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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 225/2012 

av 15. mars 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til 

godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet 

fett beregnet til bruk i fôrvarer og med hensyn til særlige krav til produksjon, lagring, transport og 

dioksintesting av oljer, fett og produkter framstilt av disse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til 

fôrvarehygiene(1), særlig artikkel 27 bokstav b) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 183/2005 er det fastsatt 

alminnelige regler for fôrvarehygiene samt vilkår og 

ordninger for å sikre bearbeidingsforhold som bidrar til 

å redusere og kontrollere mulige farer. Fôrforetakenes 

virksomheter skal registreres hos eller godkjennes av 

vedkommende myndighet. Dessuten er driftsansvarlige 

for fôrforetak lenger nede i fôrkjeden pålagt å skaffe 

fôrvarer bare fra registrerte eller godkjente 

virksomheter. 

2)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av 

fôrvarer(2) skal fôrvarer som bringes i omsetning være 

trygge, og de skal være tydelig merket med de 

respektive fôrtyper. Kommisjonsforordning (EU) nr. 

575/2011 av 16. juni 2011 om katalogen over 

fôrmidler(3) inneholder dessuten detaljerte beskrivelser 

av visse fôrmidler, som skal brukes ved merking. 

3)  Samspillet mellom disse kravene bør sikre sporbarhet 

og et høyt nivå av forbrukervern i hele fôr- og 

næringsmiddelkjeden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 16.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1. 

(2) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(3) EUT L 159 av 17.6.2011, s. 25. 

4)  Offentlige kontroller og kontroller gjennomført av 

driftsansvarlige for fôrforetak har vist at visse oljer og 

fett og produkter framstilt av disse som ikke er beregnet 

til bruk i fôrvarer, har blitt brukt som fôrmidler, hvilket 

har resultert i fôr med et dioksininnhold som overstiger 

grenseverdiene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede 

stoffer i fôrvarer(4). Som en konsekvens kan 

næringsmidler framstilt av dyr som er fôret med 

forurensede fôrvarer, innebære en risiko for menneskers 

helse. Tilbaketrekking fra markedet av forurensede 

fôrvarer og næringsmidler kan dessuten føre til 

økonomiske tap. 

5)  For å bedre fôrhygienen og uten at det berører 

medlemsstatenes myndighet som fastsatt i artikkel 10 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 183/2005, bør virksomheter 

som bearbeider vegetabilske råoljer, framstiller 

produkter av oljer av vegetabilsk opprinnelse og blander 

fett, godkjennes i samsvar med nevnte forordning 

dersom disse produktene er beregnet til bruk i fôr. 

6)  Det bør fastsettes særlige krav til produksjon, merking, 

lagring og transport av disse fôrmidlene der erfaringene 

fra bruk av systemer for risikoanalyse og kritiske 

styringspunkter (HACCP) blir tatt hensyn til. 

7)  En styrket dioksinovervåking vil gjøre det lettere å 

oppdage manglende overholdelse av fôrvareregelverket 

og å håndheve det. Det er nødvendig å pålegge 

driftsansvarlige for fôrforetak en plikt til å teste fett, 

oljer og produkter framstilt av disse for dioksin og 

dioksinlignende PCB for å redusere risikoen for at 

forurensede produkter kommer inn i 

næringsmiddelkjeden, og på denne måten støtte 

strategien for å redusere EU-borgernes eksponering for 

dioksin. Overvåkingsplanen bør utarbeides på grunnlag 

av risikoen for dioksinforurensning. Det er de 

  

(4) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 
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driftsansvarlige for fôrforetakene som har ansvar for at 

fôrvarene som omsettes, er trygge. Alle kostnader 

knyttet til analysene bør derfor dekkes av dem. 

Detaljerte bestemmelser om prøvetaking og analyse som 

ikke framgår av denne forordning, bør fortsatt høre inn 

under medlemsstatenes myndighetsområde. Medlems-

statene oppfordres dessuten til å legge vekt på kontroll 

av driftsansvarlige for fôrforetak som ikke omfattes av 

dioksinovervåkingen, men som framskaffer de 

ovennevnte produktene. 

