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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2011 НА КОМИСИЯТА
от 2 декември 2011 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите
количества диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в храни
(текст от значение за ЕИП)

и храните“ (3). Във връзка с това е подходящо да се
преразгледат максимално допустимите количества на
PCB, като се вземат предвид новите данни.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от
8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури
относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2,
параграф 3 от него,

(5)

По искане на Комисията Експертната група на ЕОБХ по
замърсителите в хранителната верига прие становище по
отношение на наличието на недиоксиноподобни PCB във
фуражите и храните (4).

(6)

Сумата от шестте маркерни или индикаторни PCB (PCB
28, 52, 101, 138, 153 и 180) обхваща половината от
всички недиоксиноподобни PCB във фуражите и храните.
Посочената сума се разглежда като подходящ маркер за
наличието и за експозицията на хората на недиоксино
подобни PCB и поради това следва да бъде определена за
максимално допустимо количество.

(7)

Максимално допустимите количества са установени, като
са взети предвид данните за настоящото наличие на
веществата, обобщени в научния доклад на ЕОБХ
„Резултати от наблюдението на недиоксиноподобните
PCB във фуражите и храните“ (5). Въпреки че е
възможно да се постигнат по-ниски граници на коли
чествено определяне (ГКО), за отбелязване е, че
значителен брой лаборатории си служат с ГКО, равна
на 1 μg/kg мазнина или дори 2 μg/kg мазнина. Израз
яването на аналитичните резултати като горна граница
може в някои случаи да доведе до получаването на
стойност, близка до максимално допустимото количество,
ако са определени твърде строги максимални количества,
дори и наличие на PCB да не е количествено установено.
Прието е също, че данните за някои категории храни не
са изчерпателни. Поради това би било подходящо да се
преразгледат максимално допустимите количества след 3
години въз основа на по-пълна база данни, получени с
помощта на аналитичен метод с точност, достатъчна за
количествено определяне на малки количества.

(8)

На Финландия и Швеция бяха предоставени дерогации за
пускане на пазара на предназначена за консумация на
тяхната територия риба от Балтийския регион, в която
съдържанието на диоксин надвишава максимално допус
тимите количества, определени за диоксин, и сумата на
диоксини и диоксиноподобни PCB в риба. Тези държавичленки са изпълнили условията относно предоставяне
информация на потребителите за препоръчителния
хранителен режим. Всяка година те съобщават на
Комисията резултатите от провежданото от тях
наблюдение върху съдържанието на диоксини в риба от
Балтийския регион и докладват за мерките за намаляване
на експозицията на хора на диоксини от Балтийския
регион.

като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от
19 декември 2006 г. за определяне на максимално допус
тимите количества на някои замърсители в храните (2) са
установени максимално допустимите количества на
диоксини и диоксиноподобни PCB в редица храни.

(2)

Диоксините са група от 75 сродни на дибензо-p-диоксин
(PCDD) полихлорирани съединения и 135 сродни на
дибензофуран (PCDF) полихлорирани съединения, 17 от
които са с токсикологично значение. Полихлорираните
бифенили (PCB) са група от 209 различни сродни
съединения, които в зависимост от токсикологичните си
свойства могат да бъдат разделени на две групи: 12
сродни съединения проявяват токсикологични свойства,
подобни на тези на диоксините, и поради тази причина
често са наричани „диоксиноподобни PCB“. Другите PCB
не проявяват токсичност, сходна с тази на диоксините, а
имат различен токсикологичен профил и поради това са
наричани „недиоксиноподобни PCB“.

(3)

Всяко сродно на диоксините или диоксиноподобните PCB
съединение проявява различна степен на токсичност. За да
е възможно да се сумира токсичността на различните
сродни съединения, като се улеснят оценката на риска и
регулаторният контрол, беше въведено понятието „фактор
на токсична еквивалентност“ (ФТЕ). Това дава възможност
аналитичните резултати за всяко отделно съединение,
сродно на диоксините и диоксиноподобните PCB, което
представлява токсикологична опасност, да се изразяват в
количествени единици, а именно в токсични еквиваленти
(ТЕ) на TCDD.

