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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1259/2011,
annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,
asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien
kaltaisten PCB-yhdisteiden ja
muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden
enimmäismäärien osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

tiedot on koottu Euroopan elintarviketurvallisuusviran
omaisen (EFSA) tieteelliseen raporttiin ”Results of the
monitoring of dioxin levels in food and feed” (3). Sen
vuoksi on syytä tarkistella enimmäismääriä uudelleen näi
den uusien tietojen pohjalta.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista
yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen
2 artiklan 3 kohdan,

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen
elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta
antoi komission pyynnöstä lausunnon rehuissa ja elintar
vikkeissa esiintyvistä muista kuin dioksiinien kaltaisista
PCB-yhdisteistä (4).

sekä katsoo seuraavaa:

(6)

Kuuden merkkiaineena tai indikaattorina toimivan PCByhdisteen (PCB 28, 52, 101, 138, 153 ja 180) yhteis
määrä on noin puolet kaikesta rehuissa ja elintarvikkeissa
esiintyvistä muista kuin dioksiinien kaltaisista PCB-yhdis
teistä. Kyseinen yhteismäärä soveltuu muiden kuin diok
siinien kaltaisten PCB-yhdisteiden esiintymisen ja ihmis
ten altistumisen arviointiin, ja sen vuoksi se olisi vahvis
tettava enimmäismääräksi.

(7)

Vahvistetuissa enimmäismäärissä on otettu huomioon vii
meisimmät esiintymistä koskevat tiedot, jotka on koottu
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliseen
raporttiin ”Results of the monitoring of dioxin levels in
food and feed” (5). Vaikka alhaisemmat määritysrajat
(LOQ-arvot) onkin mahdollista saavuttaa, on havaitta
vissa, että monet laboratoriot käyttävät määritysrajana
arvoa 1 μg/kg rasvaa tai jopa 2 μg/kg rasvaa. Jos mää
ritystulos ilmaistaan ylärajana, tuloksena voisi joissain ta
pauksissa erittäin tiukkoja enimmäismääriä sovellettaessa
olla lähellä enimmäismäärää oleva arvo, vaikka PCB-yh
disteitä ei olisikaan laskettu. Lisäksi todettiin, että tiettyjen
elintarvikeryhmien tiedot eivät olleet kovin kattavia. Sen
vuoksi enimmäismääriä olisi aiheellista tarkistaa kolmen
vuoden kuluttua käyttäen laajempaa tietokantaa, jonka
tiedot on saatu analyysimenetelmällä, joka on riittävän
herkkä alhaisten määrien laskemista varten.

(8)

Suomelle ja Ruotsille on myönnetty poikkeuslupa saattaa
markkinoille omalla alueellaan käytettäväksi tarkoitettua
Itämeren alueelta peräisin olevaa kalaa, jonka dioksiinipi
toisuus on suurempi kuin dioksiineille sekä dioksiinien ja
dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden summalle kalojen
osalta vahvistettu enimmäismäärä. Kyseiset jäsenvaltiot
ovat noudattaneet luvalla asetettuja edellytyksiä ja tiedot
taneet kuluttajille ruokavaliosuosituksista. Ne antavat ko
missiolle vuosittain raportin Itämeren alueelta peräisin
olevien kalojen dioksiinipitoisuuksien seurannasta saa
duista tuloksista sekä toimenpiteistä, joilla pyritään vä
hentämään ihmisten altistumista Itämeren alueelta peräi
sin oleville dioksiineille.

(1)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enim
mäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta
2006
annetussa
komission
asetuksessa
(EY)
N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan useissa eri elintarvik
keissa olevien dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden enimmäismäärät.

(2)

Dioksiinit kuuluvat yhdisteryhmään, jossa on 75 polyk
loorattua dibentso-para-dioksiinia (PCDD) ja 135 polyk
loorattua dibentsofuraania (PCDF), joista 17 on myrkylli
siä. Polyklooribifenyylit (PCB-yhdisteet) muodostavat 209
yhdisteen ryhmän, joka voidaan jakaa kahteen ryhmään
toksikologisten ominaisuuksien mukaan: 12 yhdisteen
toksikologiset ominaisuudet vastaavat dioksiinien ominai
suuksia, ja siksi niistä käytetään usein ilmaisua ”dioksii
nien kaltaiset PCB:t” (DL-PCB). Muissa PCB-yhdisteissä ei
ole dioksiinien kaltaista toksisuutta, vaan niiden toksiko
logiset ominaisuudet ovat erilaiset; niitä kutsutaan
”muiksi kuin dioksiinien kaltaisiksi PCB-yhdisteiksi”
(NDL-PCB).

