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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1259/2011

av 2. desember 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for dioksiner, 
dioksinlignende PCB-er og ikke-dioksinlignende PCB-er i næringsmidler (*)

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 dioksiner og dioksinlignende 
PCB-er i en rekke næringsmidler.

2) Dioksiner tilhører en gruppe av 75 polyklorerte dibenzo-
p-dioksinforbindelser (PCDD) og 135 polyklorerte 
dibenzofuranforbindelser (PCDF), hvorav 17 er av 
toksikologisk betydning. Polyklorerte bifenyler (PCB) 
er en gruppe av 209 ulike forbindelser som kan deles 
inn i to grupper etter toksikologiske egenskaper: Tolv 
forbindelser har toksikologiske egenskaper som ligner 
dioksiner, og kalles derfor ofte «dioksinlignende PCB-
er». De øvrige PCB-ene har ikke dioksinlignende 
toksisitet, men en annen toksikologisk profil og kalles 
«ikke-dioksinlignende PCB-er».

3) Hver forbindelse av dioksiner eller dioksinlignende 
PCB-er har ulik toksisitet. For å kunne angi disse 
forskjellige forbindelsenes toksisitet, er begrepet 
«toksisitetsekvivalensfaktor» (TEF) blitt innført for 
å lette risikovurderingen og den forskriftsmessige 
kontrollen. Dette betyr at analyseresultatene for alle de 
individuelle dioksinforbindelsene og dioksinlignende 
PCB-forbindelsene av toksikologisk betydning uttrykkes 
i én enkelt målbar enhet: «TCDD-ekvivalentmengde» 
(TEQ).

4) Verdens helseorganisasjon (WHO) holdt 28-30. juni 
2005 et seminar for sakkyndige om de TEF-verdiene som 
organisasjonen fastsatte i 1998. En rekke TEF-verdier 
ble endret, særlig for PCB-er, oktaklorerte forbindelser 
og pentaklorerte furaner. Opplysninger om virkningene 
av de nye TEF-verdiene og den seneste forekomsten 
er samlet i den vitenskapelige rapporten «Results of 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 3.12.2011, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2012 av 15. juni 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 56 av 4.10.2012, s. 5.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EFT L 364 av 20.12.2006, s. 5.

the monitoring of dioxin levels in food and feed» fra 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA(3). På bakgrunn av disse nye opplysningene bør 
derfor grenseverdiene for PCB-er vurderes på nytt.

5) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i 
nærings middelkjeden har på anmodning fra Kommisjonen 
vedtatt en uttalelse om forekomsten av ikke-dioksin-
lignende PCB-er i fôr og næringsmidler(4).

6) Summen av de seks markørene eller indikatorene for PCB-
er (PCB 28, 52, 101, 138, 153 og 180) omfatter omkring 
halvparten av den samlede mengden ikke-dioksinlignende 
PCB-er i fôr og næringsmidler. Denne summen anses 
for å være en passende markør for forekomsten av og 
menneskers eksponering for ikke-dioksinlignende PCB-
er og bør derfor fastsettes som grenseverdi.

7) Grenseverdier er fastsatt på bakgrunn av opplysninger om 
senere forekomster som er samlet i EFSAs vitenskapelige 
rapport «Results of the monitoring of non dioxin-
like PCBs in food and feed»(5). Selv om det er mulig 
å oppnå lavere grenser for mengdebestemmelse, kan 
det fastslås at mange laboratorier anvender en grense 
for mengdebestemmelse på 1 μg/kg fett, eller til og 
med 2 μg/kg fett. Dersom analyseresultatene uttrykkes 
som en øvre grense, vil det i noen tilfeller innebære et 
nivå som ligger tett opptil grenseverdien dersom det 
ble fastsatt svært strenge grenseverdier, selv om ingen 
PCB-er er bestemt. Det ble også fastslått at det for visse 
næringsmiddelkategorier ikke forelå særlig omfattende 
opplysninger. Det vil derfor være hensiktsmessig å 
vurdere grenseverdiene på nytt om tre år på grunnlag av 
en mer omfattende database som oppnås ved hjelp av en 
analysemetode med tilstrekkelig følsomhet til å kunne 
bestemme et lavt innhold.

8) Finland og Sverige har fått innvilget unntak for 
omsetning av fisk med opprinnelse i Baltikum som er 
beregnet på konsum på deres territorium, og som har 
et dioksininnhold som overstiger grenseverdiene som 
er fastsatt for dioksiner og summen av dioksiner og 
dioksinlignende PCB-er i fisk. Disse medlemsstatene har 
oppfylt vilkårene med hensyn til å opplyse forbrukerne 
fullt ut om kostanbefalinger. De meddeler hvert år 
Kommisjonen resultatene av overvåkingen av innholdet 
av dioksiner i fisk fra Baltikum og rapporterer om 
de tiltakene som er truffet for å redusere menneskers 
eksponering for dioksiner i fisk fra Baltikum.