(4)

От 28 до 30 юни 2005 г. Световната здравна орга
низация проведе работна среща на експертно равнище
относно стойностите на ФТЕ, приети от СЗО през 1998
г. Бяха изменени редица стойности на ФТЕ, по-специално
за PCB, за октахлорираните сродни съединения и пентах
лорираните фурани. Данните за въздействието на новите
стойности на ФТЕ и за настоящото наличие на въпросните
вещества са обобщени в научния доклад на Европейския
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „Резултати от
наблюдението на количеството на диоксин във фуражите

(1) ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.
(2) ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(3) EFSA Journal 2010 г.; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/1385.pdf
(4) EFSA Journal (2005 г.) 284, стр. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/284.pdf.
(5) EFSA Journal 2010 г.; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/1701.pdf
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Въз основа на резултатите от наблюдението на съдър
жанието на диоксин и диоксиноподобни PCB,
провеждано от Финландия и Швеция, предоставените
дерогации могат да се ограничат до определени видове
риба. Като се има предвид наличието на диоксини и
PCB в околната среда и следователно в рибата,
подходящо е дерогациите да се предоставят за неог
раничен период.
Латвия заяви желанието си да получи дерогация, сходна с
предоставената на Финландия и Швеция, по отношение
на уловена дива сьомга. За тази цел Латвия предостави
доказателства, че експозицията на хора на диоксини и
диоксиноподобни PCB на територията ѝ не е по-висока,
отколкото най-високата средна експозиция във всяка
друга държава-членка, и че тя има система, чрез която
се гарантира пълната информираност на потребителите
относно препоръчителния хранителен режим, касаещ
ограниченията при консумация на риба от Балтийския
регион от определени уязвими групи от населението с
оглед да се избегнат потенциални рискове за здравето.
Освен това съдържанието на диоксини и диоксино
подобни PCB в риба от Балтийския регион следва да
бъде наблюдавано и резултатите и мерките, които са
предприети за намаляване на експозицията на хора на
диоксини и диоксиноподобни PCB, налични в риба от
Балтийския регион, следва да бъдат докладвани на
Комисията. Предприети са били необходимите мерки, за
да се гарантира, че риба и рибни продукти, неотговарящи
на максимално допустимите в ЕС количества PCB, не се
пускат на пазара на други държави-членки.
Като се има предвид, че начинът на замърсяване на рибата
от Балтийския регион с недиоксиноподобни PCB е сходен
с начина на замърсяване с диоксини и диоксиноподобни
PCB и че недиоксиноподобните PCB също са извънредно
устойчиви в околната среда, е подходящо по отношение
на недиоксиноподобните PCB да се предостави дерогация,
подобна на дерогацията, предоставена за диоксини и
диоксиноподобни PCB в риба от Балтийския регион.
От ЕОБХ бе поискано да предостави научно становище
относно наличието на диоксини и диоксиноподобни
PCB в черен дроб от овце и елени и целесъобразността
от установяване на максимално допустими количества
диоксини и PCB в черен дроб и продукти, производни
от него, по отношение на продукта, а не по отношение на
мазнините, каквато е практиката понастоящем. Във връзка
с това, щом научното становище на ЕОБХ бъде изготвено,
следва да бъдат преразгледани разпоредбите по отношение
на черен дроб и продукти, производни от него, и поспециално разпоредбите по отношение на черен дроб от
овце и елени. Дотогава е подходящо максимално допус
тимите количества диоксини и PCB да бъдат установени
по отношение на мазнините.
Към храните, съдържащи по-малко от 1 % мазнини,
досега не се прилагаха изискванията за максимално допус
тимите количества диоксини и PCB, тъй като посочените
храни като цяло допринасят незначително за експо
зицията на човека. Независимо от това са установени
случаи на храни с по-малко от 1 % мазнини,
съдържащи обаче много големи количества диоксини и
диоксиноподобни PCB в мазнините. Поради това е целе
съобразно за тези храни да се прилагат изискванията за
максимално допустими количества, но по отношение на
продукта. Като се има предвид, че за някои храни с ниско
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съдържание на мазнини максимално допустимото коли
чество е установено по отношение на продукта, е целесъ
образно максимално допустимо количество по отношение
на продукта да се прилага към храни, съдържащи помалко от 2 % мазнини.
(14)

Предвид данните от мониторинга за диоксини и диокси
ноподобни PCB в храни за кърмачета и малки деца, е
целесъобразно да се установят по-ниски максимално
допустими количества диоксини и диоксиноподобни
PCB в храни за кърмачета и малки деца. Федералният
институт за оценка на риска на Германия отправи към
ЕОБХ конкретно искане за оценка на риска за кърма
четата и малките деца, дължащ се на наличието на
диоксини и диоксиноподобни PCB в храните за
кърмачета и малки деца. Във връзка с това разпоредбите
относно храните за кърмачета и малки деца следва да
бъдат преразгледани, щом бъде изготвено становището
на ЕОБХ.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните и не бяха
обект на възражение нито от страна на Европейския
парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:
1) Член 7 се изменя, както следва:
а) заглавието „Временни
„Дерогации“;