8)  Det obligatoriske risikobaserte overvåkingssystemet må 

ikke berøre plikten den driftsansvarlige for fôrforetak 

har til å overholde kravene i Unionens regelverk for 

fôrhygiene. Det bør integreres i god hygienepraksis og 

det HACCP-baserte systemet. Dette bør kontrolleres av 

vedkommende myndighet i forbindelse med 

godkjenningen av den driftsansvarlige for fôrforetaket. 

Ved den driftsansvarliges regelmessige gjennomgang av 

egen risikovurdering bør resultatene av 

dioksinovervåkingen tas i betraktning. 

9)  For å oppnå bedre innsyn bør laboratorier som utfører 

dioksinanalyser ha plikt til å innrapportere resultater 

som overskrider grenseverdiene fastsatt i direktiv 

2002/32/EF, ikke bare til driftsansvarlige for fôrforetak, 

men også til vedkommende myndighet. Dette fritar ikke 

driftsansvarlig fra plikten til å informere vedkommende 

myndighet. 

10)  For å kontrollere effektiviteten av bestemmelsene om 

obligatorisk dioksinovervåking og integreringen av den 

i de driftsansvarlige for fôrforetaks HACCP-system, bør 

bestemmelsene gjennomgås etter to år. 

11)  Vedkommende myndigheter og driftsansvarlige for 

fôrforetak bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg 

bestemmelsene i denne forordning. 

12)  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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 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 16. september 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Etter overskriften i vedlegg II innsettes følgende avsnitt: 

«DEFINISJONER 

 I dette vedlegg menes med: 

a) «parti» en identifiserbar mengde fôr som det er fastslått har felles egenskaper, som opprinnelse, sort, type 

emballasje, emballeringsbedrift, avsender eller merking, og når det gjelder en produksjonsprosess, en produsert 

enhet fra et og samme anlegg som benytter ensartede produksjonsparametrer, eller en rekke slike enheter, når de 

er framstilt fortløpende og oppbevares sammen, 

b) «produkter framstilt av vegetabilsk olje» ethvert produkt framstilt av vegetabilsk råolje eller gjenvunnet 

vegetabilsk olje ved fettbearbeiding eller biodieselbearbeiding eller destillasjon eller kjemisk eller fysisk 

raffinering, unntatt raffinert olje, 

c) «fettblanding» blanding av råoljer, raffinerte oljer, animalsk fett, oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien 

og/eller produkter framstilt av disse for å produsere blandet olje eller fett, med unntak av bare lagring av 

påfølgende partier.» 

2)  I avsnittet «ANLEGG OG UTSTYR» skal nytt nr. 10 lyde: 

«10.  Virksomheter som utfører en eller flere av følgende aktiviteter med sikte på å bringe i omsetning produkter 

beregnet til bruk i fôrvarer, må godkjennes i samsvar med artikkel 10 nr. 3: 

a)  bearbeiding av vegetabilsk råolje, unntatt dem som omfattes av forordning (EF) nr. 852/2004, 

b)  framstilling av fettsyrer ved fettbearbeiding, 

c)  framstilling av biodiesel, 

d)  fettblanding.» 

3)  I avsnittet «PRODUKSJON» skal nytt nr. 7 og 8 lyde: 

«7.  Fettblandingsvirksomheter som bringer i omsetning produkter beregnet til bruk i fôrvarer, skal holde alle 

produkter beregnet til bruk i fôrvarer fysisk atskilt fra produkter beregnet til andre formål, med mindre 

sistnevnte produkter oppfyller kravene i 

— denne forordning eller i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 852/2004 og 

— vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF(*). 

