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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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), 
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 
19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) er det 
fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer i en rekke 
næringsmidler.

2) Med hensyn til de ulike tolkningene av hvilke deler av 
krabber som skal analyseres med hensyn til grenseverdien 
for kadmium, bør det derfor presiseres at grenseverdien 
for kadmium i krepsdyr i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1881/2006 gjelder muskelkjøtt fra lemmer (ben 
og klør) og bakkropp. For krabber og krabbelignende 
krepsdyr gjelder grenseverdien bare lemmer. Denne 
definisjonen utelukker andre deler av krepsdyr, blant annet 
hodebryststykket på krabber og uspiselige deler (skall og 
hale). Hodebryststykket omfatter fordøyelsesorganene 
(hepatopancreas) som er kjent for et høyt innhold av 
kadmium. Ettersom forbrukere i visse medlemsstater 
regelmessig spiser deler av hodebryststykket, kan det på 
medlemsstatsplan være nødvendig å veilede forbrukerne 
om å begrense inntaket av disse delene for å redusere 
eksponering for kadmium. Det er lagt ut informasjon 
om dette på nettstedet til Europakommisjonens 
generaldirektorat for helse og forbrukervern(3).

3) For å sikre konsekvens bør de deler av krepsdyr som 
grenseverdiene gjelder for, endres tilsvarende for andre 
forurensende stoffer (bly, kvikksølv, dioksiner og PCB 
samt polysykliske aromatiske hydrokarboner).

4) Muslinger, for eksempel grønnskjell og østers, kan 
akkumulere kadmium på samme måte som tang og 
tare. Ettersom grønnskjellpulver og østerspulver i likhet 
med tørket tang og tare selges som kosttilskudd, bør 
grenseverdien for kadmium i tørkede muslinger være den 
samme som gjeldende grenseverdi i tørket tang og tare og 
produkter framstilt av tang og tare.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 30.4.2011, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2012 av 30. april 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 13.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5.
(3) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_

en.htm.

5) Bestemmelsene for bladkål bør bringes i samsvar med 
bestemmelsene for andre bladgrønnsaker. Bladkål bør 
derfor ikke omfattes av standard grenseverdi for kadmium 
i «frukt og grønnsaker» i nr. 3.2.15, men bør i stedet 
oppføres i nr. 3.2.17.

6) Standard grenseverdier for bly og kadmium i frukt og 
grønnsaker er ikke realistiske for tang og tare, som 
naturlig kan inneholde høyere konsentrasjoner. Tang og 
tare bør derfor unntas fra standard grenseverdier for bly 
og kadmium i frukt og grønnsaker (nr. 3.1.10 og 3.2.15). 
Det bør samles inn flere opplysninger om forekomsten 
for å kunne avgjøre om det er behov for særlige og mer 
realistiske grenseverdier for bly og kadmium i tang og 
tare.

7) Det er en viss inkonsekvens mellom navnene på 
næringsmidler/produktgrupper i forordning (EF) 
nr. 1881/2006 og navnene på næringsmidler/
produktgrupper oppført i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 
om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på 
næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk 
opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/
EØF(4). Ettersom det i forordning (EF) nr. 1881/2006 
vises til produktgruppene oppført i forordning (EF) 
nr. 396/2005, bør disse navnene bringes i samsvar med 
sistnevnte forordning.

8) Bestemmelsene om overvåking og rapportering bør 
ajourføres med hensyn til nye anbefalinger om overvåking 
av etylkarbamat(5), perfluoroalkylerte stoffer(6) og 
akrylamid(7). Ettersom kommisjonsvedtak 2006/504/
EF(8) er opphevet og erstattet med kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1152/2009(9), bør henvisningen til vedtak 
2006/504/EF erstattes med en henvisning til forordning 
(EF) nr. 1152/2009. Det bør videre presiseres hvilke 
opplysninger som skal oversendes Kommisjonen og 
hvilke opplysninger som skal oversendes EFSA.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

(4) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(5) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 53.
(6) EUT L 68 av 18.3.2010, s. 22.
(7) EUT L 137 av 3.6.2010, s. 4.
(8) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 21.
(9) EUT L 313 av 28.11.2009, s. 40. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 2 og 3 skal lyde:

«2.  Medlemsstatene og de berørte partene skal 
hvert år underrette Kommisjonen om resultatene fra 
undersøkelsene som er gjort, og framgangen med 
hensyn til anvendelsen av forebyggende tiltak for å 
unngå forurensning med okratoksin A, deoksynivalenol, 
zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-
toksin. Kommisjonen skal gjøre resultatene tilgjengelig 
for medlemsstatene. Opplysninger om forekomsten 
skal oversendes EFSA.

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om resultatene for aflatoksin innhentet i samsvar 
med kommisjonsforordning (EF) nr. 1152/2009(*). 
Medlemsstatene skal underrette EFSA om resultatene 
for furan, etylkarbamat, perfluoroalkylerte stoffer 

og akrylamid innhentet i samsvar med kommisjons-
rekommandasjon 2007/196/EF(**), 2010/133/EU(***), 
2010/161/EU(****) og 2010/307/EU(*****).

