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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005 

av 25. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse 

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 fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 18. mars 2010 en uttalelse om bly i næringsmidler(3). CONTAM-

gruppen pekte på utviklingsnevrotoksisitet hos småbarn og kardiovaskulære virkninger og nyretoksisitet hos voksne 

som mulige kritiske skadevirkninger av bly som risikovurderingen kan baseres på. Den påpekte videre at beskyttelse av 

barn og kvinner i fertil alder mot den mulige risikoen for virkninger på den nevrologiske utviklingen er tilstrekkelig til å 

beskytte alle befolkningsgrupper mot de øvrige skadevirkningene av bly. Eksponeringen for bly gjennom kosten bør 

derfor reduseres ved å senke de nåværende grenseverdiene og fastsette ytterligere grenseverdier for bly i relevante varer. 

3) Det finnes allerede grenseverdier for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. For å sikre en videre reduksjon av 

spedbarns og småbarns eksponering gjennom kosten bør de nåværende grenseverdiene senkes og nye grenseverdier 

fastsettes for bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle 

medisinske formål for spedbarn og småbarn samt drikker som denne sårbare forbrukergruppen konsumerer mye av. 

4) Nye forekomstdata viser at noen av de nåværende unntakene fra standardgrenseverdiene ikke lenger er nødvendige, 

ettersom standardgrenseverdiene kan overholdes ved å følge god praksis, eller fordi grenseverdiene kan senkes. Det er 

derfor ikke lenger behov for særskilte grenseverdier for kål utenom bladkål, eller for friske belgvekster og de fleste bær 

og små frukter, mens de nåværende grenseverdiene bør senkes for blekksprut, de fleste fruktbærende grønnsaker, de 

fleste typer fruktjuice samt vin og aromatisert vin. 

5) Når det gjelder havrerot, er det vanskelig å overholde de nåværende grenseverdiene. Ettersom forbruket av denne varen 

er lavt og innvirkningen på menneskers eksponering er ubetydelig, bør grenseverdiene for bly i havrerot økes. 

6) Sporadiske funn av høyt blyinnhold i honning har ført til at medlemsstatene har iverksatt håndhevingstiltak ved 

forskjellige blynivåer. Forskjeller i regler som vedtas av medlemsstatene, kan hemme det felles marked, og det bør 

derfor fastsettes en grenseverdi for bly i honning. 

7) Ettersom konsum av te og urtete kan bidra vesentlig til eksponering gjennom kosten, bør det fastsettes en grenseverdi 

for disse varene. I mangel av data om tørkede teblader og tørkede deler av andre planter til tilberedning av urtete som 

gjør det mulig å fastsette en slik grenseverdi, bør det imidlertid samles inn forekomstdata med henblikk på en eventuell 

framtidig fastsettelse av en særskilt grenseverdi. 

8) Ettersom regelverket for bearbeidede kornbaserte næringsmidler, barnemat for spedbarn og småbarn og næringsmidler 

til spesielle medisinske formål er erstattet, må det gjøres endringer i visse sluttnoter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 26.6.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 15. 

(1) EUT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on Lead in Food». 

EFSA Journal 2010; 8(4):1570. 
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9) Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene som 

fastsettes ved denne forordning. Grenseverdiene for bly bør derfor få anvendelse på et senere tidspunkt. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

De grenseverdiene for bly som er fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som endret ved denne forordning, skal 

gjelde fra 1. januar 2016. Næringsmidler som ikke overholder disse grenseverdiene, og som lovlig er brakt i omsetning før  

1. januar 2016, kan fortsatt markedsføres etter dette, fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

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, 25. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  Punkt 3.1 (Bly) skal lyde: 

«3.1 Bly  

3.1.1 Rå melk(6), varmebehandlet melk og melk til produksjon av melke-

baserte produkter 

0,020 

3.1.2 Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger  

 markedsført i pulverform(8)(29) 0,050 

 markedsført i flytende form(8)(29) 0,010 

3.1.3 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og 

småbarn(3)(29) unntatt dem som er nevnt i 3.1.5 

0,050 

3.1.4 Næringsmidler til spesielle medisinske formål(9) som er særlig 

beregnet på spedbarn og småbarn 

 

 markedsført i pulverform(29) 0,050 

 markedsført i flytende form(29) 0,010 

3.1.5 Drikker for spedbarn og småbarn som er merket og selges som slike, 

unntatt dem som er nevnt i 3.1.2 og 3.1.4 

 

 markedsført i flytende form eller for rekonstituering etter produ-

sentens anvisninger, herunder fruktjuice(4) 