(3)

Kullakin dioksiiniyhdisteellä tai dioksiinien kaltaisella
PCB-yhdisteellä on erilainen toksisuustaso. Jotta näiden
eri yhdisteiden kokonaistoksisuutta voidaan arvioida, on
otettu käyttöön toksisuusekvivalenssikertoimen (TEF) kä
site riskinarvioinnin ja sääntelyn mukaisen valvonnan
helpottamiseksi. Tämä tarkoittaa, että kunkin myrkyllisen
dioksiiniyhdisteen ja dioksiinien kaltaisen PCB-yhdisteen
määritystulokset ilmaistaan yhtenä määrällisenä yksik
könä eli toksisuusekvivalenttina (TCDD toxic equivalent,
TEQ).

(4)

Maailman terveysjärjestö (WHO) järjesti 28–30 päivänä
kesäkuuta 2005 WHO:n vuonna 1998 käyttöönottamia
toksisuusekvivalenssikerroinarvoja käsittelevän asiantun
tijaseminaarin. Monia TEF-arvoja muutettiin, erityisesti
PCB-yhdisteiden, oktakloorattujen yhdisteiden ja pentak
loorattujen furaanien osalta. Uusien TEF-arvojen vaiku
tuksia koskevat tiedot ja uusimmat esiintymisestä saadut

(1) EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.
(2) EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/1385.pdf
(4) EFSA Journal (2005) 284, s. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/284.pdf
(5) EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/1701.pdf
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Suomen ja Ruotsin dioksiinipitoisuuksien ja dioksiinien
kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien seurannasta vä
littämien tulosten perusteella poikkeus voitaisiin rajoittaa
tiettyihin kalalajeihin. Koska ympäristössä ja siten myös
kalassa esiintyy jatkossakin dioksiineja ja PCB-yhdisteitä,
poikkeus on aiheellista myöntää ilman aikarajoitusta.
Latvia on hakenut luonnosta pyydetylle lohelle saman
laista poikkeuslupaa kuin mikä on myönnetty Suomelle
ja Ruotsille. Latvia on osoittanut tätä tarkoitusta varten,
että ihmisten altistuminen dioksiineille ja dioksiinien kal
taisille PCB-yhdisteille ei sen alueella ylitä minkään jäsen
valtion korkeinta keskiarvoa ja että sillä on järjestelmä,
jolla varmistetaan, että kuluttajille tiedotetaan asian
mukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koske
vat Itämeren alueelta peräisin olevien kalojen syönnin
rajoittamista tiettyjen erittäin alttiiden väestöryhmien
osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi. Lisäksi
olisi seurattava Itämeren alueelta peräisin olevan kalan
dioksiinipitoisuuksia ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdis
teiden pitoisuuksia, ja komissiolle olisi ilmoitettava seu
rannan tuloksista sekä toimenpiteistä, joita on toteutettu,
jotta voitaisiin vähentää ihmisten altistumista Itämeren
alueelta peräisin olevasta kalasta saatavalle dioksiineille
ja dioksiinien kaltaisille PCB-yhdisteille. Tarvittavat toi
menpiteet on toteutettu sen varmistamiseksi, että kaloja
ja kalatuotteita, joiden pitoisuudet ylittävät EU:ssa sallitut
PCB-yhdisteiden enimmäismäärät, ei pidetä kaupan
muissa jäsenvaltioissa.
Koska Itämeren alueelta peräisin olevan kalan muiden
kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden kuormitukset
muistuttavat dioksiinin ja dioksiinien kaltaisten PCB-yh
disteiden kuormituksia ja koska myös muut kuin dioksii
nien kaltaiset PCB-yhdisteet hajoavat ympäristössä hyvin
hitaasti, on aiheellista myöntää muiden kuin dioksiinien
kaltaisten PCB-yhdisteiden osalta samanlainen poikkeus
kuin on myönnetty Itämeren alueelta peräisin olevissa
kaloissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten
PCB-yhdisteiden osalta.
Elintarviketurvallisuusviranomaista on pyydetty antamaan
tieteellinen lausunto dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten
PCB-yhdisteiden esiintymisestä lampaiden ja hirvieläinten
maksassa sekä siitä, olisiko maksassa ja siitä johdetuissa
tuotteissa esiintyvien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden
enimmäismäärät vahvistettava tuotteessa olevien pitoi
suuksien perusteella vai nykyiseen tapaan rasvassa olevien
pitoisuuksien perusteella. Maksaa ja siitä johdettuja tuot
teita koskevia säännöksiä olisi sen vuoksi elintarviketur
vallisuusviranomaisen lausunnon valmistuttua tarkistet
tava erityisesti lampaan ja hirvieläinten maksan osalta.
Tällä välin on aiheellista vahvistaa dioksiinien ja PCB-yh
disteiden enimmäismäärät rasvassa olevien pitoisuuksien
perusteella.
Elintarvikkeisiin, joissa rasvaa on alle 1 prosentti, ei tähän
mennessä ole sovellettu dioksiineja ja dioksiinien kaltaisia
PCB-yhdisteitä koskevia enimmäismääriä, koska kyseisten
elintarvikkeiden osuus ihmisten altistumisesta on yleisesti
ottaen vähäinen. On kuitenkin ilmennyt tapauksia, joissa
elintarvikkeessa on ollut alle 1 prosentti rasvaa, mutta
kyseisessä rasvassa on kuitenkin ollut erittäin suuria di
oksiinipitoisuuksia ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdistei
den pitoisuuksia. Sen vuoksi on aiheellista soveltaa kysei
siin elintarvikkeisiin enimmäismääriä, kuitenkin tuot
teessa olevien pitoisuuksien perusteella. Koska tiettyihin
vähän rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin sovelletaan jo
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tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella vahvistettuja
enimmäismääriä, on aiheellista soveltaa alle 2 prosenttia
rasvaa sisältäviin tuotteisiin enimmäismääriä tuotteessa
olevien pitoisuuksien perusteella.
(14)