____________
(*) EUT L 313 av 28.11.2009, s. 40.
(**) EUT L 88 av 29.3.2007, s. 56. 
(***) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 53.
(****) EUT L 68 av 18.3.2010, s. 22.
(*****) EUT L 137 av 3.6.2010, s. 4.»

b)  Nytt nr. 4 skal lyde:

«4.  Opplysninger om forekomsten av forurensende 
stoffer, som er innsamlet av medlemsstatene, bør 
eventuelt også rapporteres til EFSA.»

2)  Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

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

1)  I avsnitt 3.1 om bly skal nr. 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 og 3.1.11 lyde:

Næringsmidler(1) Grenseverdi 
 (mg/kg våtvekt)

«3.1.6 Krepsdyr(26): muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp(44). For krabber og 
krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura), muskelkjøtt fra 
lemmer

0,50»

«3.1.9 Belgvekster(27), korn og tørkede belgfrukter 0,20»

«3.1.10 Grønnsaker, unntatt kål, bladgrønnsaker, friske urter, sopp og tang og 
tare(27). For poteter gjelder grenseverdien for skrelte poteter

0,10»

«3.1.11 Kål, bladgrønnsaker(43) og følgende sopper(27): Agaricus bisporus 
(sjampinjong), Pleurotus ostreatus (østerssopp), Lentinula edodes 
(shitake)

0,30»

2)  I avsnitt 3.2 om kadmium skal nr. 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 og 3.2.20 lyde:

Næringsmidler(1) Grenseverdi 
 (mg/kg våtvekt)

«3.2.9 Krepsdyr(26): muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp(44). For krabber og 
krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura), muskelkjøtt fra 
lemmer

0,50»

«3.2.15 Grønnsaker og frukt, unntatt bladgrønnsaker, friske urter, bladkål, sopp, 
stengelgrønnsaker, rot- og knollvekster og tang og tare(27)

0,050»

«3.2.16 Stengelgrønnsaker, rot- og knollvekster, unntatt knollselleri(27). For 
poteter gjelder grenseverdien for skrelte poteter

0,10»

«3.2.17 Bladgrønnsaker, friske urter, bladkål, knollselleri og følgende 
sopper(27): Agaricus bisporus (sjampinjong), Pleurotus ostreatus 
(østerssopp), Lentinula edodes (shitake)

0,20»

«3.2.20 Kosttilskudd(39) som utelukkende eller hovedsakelig består av tørket 
tang og tare eller produkter framstilt av tang og tare eller av tørkede 
muslinger.

3,0»

3)  I avsnitt 3.3 om kvikksølv skal nr. 3.3.1 lyde:

Næringsmidler(1) Grenseverdi 
 (mg/kg våtvekt)

«3.3.1 Fiskerivarer(26) og muskelkjøtt fra fisk(24)(25), unntatt fiskearter oppført i 
nr. 3.3.2. For krepsdyr gjelder grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer 
og bakkropp(44). For krabber og krabbelignende krepsdyr (Brachyura og 
Anomura), muskelkjøtt fra lemmer

0,50»
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4)  I avsnitt 5 om dioksiner og PCB skal nr. 5.3 lyde:

Næringsmidler Grenseverdi

Summen av 
dioksiner (WHO-
PCDD/F-TEQ)(32)

Summen av 
dioksiner og 

dioksinlignende 
PCB (WHO-

PCDD/F-PCB-
TEQ)(32)

«5.3 Muskelkjøtt fra fisk og fiskerivarer og produkter 
av dette, unntatt ål(25)(34). For krepsdyr gjelder 
grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer og 
bakkropp(44). For krabber og krabbelignende krepsdyr 
(Brachyura og Anomura), muskelkjøtt fra lemmer

4,0 pg/g våtvekt 8,0 pg/g våtvekt»

5)  I avsnitt 6 om polysykliske aromatiske hydrokarboner skal nr. 6.1.3 og 6.1.5 lyde:

Næringsmidler(1) Grenseverdi 
 (µg/kg våtvekt)

«6.1.3 Muskelkjøtt fra røykt fisk og røykte fiskerivarer(25)(36), med unntak av 
muslinger. For røykte krepsdyr gjelder grenseverdien for muskelkjøtt fra 
lemmer og bakkropp(44). For røykte krabber og krabbelignende krepsdyr 
(Brachyura og Anomura), muskelkjøtt fra lemmer

5,0»

«6.1.5 Krepsdyr og blekkspruter som ikke er røykt(26). For krepsdyr gjelder 
grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp(44). For krabber 
og krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura), muskelkjøtt fra 
lemmer

5,0»

6) Sluttnote 3 skal lyde: «(3) Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i kommisjonsdirektiv 2006/125/
EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EUT 
L 339 av 6.12.2006, s. 16).

7) Sluttnote 16 skal lyde: «(16) Spedbarn og småbarn som definert i direktiv 2006/141/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, 
s. 1) og direktiv 2006/125/EF.»

8) Nye sluttnoter 43 og 44 skal lyde:

«43)  Grenseverdien for bladgrønnsaker gjelder ikke friske urter (omfattes av kodenummer 0256000 i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 396/2005).

44)  Denne definisjonen utelukker hodebryststykket på krepsdyr.»

____________