дерогации“

се

заменя

с

б) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Чрез дерогация от член 1 Финландия, Швеция и
Латвия могат да разрешат пускането на своя пазар на
уловена дива сьомга (Salmo salar) и продукти от нея с
произход от Балтийския регион, предназначени за
консумация на тяхна територия, с допустими количества
диоксини и/или допустими количества на сумата от
диоксини и диоксиноподобни PCB и/или недиоксино
подобни PCB, по-високи от посочените в точка 5.3 от
приложението, при условие че съществува действаща
система, която гарантира, че потребителите са напълно
информирани за препоръчителния хранителен режим
относно ограниченията в консумацията на дива сьомга от
Балтийския регион и на продукти от нея от определени
уязвими групи от населението, за да се избегнат потен
циални рискове за здравето.
Финландия, Швеция и Латвия продължават да прилагат
необходимите мерки, за да гарантират, че уловената дива
сьомга и продуктите от нея, които не отговарят на изиск
ванията на точка 5.3 от приложението, не се пускат на
пазара на други държави-членки.
Финландия, Швеция и Латвия ежегодно докладват на
Комисията мерките, които са предприели за ефикасно
информиране на определените уязвими групи от насе
лението за препоръчителния хранителен режим и за гаран
тиране, че уловената дива сьомга и продуктите от нея,
които не съответстват на максимално допустимите коли
чества, не се предлагат на пазара на други държавичленки. Те предоставят също и доказателства за резултат
ността на мерките.“;
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продукти от тях, които не отговарят на изискванията на
точка 5.3 от приложението, не се пускат на пазара на
други държави-членки.

в) добавя се следният параграф 5:
„5.
Чрез дерогация от член 1 Финландия, Швеция и
Латвия могат да разрешат пускането на своя пазар на
уловена дива херинга (Clupea harengus), по-дълга от
17 cm, на уловен див сивен (Salvenius spp.), уловена
дива речна минога (Lampetra fluviatilis), уловена дива
пъстърва (Salmo trutta) и продукти от тях с произход от
Балтийския регион, предназначени за консумация на тяхна
територия, с допустими количества на диоксини и/или
допустими количества на диоксиноподобни PCB и/или
недиоксиноподобни PCB, по-високи от посочените в
точка 5.3 от приложението, при условие че съществува
действаща система, която гарантира, че потребителите са
напълно информирани за препоръчителния хранителен
режим относно ограниченията в консумацията на
уловена дива херинга, по-дълга от 17 cm, уловен див
сивен, уловена дива речна минога, уловена дива пъстърва
от Балтийския регион и продукти от тях от определени
уязвими групи от населението, за да се избегнат потен
циални рискове за здравето.
Финландия и Швеция продължават да прилагат необхо
димите мерки, за да гарантират, че уловена дива херинга,
по-дълга от 17 cm, и продукти от нея, уловен див сивен,
уловена дива речна минога, уловена дива пъстърва и
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Финландия и Швеция ежегодно докладват на Комисията
мерките, които са предприели за ефикасно информиране
на определените уязвими групи от населението за препо
ръчителния хранителен режим и за гарантиране, че риба и
рибни продукти, които не съответстват на максимално
допустимите количества, не се предлагат на пазара на
други държави-членки. Те предоставят също и доказа
телства за резултатността на мерките.“

2) Приложението се изменя в съответствие с приложението към
настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Раздел 5: Диоксини и PCB от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:
а) Раздел 5: Диоксини и PCB се заменя със следното:
„Раздел 5: Диоксини и PCB (31)
Максимално допустими количества
Храни

5.1

Сумаот диоксини и диокси
Сума от диоксини (ФТЕ
ноподобни PCB (ФТЕ на СЗО
на СЗО за PCDD) (32)
за PCDD) (32)

Сума от PCB28,
PCB52, PCB101,
PCB138, PCB153
и PCB180
(МПХБ – 6) (32)

Месо и месни продукти (с изключение
на годна за консумация карантия) от
следните животни (6):
2,5 pg/g мазнина (33)

4,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g
мазнина (33)

1,75 pg/g
мазнина (33)

3,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g
мазнина (33)

— свине

1,0 pg/g мазнина (33)

1,25 pg/g мазнина (33)

40 ng/g
мазнина (33)

5.2

Черен дроб от сухоземни животни,
посочени в точка 5.1 (6), и производни
продукти от такъв дроб

4,5 pg/g мазнина (33)

10,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g
мазнина (33)