Niiden tietojen perusteella, jotka saadaan imeväisille ja
pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa esiintyvien di
oksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden seuran
nasta, on aiheellista vahvistaa erikseen alhaisemmat enim
mäismäärät imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elin
tarvikkeissa esiintyville dioksiineille ja dioksiinien kaltai
sille PCB-yhdisteille. Saksan liittovaltion riskienarviointi
laitos (Bundesinstitut für Risikobewertung) on osoittanut
elintarviketurvallisuusviranomaiselle erityispyynnön arvi
oida imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvik
keissa esiintyvistä dioksiineista ja dioksiinien kaltaisista
PCB-yhdisteistä aiheutuvia riskejä. Sen vuoksi imeväisille
ja pikkulapsille tarkoitettuja elintarvikkeita koskevia sään
nöksiä olisi tarkistettava, kun elintarviketurvallisuusviran
omaisen lausunto on valmistunut.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja
neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1881/2006 seuraavasti:
1. Muutetaan 7 artikla seuraavasti:
a) Korvataan otsikko ”Väliaikaiset poikkeukset” otsikolla
”Poikkeukset”.
b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Suo
melle, Ruotsille ja Latvialle annetaan lupa sallia liitteessä
olevassa 5.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suu
rempia dioksiinipitoisuuksia ja/tai dioksiinien kaltaisten
PCB-yhdisteiden ja/tai muiden kuin dioksiinien kaltaisten
PCB-yhdisteiden pitoisuuksia sisältävän, alueellaan käytet
täväksi tarkoitetun, Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn
lohen (Salmo salar) ja siitä saatavien tuotteiden markki
noille saattaminen edellyttäen, että käytössä on järjestelmä
sen varmistamiseksi, että kuluttajille tiedotetaan asian
mukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat
Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn lohen ja siitä saa
tavien tuotteiden syönnin rajoittamista tiettyjen alttiiden
väestöryhmien osalta mahdollisten terveysriskien välttämi
seksi.
Suomen, Ruotsin ja Latvian on myös edelleen sovellettava
tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luon
nosta pyydettyä lohta ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät
täytä liitteessä olevan 5.3 kohdan vaatimuksia, ei saateta
markkinoille muissa jäsenvaltioissa.
Suomi, Ruotsi ja Latvia ilmoittavat komissiolle vuosittain,
mitä toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tiedottaakseen
tietyille alttiille väestöryhmille ruokavaliosuosituksista ja
varmistaakseen, että luonnosta pyydettyä lohta ja siitä
saatavia tuotteita, jotka eivät täytä enimmäismääriä kos
kevia vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenval
tioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden on lisäksi osoitettava toi
menpiteiden vaikuttavuus.”
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c) Lisätään seuraava 5 kohta:
”5.
Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Suomelle
ja Ruotsille annetaan lupa sallia liitteessä olevassa 5.3
kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia diok
siinipitoisuuksia ja/tai dioksiinien kaltaisten PCB-yhdistei
den ja/tai muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdis
teiden pitoisuuksia sisältävän, alueellaan käytettäväksi tar
koitetun, Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn, yli
17 cm:n mittaisen silakan (Clupea harengus), pyydetyn
luonnonvaraisen nieriän (Salvelinus spp.), pyydetyn luon
nonvaraisen jokinahkiaisen (Lampetra fluviatilis) ja pyy
detyn luonnonvaraisen taimenen (Salmo trutta) sekä niistä
saatavien tuotteiden markkinoille saattaminen edellyttäen,
että käytössä on järjestelmä sen varmistamiseksi, että ku
luttajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikista ruokavalio
suosituksista, jotka koskevat Itämeren alueelta luonnosta
pyydetyn, yli 17 cm:n mittaisen silakan, luonnosta pyy
detyn nieriän, luonnosta pyydetyn jokinahkiaisen ja luon
nosta pyydetyn taimenen sekä niistä saatavien tuotteiden
syönnin rajoittamista tiettyjen alttiiden väestöryhmien
osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi.
Suomen ja Ruotsin on edelleen sovellettava tarvittavia
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnosta pyydet
tyä, yli 17 cm:n mittaista silakkaa, luonnosta pyydettyä
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nieriää, luonnosta pyydettyä jokinahkiaista ja luonnosta
pyydettyä taimenta sekä niistä saatavia tuotteita, jotka
eivät täytä liitteessä olevan 5.3 kohdan vaatimuksia, ei
saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa.