0,030 

 beregnet på å tilberedes ved uttrekking eller avkoking(29) 1,50 

3.1.6 Kjøtt (unntatt slakteavfall) fra storfe, sau, svin og fjørfe(6) 0,10 

3.1.7 Slakteavfall fra storfe, sau, svin og fjørfe(6) 0,50 

3.1.8 Muskelkjøtt fra fisk(24)(25) 0,30 

3.1.9 Blekksprut(52) 0,30 

3.1.10 Krepsdyr(26)(44) 0,50 

3.1.11 Muslinger(26) 1,50 

3.1.12 Korn og belgfrukter 0,20 

3.1.13 Grønnsaker unntatt bladkål, havrerot, bladgrønnsaker og friske urter, 

sopp, tang og tare og fruktbærende grønnsaker(27)(53) 

0,10 

3.1.14 Bladkål, havrerot, bladgrønnsaker unntatt friske urter og følgende 

sopper: Agaricus bisporus (sjampinjong), Pleurotus ostreatus 

(østerssopp), Lentinula edodes (shitake)(27) 

0,30 
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3.1.15 Fruktbærende grønnsaker  

 sukkermais(27) 0,10 

 andre enn sukkermais(27) 0,05 

3.1.16 Frukt unntatt tranebær, solbær og rips, hyllebær og frukt av 

jordbærtre(27) 

0,10 

3.1.17 Tranebær, solbær og rips, hyllebær og frukt av jordbærtre(27) 0,20 

3.1.18 Fettstoffer og oljer, herunder melkefett 0,10 

3.1.19 Fruktjuice, konsentrert fruktjuice etter rekonstituering og fruktnektar  

 utelukkende fra bær og andre små frukter(14) 0,05 

 fra annen frukt enn bær og andre små frukter(14) 0,03 

3.1.20 Vin (innbefattet musserende vin, ikke innbefattet sterkvin), eplesider, 

pæresider og fruktvin(11) 

 

 produkter framstilt fra frukthøsten i 2001 til frukthøsten i 2015 0,20 

 produkter framstilt fra og med frukthøsten i 2016 0,15 

3.1.21 Aromatisert vin, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte 

cocktailer av vinprodukter(13) 

 

 produkter framstilt fra frukthøsten i 2001 til frukthøsten i 2015 0,20 

 produkter framstilt fra og med frukthøsten i 2016 0,15 

3.1.22 Kosttilskudd(39) 3,0 

3.1.23 Honning 0,10» 

2)  Sluttnote 3 skal lyde: 

«(3)  Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 

12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale 

kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 

1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35).» 

3)  Sluttnote 8 og 9 utgår. Henvisninger til sluttnote 8 og 9 erstattes med henvisninger til sluttnote 3. 

4)  Sluttnote 11 skal lyde: 

«(11)  Vin og musserende vin som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av  

17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 671).»  
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5)  Sluttnote 13 skal lyde: 

«(13)  Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 251/2014 av 

26. februar 2014 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1601/899 (EUT L 84 av 

13.2.2008, s. 14). 

 Grenseverdien for OTA som gjelder for disse drikkene, avhenger av andelen av vin og/eller druemost i det ferdige 

produktet.» 

6)  Sluttnote 16 skal lyde: 

«(16)  Spedbarn og småbarn som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om 

næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for 

vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF 

og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og 

(EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35).» 

7)  Sluttnote 28 utgår. 

8)  Sluttnote 44 skal lyde: 

«(44)  Muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp. Denne definisjonen utelukker hodebryststykket på krepsdyr. For krabber og 

krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura): muskelkjøtt fra lemmer.» 

9)  Ny sluttnote 52 og 53 skal lyde: 

«(52)  Grenseverdien gjelder dyret slik det selges, uten innvoller. 

(53)  For poteter gjelder grenseverdien skrelte poteter.» 

 __________  