5.3

Мускулно месо от риба и рибни
продукти и продукти от тях (25) (34),
с изключение на:
— уловена дива змиорка
— уловена прясна сладководна риба,
с изключение на риба от мигри
ращите видове, уловена в сладка
вода
— черен дроб от риба и производни
продукти
— морски масла
Максимално допустимото количество
за ракообразни се прилага за
мускулно месо от крайници и
корем (44). В случай на крабове и
крабоподобни ракообразни (Brachyura
и Anomura) то се прилага за
мускулно месо от крайници

3,5 pg/g мокро тегло

6,5 pg/g мокро тегло

75 ng/g мокро
тегло

5.4

Мускулно месо от уловена прясна
сладководна риба, с изключение на
риба от мигриращите видове, уловена
в сладка вода, и продукти от такава
риба (25)

3,5 pg/g мокро тегло

6,5 pg/g мокро тегло

125 ng/g мокро
тегло

5.5

Мускулно месо от
змиорка
(Anguilla
продукти от него

3,5 pg/g мокро тегло

10,0 pg/g мокро тегло

300 ng/g мокро
тегло

5.6

Черен дроб от риба и производни
продукти от него, с изключение на
морски масла, посочени в точка 5.7

—

20,0 pg/g мокро
тегло (38)

200 ng/g мокро
тегло (38)

5.7

Морски масла (масло от тялото на
риба, масло от черен дроб на риба и
масла от други морски организми,
предназначени за консумация от
човека)

1,75 pg/g мазнина

6,0 pg/g мазнина

200 ng/g
мазнина

5.8

Сурово
мляко (6)
и
млечни
продукти (6), включително масло

2,5 pg/g мазнина (33)

5,5 pg/g мазнина (33)

40 ng/g
мазнина (33)

— говеда и овце
— домашни птици

уловена дива
anguilla)
и
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Максимално допустими количества
Храни

5.9

Кокоши яйца и яйчни продукти (6)

5.10

Мазнини от следните животни:

Сумаот диоксини и диокси
Сума от диоксини (ФТЕ
ноподобни PCB (ФТЕ на СЗО
на СЗО за PCDD) (32)
за PCDD) (32)

2,5 pg/g мазнина (33)

Сума от PCB28,
PCB52, PCB101,
PCB138, PCB153
и PCB180
(МПХБ – 6) (32)

5,0 pg/g мазнина (33)

40 ng/g
мазнина (33)

— говеда и овце

2,5 pg/g мазнина

4,0 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

— домашни птици

1,75 pg/g мазнина

3,0 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

— свине

1,0 pg/g мазнина

1,25 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

5.11

Смесени животински мазнини

1,5 pg/g мазнина

2,50 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

5.12

Растителни масла и мазнини

0,75 pg/g мазнина

1,25 pg/g мазнина

40 ng/g мазнина

0,1 pg/g мокро тегло

0,2 pg/g мокро тегло

1,0 ng/g мокро
тегло“

5.13

4

Храни за кърмачета и малки деца ( )

б) бележка под линия 31 се заменя със следното:
„(31) Диоксини (сумата от полихлорирани дибензопарадиоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF),
изразени като токсичен еквивалент на Световната здравна организация (СЗО), като са използвани факторите за
токсична еквивалентност на СЗО (ФТЕ на СЗО), и сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB (сумата от PCDD,
PCDF и полихлорирани бифенили (PCB), изразени като токсични еквиваленти на СЗО, като са използвани ФТЕ на
СЗО). ФТЕ на СЗО за оценка на риска за хора, изготвени въз основа на заключенията на работния семинар на
експертите в рамките на Международната програма за химическа безопасност (МПХБ) на Световната здравна
организация (СЗО), проведен в Женева през юни 2005 г. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health
Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like
Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)
Сродно химично съединение

Стойност на ФТЕ

Дибензо-p-диоксини („PCDD“)

Сродно химично съединение

Стойност на ФТЕ

„Диоксиноподобни“ PCB Неорто PCB + Моно-орто PCB

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Не-орто PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003
Моно-орто PCB

Дибензофурани („PCDF“)
2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта; „CDD“ = хлородибензодиоксин;
„CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.“;
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в) бележка под линия 33 се заменя със следното:
„(33) Максимално допустимото количество не е приложимо за храни, съдържащи < 2 % мазнини. За храни, съдържащи
по-малко от 2 % мазнини, приложимото максимално допустимо количество е количеството по отношение на
продукта, отговарящо на количеството по отношение на продукта за храна, съдържаща 2 % мазнини, изчислено
от максимално допустимото количество, установено по отношение на мазнините, като се използва следната
формула:
максимално допустимо количество, изразено по отношение на продукта, съдържащ по-малко от 2 % мазнини =
максимално допустимо количество, изразено по отношение на мазнините за съответната храна × 0,02.“
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