Lagstiftingen on fämmande ämnen
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Rådets ramförordning (EEG) nr 315/93, finns de grundläggande principerna för bestämmelserna
om främmande ämnen i livsmedel
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
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 880/2016 om gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (biotoxiner)
Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om
mikrobiologiska kriterier för livsmedel (histamin i fiskeriprodukter)
Främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung JSMf 1/VLA/2007, I 11:1 5/VLA/2008, I 11:2
17/VLA/2010 (komissionens direktiv (96/23/EG), ändring (EG) nr 772/2008

Rådets förordning (Euratom) 2016/52 av den 15 januari 2016 om gränsvärden för radioaktiva
ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation
och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens
förordningar (Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90
Rådets förordning (EEG) nr 2219/89 av den 18 juli 1989 om särskilda villkor för export
av livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk
nödsituation
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
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
Kommissionens förordning (EG) nr 1609/2000 av den 24 juli 2000 om upprättandet av
en förteckning över produkter som är undantagna från rådets förordning (EEG) nr
737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter
olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl
Förteckning över tullkontor (2013/C 65/07)
Kommissionens genomförandeordning (EU) 2016/6 av den 5 januari 2016 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 genomförandeförordning (EU) nr
322/2014
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 provtagningsoch analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel
Kommissionens förordning (EG) nr 1882/2006 av den 19 december 2006 om
provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrathalten i livsmedel
Kommissionens förordning (EU) nr 589/2014 av den 2 juni 2014 om provtagnings- och
analysmetoder vid offentlig kontroll av halterna av dioxin och dioxinlika PCB:er i vissa
livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 252/2012
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
Kommissionens förordning (EU) 2015/705 av den 30 april 2015 om provtagningsmetoder och
prestandakriterier för analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel
och om upphävande av kommissionens direktiv 80/891/EEG
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, ändring (EG)
nr 2016/2016
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, rättelse (på finska)
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti 2014
om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa
tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av
förordning (EG) nr 1152/2009 , ändring (EG) nr 2016/3206
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/175 av den 5 februari 2015 om
fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med
ursprung i eller avsänt
från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 579/2014 av den 28 maj 2014 om
undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/949 av den 19 juni 2015 om
godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende
förekomsten av vissa mykotoxiner

Anvisningar och rekommendationer

Kommissionens rekommendation (2006/583/EG) av den 17 augusti 2006 om
förebyggande och begränsning av fusariumtoxiner i spannmål och
spannmålsprodukter
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 (2012/154/EU) av den 15 mars 2012 om
övervakning av förekomsten av mjöldrygealkaloider i foder och livsmedel
Kommissionens rekommendation (2013/165/EU) av den 27 mars 2013 om
förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter
Kommissionens rekommendation (2013/647/EU) av den 8 november 2013 om
undersökningar av akrylamidhalterna i livsmedel
Kommissionens rekommendation (2013/711/EU) av den 3 december 2013 om
minskning av dioxiner, furaner och PCB i foder och livsmedel, ändring (2014/663/EU)
Kommissionens rekommendation (2014/118/EU) av den 3 mars 2014 om övervakning
av spår av bromerade flamskyddsmedel i livsmedel
Kommissionens rekommendation (2014/661/EU) av den 10 september 2014 om
övervakning av förekomsten av 2- och 3-monoklorpropan-1,2-diol (2- och 3-MCPD),
fettsyraestrar av 2- och 3-MCPD samt glycidylfettsyraestrar i livsmedel
Kommissionens rekommendation (2014/662/EU) av den 10 september 2014 om god
praxis för att förhindra och minska förekomsten av opiumalkaloider i vallmofrön och
vallmofröprodukter
Kommissionens rekommendation (EU) 2015/682 av den 29 april 2015 om övervakning
av förekomsten av perklorat i livsmedel
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/docs/statement_perchlo
rate_in_food_en.pdf
Kommissionens rekommendation (EU) 2015/976 av den 19 juni 2015 om övervakning
av förekomsten av tropanalkaloider i livsmedel
Kommissionens rekommendation (EU) 2015/1381 av den 10 augusti 2015 om
övervakning av arsenik i livsmedel
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2016/688 av den 2 maj 2016 om
övervakning och hantering av förekomsten av dioxiner och PCB i fisk och
fiskeriproducter från Östersjön.
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2016/1111 av den 6 juli 2016 om
övervakning av nickel i livsmedel

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2016/2115 av den 1 december 2016 on
övervakningen av förekomsten av Δ9-tetrahydrocannabinol, dess prekursorer

och andra cannabinoider i livamede
Rekommendationer för konsumenterna
Eviras rekommenderande intag av fisk
Kommissionens meddelande: Methyl mercury in fish and fishery products
Lisätietoja

Lisätietoja Eviras hemsida
Lisätietoja Euroopan komission kotisivuilla

