye opplysninger er god landbruks- og 

forordning (EF) nr. 1881/2006. Det er derfor nødvendig 
å endre grenseverdiene som er fastsatt for nevnte 

høyt nivå for vern av forbrukernes helse.

2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF 
av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2009 av 29. mai 2009 om 

Den europeiske unions tidende 

(1

(2

lovgivning om kosttilskudd(3

gjennom hurtigvarslingssystemet for næringsmidler 
og fôr (RASFF). Det er påvist at disse kosttilskuddene 

kadmium og kvikksølv. For å verne folkehelsen bør 

kvikksølv i kosttilskudd. Disse grenseverdiene må være 
sikre og så lave som det med rimelighet er mulig å oppnå 
på grunnlag av god framstillingspraksis.

5) I tang og tare akkumuleres kadmium naturlig. Kost-
tilskudd som utelukkende eller hovedsakelig består av 
tørket tang og tare eller produkter framstilt av tang og 

enn andre typer kosttilskudd. For å ta hensyn til dette 
må det fastsettes en høyere grenseverdi for kadmium i 
kosttilskudd som utelukkende eller hovedsakelig består 
av tang og tare.

6) Medlemsstater og driftsansvarlige for næringsmiddel-
foretak bør få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene 
for kosttilskudd. Anvendelsen av grenseverdiene for 
kosttilskudd bør derfor utsettes.

7) Det er nødvendig å endre fotnote 1 i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 1881/2006 for å klargjøre at 
grenseverdien for frukt ikke får anvendelse på nøtter.

8) Kommisjonsrekommandasjon 2007/196/EF av 
28. mars 2007 om overvåking av forekomsten av furan 
i næringsmidler(4) og kommisjonsrekommandasjon 
2007/331/EF av 3. mai 2007 om overvåking av 
akrylamidinnhold i næringsmidler (5) inneholder 
nye overvåkingsanbefalinger. Bestemmelsene 
om overvåking og rapportering i forordning (EF) 
nr. 1881/2006 bør derfor utfylles med henvisninger 
til disse nye rekommandasjonene. Overvåkningen 

fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 2005/108/
EF(6

overvåkingsrekommandasjon kan derfor utgå.

(3

(4

(5

(6

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 629/2008

av 2. juli 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende 
stoffer i næringsmidler(*)
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9) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 9 skal nr. 3 lyde:

«3.  Medlemsstatene bør meddele Kommisjonen resul-

2006/504/EF(44) og kommisjonsrekommandasjon

2006/794/EF(45). Medlemsstatene bør meddele EFSA 

kommisjonsrekommandasjon 2007/196/EF(46) og 
kommisjonsrekommandasjon 2007/331/EF(47).

_______________
(44

(45

(46

(47

forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

i vedlegget får anvendelse fra 1. juli 2009. De får ikke 
anvendelse på produkter som ble brakt i omsetning før 1. juli 
2009. Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal ha 
bevisbyrden for når produktene ble brakt i omsetning.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer:

1)  I underavsnitt 3.1. (Bly) skal nr. 3.1.11 samt nytt nr. 3.1.18 lyde:

«3.1.11 27): Agaricus bisporus
Pleurotus ostreatus (østerssopp) og Lentinula edodes (shitake)

3.1.18 Kosttilskudd(*)

(*

2)  Underavsnitt 3.2 (Kadmium) skal lyde:

«3.2 Kadmium

3.2.1 6)

3.2.2 6)

3.2.3 6)

3.2.4 6)

3.2.5 24)(25

3.2.6 24)(25):
Pelamide (Sarda sarda)
Diplodus vulgaris

Anguilla anguilla)
Multe (Mugil labrosus labrosus)
Trachurus species
Luvar (Luvarus imperialis)
Makrell (Scomber species)
Sardin (Sardina pilchardus)
Sardinops species

Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)
Dicologoglossa cuneata

3.2.7 24)(25):
 (Auxis species)

3.2.8 24)(25):
Ansjos (Engraulis species)

Xiphias gladius)

3.2.9
og lignende store krepsdyr (Nephropidae og Palinuridae)(26)

3.2.10 Muslinger(26)

3.2.11 Blekksprut (unntatt indre organer)(26)

3.2.12

3.2.13

3.2.14 Soyabønner

3.2.15
rotvekster og poteter(27)
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3.2.16 27). For poteter 
gjelder grenseverdien for skrelte poteter.

3.2.17 27): Agaricus 
bisporus Pleurotus ostreatus (østerssopp) og Lentinula edodes 
(shitake)

3.2.18 27)

3.2.19

3.2.20 Kosttilskudd(*) som utelukkende eller hovedsakelig består av tørket tang og tare 
eller produkter framstilt av tang og tare

(*

3)  I underavsnitt 3.3 (Kvikksølv) skal nr. 3.3.2 samt nytt nr. 3.3.3 lyde:

«3.3.2 24)(25):
Lophius species)

Anarhichas lupus)
Pelamide (Sarda sarda)

Anguilla species)
Hoplostethus species
Skolest (Coryphaenoides rupestris)
Kveite (Hippoglossus hippoglossus)
Genypterus capensis
Marlin (Makaira species)

Lepidorhombus species)
Multe (Mullus species)
Rosa brosmeål (Genypterus blacodes)

Esox lucius)
Ustripet pelamide (Orcynopsis unicolor)
Tricopterus minutes
Portugisisk pigghå (Centroscymnus coelolepis)
Skate (Raja species)
Uer (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

Istiophorus platypterus)
Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

Pagellus species
Hai (alle arter)

Stør (Acipenser species)
Xiphias gladius)

Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

3.3.3 Kosttilskudd(*)

(*

4)  I fotnote (1) tilføyes følgende setning:

5)  Fotnote (8) skal lyde:

«(8

_______________