Suomi ja Ruotsi ilmoittavat komissiolle vuosittain, mitä
toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tiedottaakseen tietyille
alttiille väestöryhmille ruokavaliosuosituksista ja varmis
taakseen, että kalaa ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät
täytä enimmäismääriä koskevia vaatimuksia, ei saateta
markkinoille muissa jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioi
den on lisäksi osoitettava toimenpiteiden vaikuttavuus.”

2. Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
5 jakso:muutetaan dioksiineja ja PCB-yhdisteitä koskevan tiedon asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitettä seuraavasti:
a) 5 jakso: korvataan dioksiineja ja PCB-yhdisteitä koskevat tiedot seuraavasti:
”5 jakso: dioksiinit ja PCB-yhdisteet (31)
Enimmäismäärät

Elintarvikkeet

5.1

Yhdisteiden PCB28,
Dioksiinien ja dioksiinien
PCB52, PCB101,
Dioksiinien summa
kaltaisten pcb-yhdisteiden PCB138, PCB153 ja
32
(WHO-PCDD/F-TEQ) ( )
summa
PCB180
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)
(ICES – 6) (32)
Summa

Liha ja lihatuotteet (lukuun ottamatta
syötäviä sivutuotteita), jotka ovat pe
räisin seuraavista eläimistä (6):
— nautaeläimet ja lampaat

2,5 pg/g rasvaa (33)

4,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g
rasvaa (33)

— siipikarja

1,75 pg/g rasvaa (33)

3,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g
rasvaa (33)

— siat

1,0 pg/g rasvaa (33)

1,25 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g
rasvaa (33)

5.2

Kohdassa 5.1 tarkoitettujen maaeläin
ten maksa (6) ja siitä johdetut tuotteet

4,5 pg/g rasvaa (33)

10,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g
rasvaa (33)

5.3

Kalanliha ja kalastustuotteet ja niistä
saatavat tuotteet (25) (34), lukuun otta
matta

3,5 pg/g
tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

75 ng/g tuore
painoa

— luonnosta pyydettyä ankeriasta
— luonnosta pyydettyä makean ve
den kalaa, lukuun ottamatta ma
kean veden diadromisia kalalajeja
— kalanmaksaa ja siitä johdettuja
tuotteita
— meren eliöistä saatavaa öljyä
Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää
sovelletaan raajojen ja vatsapuolen li
haan (44). Rapujen ja ravun kaltaisten
äyriäisten (Brachyura ja Anomura) ta
pauksessa sitä sovelletaan raajojen li
haan.
5.4

Luonnosta pyydetyn makean veden
kalan liha, lukuun ottamatta makean
veden diadromisia kalalajeja ja niistä
saatavia tuotteita (25)

