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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2229 

av 4. desember 2017 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier 

for bly, kvikksølv, melamin og dekokinat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), særlig 

artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av uønskede 

stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om 

sikkerheten ved og virkningen av kobber(l)oksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(2). I uttalelsen er det angitt 

at blyinnholdet i kobber(l)oksid i visse tilfeller overstiger Unionens gjeldende grenseverdier for bly, men at de påviste 

mengdene ikke utgjør et trygghetsproblem, ettersom dyrenes eksponering for bly ved bruk av dette tilsetningsstoffet vil 

være lavere enn ved bruk av andre kobberforbindelser som er i samsvar med unionsretten. På grunnlag av de framlagte 

opplysningene kan grenseverdien for bly i fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av sporstoffer, 

ikke alltid overholdes for kobber(l)oksid ved å anvende god framstillingspraksis. Grenseverdien for bly i kobber(l)oksid bør 

derfor tilpasses. 

3) Mange delprodukter og biprodukter fra næringsmiddelindustrien som er beregnet på fôr til kjæledyr, er hovedsakelig fra 

tunfisk. De nåværende grenseverdiene for kvikksølv for disse delproduktene og biproduktene er lavere enn dem som 

gjelder for tunfisk til konsum, noe som forårsaker mangel på slike delprodukter og biprodukter som oppfyller 

grenseverdiene for kvikksølv, og som kan brukes i fôr til kjæledyr. Det er derfor hensiktsmessig å tilpasse grenseverdien 

for kvikksølv når det gjelder fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som er beregnet på produksjon av 

fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr, samtidig som det opprettholdes et høyt nivå for vern av dyrs 

helse. 

4) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved og virkningen av guanidineddiksyre for 

slaktekyllinger, avlshøner og -haner samt svin(3). Tilsetningsstoffet guanidineddiksyre inneholder ifølge spesifikasjonen 

høyst 20 mg/kg melamin som urenhet. Myndigheten konkluderte med at guanidineddiksyres bidrag til melamin-

innholdet i fôrvarer ikke vil utgjøre noen risiko. Grenseverdien for melamin i fôrvarer er fastsatt i direktiv 2002/32/EF. 

Det er ennå ikke fastsatt noen grenseverdi for melamin i guanidineddiksyre. Det bør derfor fastsettes en slik grenseverdi. 

5) Ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014(4) ble tilbakeholdingstiden for dekokinat forkortet fra 

tre til null dager. Bestemmelsen om uunngåelig overføring av dekokinat i fôr som brukes til slaktekyllinger i 

tilbakeholdingstiden, bør derfor utgå. 

6) Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 5.12.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2018 av 9. februar 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 14. 

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

(2) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), 2016. Vitenskapelig uttalelse om 

sikkerheten ved og virkningen av kobber(l)oksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. EFSA Journal 2016;14(6):4509,  

19 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), 2016. Vitenskapelig uttalelse om 

sikkerheten ved og virkningen av guanidineddiksyre for slaktekyllinger, avlshøner og -haner samt svin. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 s. 

doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn 

til tilbakeholdingstid og grenseverdier for restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat (EUT L 87 av 22.3.2014, s. 87). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 4. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer: 

1) Rad 4, «Bly», i avsnitt I skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«4. Bly(12) Fôrmidler 

med unntak av 

10 

— grøntfôr(3), 30 

— fosfater og kalkholdige havalger, 15 

— kalsiumkarbonat, kalsium og magnesiumkarbonat(10), 20 

— gjær. 5 

Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av 

sporstoffer, 

med unntak av 

100 

— sinkoksid, 400 

— mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat og kobber-

(I)oksid. 

200 

Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler 

og antiklumpemidler, 

med unntak av 

30 

— klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse og natrolitt-fonolitt. 60 

Premikser(6). 200 

Tilskuddsfôr 

med unntak av 

10 

— mineralfôr, 15 

— sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som 

frigis over lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som er 

høyere enn 100 ganger den fastsatte grenseverdien for fullfôr. 

60 

Fullfôr. 5» 

2) Rad 5, «Kvikksølv», i avsnitt I skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«5. Kvikksølv(4) Fôrmidler 

med unntak av 

0,1 

— fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som er 

beregnet på produksjon av fôrblandinger til dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, 

0,5 
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Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

 — tunfisk (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) og 

produkter framstilt av dette som er beregnet på produksjon av 

fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr, 

1,0(13) 

— fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse, unntatt 

tunfisk og produkter framstilt av dette, som er beregnet på 

produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og 

pelsdyr, 

0,5(13) 

— kalsiumkarbonat, kalsium- og magnesiumkarbonat(10). 0,3 

Fôrblandinger 

med unntak av 

0,1 

— mineralfôr, 0,2 

— fôrblandinger til fisk, 0,2 

— fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr. 0,3» 

3) Sluttnote 13 til avsnitt I: «Uorganiske forurensende stoffer og nitrogenforbindelser» skal lyde: 

«(13) Grenseverdien gjelder på grunnlag av våtvekt» 

4) Rad 7, «Melamin», i avsnitt I skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«7. Melamin(9) Fôr 

med unntak av 

2,5 

— boksefôr til kjæledyr, 2,5(11) 

— følgende fôrtilsetningsstoffer:  

— guanidineddiksyre, 20 

— urea, — 

— biuret. —» 

5) Rad 1, «Dekokinat», i avsnitt VII skal lyde: 

Koksidiostatika Produkter beregnet til fôrvarer(1) 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«1. Dekokinat Fôrmidler 0,4 

Fôrblandinger til  

— eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker), 0,4 

— andre dyrearter. 1,2 

Premikser til bruk i fôr der bruk av dekokinat ikke er tillatt. (2)» 
 