(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
doc/1385.pdf

(4) EFSA Journal (2005) 284, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
doc/284.pdf).

(5) EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
doc/1701.pdf
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9) På grunnlag av resultatene av Finlands og Sveriges 
overvåking av innholdet av dioksiner og dioksinlignende 
PCB-er kan unntaket bli begrenset til å gjelde visse 
fiskearter. Ettersom dioksiner og PCB-er fortsatt vil 
forekomme i miljøet og dermed i fisk, bør dette unntaket 
innvilges uten tidsbegrensning.

10) Når det gjelder villaks, har Latvia anmodet om et unntak 
som tilsvarer det Finland og Sverige har fått. For det formål 
har Latvia vist at menneskers eksponering for dioksiner 
og dioksinlignende PCB-er på statens territorium ikke 
er høyere enn den høyeste gjennomsnittsverdien i noen 
annen medlemsstat, og at staten har en ordning som sikrer 
at forbrukerne opplyses fullt ut om kostanbefalinger som 
skal begrense bestemte sårbare befolkningsgruppers 
konsum av fisk fra Baltikum for å unngå eventuelle 
helserisikoer. Dessuten bør innholdet av dioksiner og 
dioksinlignende PCB-er i fisk fra Baltikum overvåkes, 
og resultatene og tiltak som er truffet for å redusere 
menneskers eksponering for dioksiner og dioksinlignende 
PCB-er fra fisk fra Baltikum, bør meddeles Kommisjonen. 
Det er iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at fisk og 
fiskeprodukter som ikke overholder EUs grenseverdier, 
ikke bringes i omsetning i andre medlemsstater.

11) Ettersom forurensningsmønsteret for ikke-dioksin-
lignende PCB-er i fisk fra Baltikum har likhetstrekk 
med forurensning med dioksiner og dioksinlignende 
PCB-er, og ettersom ikke-dioksinlignende PCB-er lenge 
har forekommet i miljøet, bør det innvilges et lignende 
unntak for forekomst av ikke-dioksinlignende PCB-er 
som for dioksiner og dioksinlignende PCB-er i fisk fra 
Baltikum.

12) EFSA er blitt anmodet om å avgi en vitenskapelig 
uttalelse om forekomsten av dioksiner og dioksinlignende 
PCB-er i lever fra sau og dyr av hjortefamilien, og om 
hvorvidt grenseverdiene for dioksiner og PCB-er i 
lever og produkter av denne bør fastsettes på grunnlag 
av produktet og ikke bare på grunnlag av fettet, slik det 
er nå. Bestemmelsene om lever og produkter av denne 
bør derfor vurderes på nytt så snart EFSAs uttalelse 
foreligger, særlig bestemmelsene om lever fra sau og 
dyr av hjortefamilien. I mellomtiden bør grenseverdien 
for dioksiner og dioksinlignende PCB-er fastsettes på 
grunnlag av fett.

13) Det har hittil ikke vært fastsatt grenseverdier for dioksiner 
og dioksinlignende næringsmidler med mindre enn 1 % 
fett, ettersom disse næringsmidlene i mindre omfang 
bidrar til menneskers eksponering. Det har imidlertid vært 
tilfeller der næringsmidler med mindre enn 1 % fett har 
hatt et svært høyt innhold av dioksiner og dioksinlignende 
PCB-er i fettet. Grenseverdiene bør derfor gjelde for 
slike næringsmidler, men på grunnlag av produkt. Med 
tanke på at det er fastsatt en grenseverdi på grunnlag av 
produkt for visse næringsmidler med lavt fettinnhold, 
bør en slik grenseverdi på grunnlag av produkt gjelde for 
næringsmidler som inneholder mindre enn 2 % fett.

14) På bakgrunn av opplysningene om overvåkingen av 
dioksiner og dioksinlignende PCB-er i næringsmidler 
til spedbarn og småbarn bør det fastsettes særskilte 
grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende PCB-er i 
næringsmidler til spedbarn og småbarn. Bundesinstitut für 
Risikobewertung i Tyskland har anmodet EFSA særskilt 
om å vurdere risikoen for spedbarn og småbarn som følge 
av forekomst av dioksiner og dioksinlignende PCB-er i 
næringsmidler til spedbarn og småbarn. Bestemmelsene 
om næringsmidler til spedbarn og småbarn bør derfor 
vurderes på nytt så snart EFSAs uttalelse foreligger.