8.  Det skal klart framgå av merkingen av produktene om de er beregnet til bruk i fôrvarer eller til andre formål. 

Dersom produsenten erklærer at et bestemt parti av et produkt ikke er beregnet til bruk i fôrvarer eller 

næringsmidler, skal denne erklæringen ikke endres av en driftsansvarlig i et senere ledd i kjeden. 

 ____________  

(*) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.» 

4)  Etter avsnittet «KVALITETSKONTROLL» skal nytt avsnitt lyde: 

«DIOKSINOVERVÅKING 

1.  Driftsansvarlige for fôrforetak som bringer i omsetning fett, oljer eller produkter som er framstilt av disse og 

som er beregnet til bruk i fôrvarer, herunder fôrblandinger, skal analysere disse produktene i akkrediterte 

laboratorier for å bestemme summen av dioksiner og dioksinlignende PCB i samsvar med 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(*). 

2.  Som et supplement til den driftsansvarlige for fôrforetaks HACCP-system skal analysene nevnt i nr. 1 utføres 

med minst følgende hyppighet: 

a)  Anlegg som bearbeider vegetabilske råoljer: 

i)  100 % av partiene av rå kokosolje skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse 

produktene, 

ii)  100 % av partiene av produkter framstilt av vegetabilsk olje beregnet til bruk i fôrvarer, unntatt glyserol, 

lecitin og gummi, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene.  
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b)  Produsenter av animalsk fett: 

 En representativ analyse per 2 000 tonn animalsk fett og produkter framstilt av dette som tilhører kategori 3, 

som fastsatt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(**). 

c)  Produsenter av fiskeolje: 

i)  100 % av partiene av fiskeolje skal analyseres dersom oljen framstilles av 

— produkter framstilt av annen rå fiskeolje enn raffinert fiskeolje, 

— fisk som ikke har vært overvåket, som er av uspesifisert opprinnelse eller fra Østersjøen, 

— biprodukter fra fisk fra virksomheter som framstiller fisk beregnet til konsum og som ikke er EU-

godkjente, 

— kolmule eller menhaden, 

 Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn fiskeolje, 

ii)  100 % av de utgående partiene med produkter som er framstilt av annen rå fiskeolje enn raffinert 

fiskeolje, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

iii)  det skal utføres én representativ analyse per 2 000 tonn av fiskeolje som ikke er nevnt i punkt i), 

iv)  fiskeolje som er dekontaminert ved hjelp av en offisielt godkjent behandling, skal analyseres i henhold 

til HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 6. 

d)  Fettbearbeidingsindustri og biodieselindustri: 

i)  100 % av de innkommende partiene av rå kokosolje og produkter framstilt av vegetabilske oljer med 

unntak av glyserol, lectitin og gummi, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c), oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien og blandet fett som er 

beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

ii)  100 % av partiene av produkter som er framstilt ved bearbeidingen av produktene nevnt i punkt i), 

unntatt, glyserol, lecitin og gummi, skal analyseres. 

e)  Fettblandingsvirksomheter: 

i)  100 % av de innkommende partiene av rå kokosolje og produkter framstilt av vegetabilske oljer med 

unntak av glyserol, lectitin og gummi, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c), oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien og blandet fett som er 

beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

 eller 

ii)  100 % av partiene av blandet fett som er beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst 

omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

 Driftsansvarlig for fôrforetak skal som ledd i sin risikovurdering opplyse vedkommende myndighet om 

hvilket alternativ som er valgt. 

f)  Andre produsenter av fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon enn dem som er omhandlet 

i bokstav e): 

i)  100 % av de innkommende partiene av rå kokosolje og produkter framstilt av vegetabilske oljer med 

unntak av glyserol, lectitin og gummi, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c), oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien og blandet fett som er 

beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

ii)  prøvetakingsfrekvensen skal være på 1 % av partiene av produserte fôrblandinger som inneholder 

produkter nevnt i punkt i). 

