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Rådets ramförordning (EEG) nr 315/93

 

EU-bestämda gränsvärden ges i följande förordningar: 

 
Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om 
fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel, ändringar (EG) 
nr 1126/2007 , (EG) nr 565/2008), (EG) nr 629/2008, (EU) nr 165/2010 och (EU) nr  
105/210,  (EU) nr 165/2010 , (EU) nr 420/2011 , (EU) nr 835/2011, (EU) nr 
1258/2011 och (EU) nr 1259/2011

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om 
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ändringar, 
som behandlar  hälsonormer för levande musslor (botoxiner) (EG) nr 2074/2005, (EG) 
nr 1664/2006 och (EG) nr 1244/2007

 
Främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung  JSMf  1/VLA/2007  
(komissionens direktiv (96/23/EG), ändring (EG) nr 772/2008

 
Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren för import av 
jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i 
Tjernobyl, ändring (EG) nr 1048/2009

Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för 
import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid 
kärnkraftverket i Tjernobyl, ändring (EG) nr 1048/2009 
 
 Förteckning över tullkontor (2009/C 156/08) 

 
 Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden 
 för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan 
 radiologisk nödsituation 
 
 
  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 av den 27 
  september 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel 
  med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid  
  kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av förordning (EU) nr 
  297/2011  
 
   
 Rådets förordning (Euratom) nr 2218/89 av den 18 juli 1989 om ändring av 
 förordning (Euratom) nr 3954/87 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och 
 djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation 
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Högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel 

Handels- och industriministeriets förordning om högsta tillåtna halter av vissa 
främmande ämnen i livsmedel 237/2002, ändring 517/2005

Förordningen om provtagning och regler och kriterier för analysmetoder  
 
Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om 
mikrobiologiska kriterier för livsmedel (histamin) 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 av den 23 februari 2006 om 
provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i  
livsmedel, ändring (EU) nr 178/2010   
 
 Handledning för behöriga myndigheter vid kontroll av 
 överensstämmelse med EU:s lagstiftning om aflatoxiner
 

Quidance document for sampling of cereals for mycotoxins 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1882/2006 av den 19 december 2006 om 
provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrathalten i livsmedel 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1883/2006 av den 19 december 2006 om 
provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av halterna av dioxin och 
dioxinlika PCB:er i vissa livsmedel  

Provtagning av fiskpartier som innehåller hela fiskar av olika storlek 
och/eller vikt (Quidance on sampling of whole fishes of different size 
and/or weight (referred to in 3rd indent of point 4.4. of Regulation (EC) 
1883/2006)) 

Quidelines for the enforcement of provisions on dioxins in the event 
non-compliance with the maximum levels for dioxins in food 

 
Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- 
och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, 
oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel, ändring (EU) nr 836/2011
 
Kommissionens beslut 2002/225/EG av den 15 mars 2002 om tillämpningsföreskrifter 
för rådets direktiv 91/492/EEG när det gäller gränsvärden och analysmetoder för vissa 
marina biotoxiner i musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

 
Övriga förordningar om övervakning  
 
Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare 
offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt 
ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG, ändringar (EU) nr 212/2010, (EU) nr 
878/2010, (EU) nr 1099/2010, (EU) nr 187/2011, (EU) nr 433/2011, (EU) nr 799/2011
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Kommissionens beslut (EG) nr 1135/2009 av den 25 november 2009 om införande av 
särskilda villkor för import av vissa produkter som har sitt ursprung i eller har avsänts 
från Kina och om upphävande av kommissionens beslut 2008/798/EG
 
Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 av den 27 november 2009 om 
införande av särskilda villkor för importen av vissa livsmedel från vissa tredjeländer 
på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av beslut 
2006/504/EG 

 
Kommissionens förordning (EU) nr 258/2010 av den 25 mars 2010 om särskilda 
villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av 
risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner samt om upphävande av 
beslut 2008/352/EG 

 

Kommissionens meddelande av laboratorier som analyserar 
pentaklorfenoler 

  

Kommissionens förordning (EG) nr 1151/2009 av den 27 november 2009 om 
särskilda villkor för import av solrosolja med ursprung i eller avsänd från Ukraina på 
grund av risk för kontaminering med mineralolja och om upphävande av beslut 
2008/433/EG 

Kommissionens beslut 2008/47/EG av den 20 december 2007 om godkännande av 
Förenta staternas kontroller före  export av jordnötter och produkter som framställs 
därav när det gäller förekomst av aflatoxiner 

 
 Kommissionens  genomförandeförordning (EU) nr 844/2011 av den 23 augusti 2011 
 om godkännande av Kanadas kontroller före export av vete och vetemjöl avseende 
 förekomsten av ochratoxin A  

  

Råd och rekommendationer  

Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, 
recovery factors and the provisions of EU Food and Feed legislation. updated 01-03-
2005  

Kommissionens rekommendation (2006/794/EG) av den 16 november 2006 om 
övervakningen av bakgrundsnivåerna av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika 
PCB i livsmedel  

 Kommissionens rekommendation (2011/516/EU) av den 23 augusti 2011  
 om minskning av dioxiner, furaner och PCB i foder och livsmedel  

 
Kommissionens rekommendation 2006/583/EG av den 17 augusti 2006 om 
förebyggande och begränsning av fusariumtoxiner i spannmål och 
spannmålsprodukter 
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Kommissionens rekommendation 2003/598/EG av den 11 augusti 2003 om att 
förhindra och minska förekomsten av patulin i äppeljuice och äppeljuiceingredienser i 
andra drycker 
 
Kommissionens rekommendation 2010/307/EU av den 2 juni  2010 om övervakning 
av akrylamidhalterna i livsmedel 
 
Kommissionens rekommendation 2007/196/EG av den 28 mars 2007 om övervakning 
av förekomsten av furan i livsmedel 
  
Kommissionens rekommendation 2010/161/EU av den 17 mars 2010 om övervakning 
av perfluorerade alkylsulfonater i livsmedel  
 
 

Rekommendationer för konsumenterna 
Eviras rekommenderande intag av fisk

Kommissionens meddelande: Methyl mercury in fish and fishery products 
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