15) 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 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a)  Overskriften «Midlertidige unntak» endres til 
«Unntak».

b)  Nr. 4 skal lyde:

 «4.  Som unntak fra artikkel 1 kan Finland, Sverige 
og Latvia tillate at villaks (Salmo salar) og produkter 
av denne med opprinnelse i Baltikum som er beregnet 
på konsum på deres territorium, og som har et innhold 
av dioksiner og/eller dioksinlignende PCB-er og/
eller ikke-dioksinlignende PCB-er som overstiger 
grenseverdiene i nr. 5.3 i vedlegget, bringes i omsetning, 
forutsatt at det finnes en ordning som sikrer at 
forbrukerne opplyses fullt ut om kostanbefalinger som 
skal begrense bestemte sårbare befolkningsgruppers 
konsum av villaks fra Baltikum og produkter av denne 
for å unngå eventuelle helserisikoer.

 Finland, Sverige og Latvia skal fortsette å treffe de 
tiltakene som er nødvendige for å sikre at villaks og 
produkter av denne som ikke er i samsvar med nr. 
5.3 i vedlegget, ikke bringes i omsetning i andre 
medlemsstater.

 Finland, Sverige og Latvia skal hvert år rapportere til 
Kommisjonen om de tiltakene de har truffet for effektivt 
å opplyse de bestemte sårbare befolkningsgruppene 
om kostanbefalingene og sikre at villaks og produkter 
av denne som ikke overholder grenseverdiene, ikke 
bringes i omsetning i medlemsstatene. De skal dessuten 
framlegge dokumentasjon på at disse tiltakene er 
effektive.»
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c)  Nytt nr. 5 skal lyde:

 «5.  Som unntak fra artikkel 1 kan Finland og Sverige 
tillate at villsild som er større enn 17 cm (Clupea 
harengus), vill røye (Salvelinus spp.), vill elveniøye 
(Lampetra fluviatilis) og villørret (Salmo trutta) og 
produkter av disse med opprinnelse i Baltikum som er 
beregnet på konsum på deres territorium, og som har et 
innhold av dioksiner og/eller dioksinlignende PCB-er 
og/eller ikke-dioksinlignende PCB-er som overstiger 
grenseverdiene i nr. 5.3 i vedlegget, bringes i omsetning, 
forutsatt at det finnes en ordning som sikrer at 
forbrukerne opplyses fullt ut om kostanbefalinger som 
skal begrense bestemte sårbare befolkningsgruppers 
konsum av villsild som er større enn 17 cm, vill røye, 
vill elveniøye og villørret fra Baltikum og produkter av 
disse for å unngå eventuelle helserisikoer.

 Finland og Sverige skal fortsette å treffe de tiltakene som 
er nødvendige for å sikre at villsild som er større enn 
17 cm, vill røye, vill elveniøye, villørret og produkter

  av disse som ikke er i samsvar med nr. 5.3 i vedlegget, 
ikke bringes i omsetning i andre medlemsstater.

 Finland og Sverige skal hvert år rapportere til 
Kommisjonen om de tiltakene de har truffet for effektivt 
å opplyse de bestemte sårbare befolkningsgruppene om 
kostanbefalingene og sikre at fisk og fiskeprodukter 
som ikke overholder grenseverdiene, ikke bringes 
i omsetning i medlemsstatene. De skal dessuten 
framlegge dokumentasjon på at disse tiltakene er 
effektive.»

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.

Den får anvendelse fra 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I avsnitt 5: Dioksiner og PCB-er i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer:

a)  Avsnitt 5: Dioksiner og PCB-er skal lyde:

«Avsnitt 5: Dioksiner og PCB-er(31)

Næringsmidler

Grenseverdi

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

Summen av dioksiner og 
dioksinlignende PCB-er 
(WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ)(32)

Summen av PCB28, 
PCB52, PCB101, 
PCB138, PCB153 
og PCB180 (ICES 

– 6)(32)

5.1 Kjøtt og kjøttprodukter (unntatt spiselig 
slakteavfall) fra følgende dyr(6):

– storfe og sau 2,5 pg/g fett(33) 4,0 pg/g fett(33) 40 ng/g fett(33)

– fjørfe 1,75 pg/g fett(33) 3,0 pg/g fett(33) 40 ng/g fett(33)

– svin 1,0 pg/g fett(33) 1,25 pg/g fett(33) 40 ng/g fett(33)

5.2 Lever av landdyr nevnt i nr. 5.1(6) og 
produkter av denne

4,5 pg/g fett(33) 10,0 pg/g fett(33) 40 ng/g fett(33)