3.  Dersom det kan vises at en ensartet sending er større enn den øvre grensen for hvert parti i henhold til nr. 2, og 

at det er tatt prøver av sendingen på en representativ måte, skal analyseresultatene av de korrekt utførte og 

forseglede prøvene betraktes som akseptable. 
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4.  Dersom en driftsansvarlig for et fôrforetak kan bevise at et innkommende parti av et produkt eller alle deler av 

et parti, som nevnt i nr. 2, allerede har blitt analysert på et tidligere stadium av produksjonen, bearbeidingen 

eller distribusjonen, eller er i samsvar med kravene i nr. 2 bokstav b) eller c) iii), skal den driftsansvarlige for 

fôrforetaket fritas fra plikten til å analysere dette partiet, og i stedet analysere det i henhold til de generelle 

HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 6. 

5.  Alle leveranser av produkter nevnt i nr. 2 bokstav d) i), bokstav e) i) og bokstav f) i) skal ledsages av 

dokumentasjon på at disse produktene eller alle delene av disse produktene er analysert eller oppfyller kravene i 

nr. 2 bokstav b) eller bokstav c) iii). 

6.  Dersom alle innkommende partier av produkter som er nevnt i nr. 2 bokstav d) i), bokstav e) i) og bokstav f) i), 

og som inngår i produksjonsprosessen, er analysert i samsvar med kravene i denne forordning, og dersom det 

kan garanteres at produksjonsprosessen, behandlingen og lagringen ikke øker dioksinforurensningen, skal den 

driftsansvarlige for fôrforetaket fritas fra plikten til å analysere sluttproduktet, og i stedet analysere det i 

henhold til de generelle HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 6. 

7.  Dersom en driftsansvarlig for fôrforetak gir et laboratorium i oppdrag å utføre en analyse som nevnt i nr. 1, skal 

han instruere laboratoriet om å meddele analyseresultatene til vedkommende myndighet dersom grenseverdiene 

for dioksin fastsatt i nr. 1 og 2 i del V i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF overskrides. 

 Dersom en driftsansvarlig for fôrforetak gir et laboratorium som ligger i en annen medlemsstat enn fôrforetaket, 

i oppdrag å utføre en analyse, skal han instruere laboratoriet om å meddele analyseresultatet til sin 

vedkommende myndighet, som i sin tur skal meddele vedkommende myndighet i medlemsstaten der den 

driftsansvarlige for fôrforetaket befinner seg. 

 Driftsansvarlige for fôrforetak skal meddele vedkommende myndighet i den medlemsstaten de befinner seg i 

dersom de gir oppdrag til et laboratorium som ligger i en tredjestat. Det skal dokumenteres at laboratoriet 

utfører analysen i samsvar med forordning (EF) nr. 152/2009. 

8.  Kravene om dioksintesting skal gjennomgås på nytt senest 16. mars 2014. 

 ____________  

(*) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

(**) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.» 

5)  I avsnittet «LAGRING OG TRANSPORT» skal nytt nr. 7 lyde: 

«7.  Beholdere som skal brukes til lagring og transport av blandet fett, oljer av vegetabilsk opprinnelse og 

produkter framstilt av disse, som er beregnet til bruk i fôrvarer, skal ikke brukes til transport eller lagring av 

andre produkter, med mindre disse produktene samsvarer med kravene i 

— denne forordning eller artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 852/2004, og 

— vedlegg I til direktiv 2002/32/EF. 

 De skal oppbevares atskilt fra annen last dersom det er risiko for forurensning. 

 Når det ikke er mulig å oppbevare dem atskilt, skal beholderne rengjøres nøye slik at alle spor av produktet 

fjernes dersom beholderne tidligere har vært brukt til produkter som ikke samsvarer med kravene i 

— denne forordning eller artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 852/2004, og 

— vedlegg I til direktiv 2002/32/EF. 

 Animalsk fett som er definert som kategori 3-materiale i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som 

er beregnet til bruk i fôrvarer, skal lagres og transporteres i samsvar med nevnte forordning.» 

 ____________  