3,5 pg/g tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

125 ng/g
tuorepainoa

5.5

Luonnosta pyydetyn ankeriaan (An
guilla anguilla) liha ja siitä saatavat
tuotteet

3,5 pg/g tuorepainoa

10,0 pg/g tuorepainoa

300 ng/g
tuorepainoa

5.6

Kalanmaksa ja siitä johdetut tuotteet,
lukuun ottamatta 5.7 kohdassa tarkoi
tettua meren eliöistä saatavaa öljyä

—

20,0 pg/g tuorepai
noa (38)

200 ng/g
tuorepainoa (38)

5.7

Meren eliöistä saatava öljy (kalaöljy,
kalanmaksaöljy ja muista meren eli
öistä saatavat öljyt, jotka on tarkoi
tettu ihmisravinnoksi)

1,75 pg/g rasvaa

6,0 pg/g rasvaa

200 ng/g rasvaa

5.8

Raakamaito (6) ja maitovalmisteet (6),
voirasva mukaan luettuna

2,5 pg/g rasvaa (33)

5,5 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g
rasvaa (33)
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Enimmäismäärät

Elintarvikkeet

5.9

Kananmunat ja munatuotteet (6)

5.10

Seuraavien eläinten rasva:

Yhdisteiden PCB28,
PCB52, PCB101,
Dioksiinien ja dioksiinien
Dioksiinien summa
kaltaisten pcb-yhdisteiden PCB138, PCB153 ja
32
(WHO-PCDD/F-TEQ) ( )
PCB180
summa
(ICES – 6) (32)
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)
Summa

2,5 pg/g rasvaa (33)

5,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g ras
vaa (33)

— nautaeläimet ja lampaat

2,5 pg/g rasvaa

4,0 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

— siipikarja

1,75 pg/g rasvaa

3,0 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

— siat

1,0 pg/g rasvaa

1,25 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.11

Eläinperäiset sekarasvat

1,5 pg/g rasvaa

2,50 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.12

Kasvirasvat ja -öljyt

0,75 pg/g rasvaa

1,25 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.13

Imeväisten ja pikkulasten ruoat (4)

0,1 pg/g tuorepainoa

0,2 pg/g tuorepainoa

1,0 ng/g tuore
painoa”

b) Korvataan alaviite 31 seuraavasti:
”(31) Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t)
summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekviva
lenssikertoimia (WHO-TEF)) ja dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden (PCDD:n, PCDF:n ja polykloo
rattujen bifeenyylien (PCB:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyt
täen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia WHO-TEF)). Ihmisille aiheutuvan riskin arvioinnissa käytettävät
WHO-TEF-arvot perustuvat Genevessä kesäkuussa 2005 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntija
kokouksen päätelmiin (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)).
Yhdiste

TEF-arvo

Dibentso-para-dioksiinit
(PCDD:t)

Yhdiste

TEF-arvo

Dioksiinien kaltaiset PCB-yh
disteet. Ei-orto-PCB-yhdisteet
+ mono-orto-PCB-yhdisteet

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Ei-orto-PCB-yhdisteet

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

0,1

PCB 77

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

Dibentsofuraanit (PCDF:t)

0,0001

Mono-orto-PCB-yhdisteet

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

PCB123

0,00003

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

0,1

PCB156

0,00003

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

0,1

PCB 157

0,00003

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

0,1

PCB167

0,00003

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

0,01

PCB189

0,00003

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

0,01

OCDF

0,0003

Käytetyt lyhenteet: T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klooridibentsodioksiini, CDF = kloo
ridibentsofuraani; CB = klooribifenyyli.”
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c) Korvataan alaviite 33 seuraavasti:
”(33) Rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan ilmoitettua enimmäismäärää ei sovelleta alle 2 % rasvaa sisältäviin elin
tarvikkeisiin. Elintarvikkeisiin, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, sovelletaan tuotteessa olevien pitoisuuksien perus
teella laskettavaa enimmäismäärää, joka vastaa sellaisten elintarvikkeiden, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, tuot
teessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka on laskettu rasvassa olevien pitoisuuk
sien mukaan vahvistetun enimmäismäärän perusteella seuraavalla laskukaavalla:
Alle 2 % rasvaa sisältävien elintarvikkeiden enimmäismäärä ilmaistuna tuotteessa olevien pitoisuuksien mukaan =
kyseisen elintarvikkeen enimmäismäärä ilmaistuna rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan x 0,02”
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