5.3 Muskelkjøtt fra fisk og fiskerivarer og 
produkter av dette(25)(34), unntatt:

– vill ål

– vill ferskvannsfisk, unntatt vandrende 
fiskearter fanget i ferskvann

– fiskelever og produkter av denne

– marine oljer

For krepsdyr gjelder grenseverdien for 
muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp(44). 
For krabber og krabbelignende krepsdyr 
(Brachyura og Anomura), gjelder den 
for muskelkjøtt fra lemmer

3,5 pg/g våtvekt 6,5 pg/g våtvekt 75 ng/g våtvekt

5.4 Muskelkjøtt fra vill ferskvannsfisk, 
unntatt vandrende fiskearter fanget i 
ferskvann og produkter av disse(25)

3,5 pg/g våtvekt 6,5 pg/g våtvekt 125 ng/g våtvekt

5.5 Muskelkjøtt fra vill ål (Anguilla 
anguilla) og produkter av dette

3,5 pg/g våtvekt 10,0 pg/g våtvekt 300 ng/g våtvekt

5.6 Fiskelever og produkter av denne, 
unntatt marine oljer som nevnt i nr. 5.7

— 20,0 pg/g våtvekt(38) 200 ng/g 
våtvekt(38)

5.7 Marine oljer (fiskeolje, fiskeleverolje 
og oljer av andre marine organismer 
beregnet på konsum)

1,75 pg/g fett 6,0 pg/g fett 200 ng/g fett

5.8 Rå melk(6) og melkeprodukter(6), 
herunder smørfett

2,5 pg/g fett(33) 5,5 pg/g fett(33) 40 ng/g fett(33)
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Næringsmidler

Grenseverdi

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

Summen av dioksiner og 
dioksinlignende PCB-er 
(WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ)(32)

Summen av PCB28, 
PCB52, PCB101, 
PCB138, PCB153 
og PCB180 (ICES 

– 6)(32)

5.9 Hønseegg og eggprodukter(6) 2,5 pg/g fett(33) 5,0 pg/g fett(33) 40 ng/g fett(33)

5.10 Fett fra følgende dyr:

– storfe og sau 2,5 pg/g fett 4,0 pg/g fett 40 ng/g fett

– fjørfe 1,75 pg/g fett 3,0 pg/g fett 40 ng/g fett

– svin 1,0 pg/g fett 1,25 pg/g fett 40 ng/g fett

5.11 Blandet animalsk fett 1,5 pg/g fett 2,50 pg/g fett 40 ng/g fett

5.12 Vegetabilske oljer og fettstoffer 0,75 pg/g fett 1,25 pg/g fett 40 ng/g fett

5.13 Næringsmidler beregnet på spedbarn og 
småbarn(4)

0,1 pg/g våtvekt 0,2 pg/g våtvekt 1,0 ng/g våtvekt

b)  Fotnote 31 skal lyde:

«(31)  Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner 
(PCDF) uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO) ved bruk av 
WHO-TEF (toksisitetsekvivalens faktorer) og summen av dioksiner og dioksinlignende PCB-er (summen 
av PCDD, PCDF og polyklorerte bifenyler (PCB), uttrykt i WHOs toksisitetsekvivalenter ved bruk av 
WHO-TEF. WHO-TEF til vurdering av risikoen for mennesker på grunnlag av konklusjonene fra Verdens 
helseorganisasjons ekspertmøte i Genève i juni 2005 om et internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet 
(IPCS) (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and 
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 
93(2), 223–241 (2006))

Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) «Dioksinlignende» PCB-er: 
Non-orto PCB-er + Mono-orto 
PCB-er

2,3,7,8-TCDD 1

1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-orto PCB-er

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03

OCDD 0,0003

Dibenzofuraner (PCDF) Mono-orto PCB-er

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,0003

Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = hexa, «Hp» = hepta, «O» = octa, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = 
klorodibenzofuran, «CB» = klorbifenyl.»
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c)  Fotnote 33 skal lyde:

«(33)  Grenseverdien uttrykt på grunnlag av fett gjelder ikke for næringsmidler som inneholder < 2 % fett. For 
næringsmidler som inneholder mindre enn 2 % fett, gjelder den grenseverdien på grunnlag av produkt som 
tilsvarer grenseverdien for næringsmidler som inneholder 2 % fett, beregnet ut fra grenseverdien på grunnlag 
av fett i henhold til følgende formel:

 Grenseverdi på grunnlag av produkt for næringsmidler som inneholder mindre enn 2 % fett = grenseverdi på 
grunnlag av fett for næringsmiddel x 0,02.»

__________________




