
DYREKTYWA KOMISJI 2006/13/WE

z dnia 3 lutego 2006 r.

zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych

PCB

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych
substancji w paszach zwierzęcych (1), w szczególności jej art. 8
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/32/WE stanowi, że wprowadzanie do
obrotu i stosowanie produktów przeznaczonych do
żywienia zwierząt, zawierających substancje niepożądane
na poziomie przekraczającym maksymalne zawartości
określone w załączniku I do tej dyrektywy, jest zabro-
nione.

(2) Termin „dioksyny”, przywołany w tej dyrektywie, obej-
muje grupę 75 polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn
(PCDD) oraz grupę 135 polichlorowanych dibenzofu-
ranów (PCDF), kongenerów, z których 17 ma charakter
toksyczny. Polichlorowane bifenyle (PCB) stanowią grupę
209 różnych kongenerów, które mogą być podzielone,
ze względu na swoje właściwości toksykologiczne, na
dwie grupy: 12 kongenerów wykazuje własności toksy-
kologiczne podobne do dioksyn i dlatego często są one
nazywane dioksynopodobnymi PCB. Inne PCB nie wyka-
zują toksyczności dioksynopodobnej, lecz mają inny
profil toksykologiczny.

(3) Każdy kongener dioksyn lub dioksynopodobnych PCB
prezentuje inny poziom toksyczności. Aby móc podsu-
mować toksyczność tych różnych kongenerów, w celu
ułatwienia oceny ryzyka i kontroli regulacyjnej wprowa-
dzona została koncepcja współczynników równoważ-
ności toksycznej (TEF). Oznacza to, że wyniki analizy

odnoszące się do poszczególnych 17 kongenerów
dioksyn i 12 kongenerów dioksynopodobnych PCB są
wyrażone w postaci jednej jednostki wartościującej:
„równoważnik toksyczny TCDD” (TEQ).

(4) W dniu 30 maja 2001 r. Komitet Naukowy ds. Żywności
(SCF) wydał opinię w sprawie oceny ryzyka dioksyn
i dioksynopodobnych PCB w żywności, aktualizując
swoją opinię w tej sprawie z dnia 22 listopada 2000 r.
w oparciu o nowe informacje naukowe dostępne od
czasu wydania poprzedniej opinii (2). SCF ustalił dopusz-
czalną tygodniową dawkę (TWI) dla dioksyn
i dioksynopodobnych PCB na 14 pg WHO-TEQ/kg
masy ciała. Szacunki dotyczące narażenia wskazują, że
u znacznej części populacji Wspólnoty w pokarmie prze-
kraczana jest dopuszczalna tygodniowa dawka. Dla
pewnych grup ludności w niektórych krajach ryzyko
może być większe ze względu na szczególne nawyki
żywieniowe.

(5) Narażenie ludzi na działanie dioksyn i dioksynopo-
dobnych PCB w ponad 90 % pochodzi ze środków
spożywczych. Środki spożywcze pochodzenia zwierzę-
cego są zazwyczaj odpowiedzialne za 80 % całkowitego
narażenia. Obciążenie dioksynami i dioksynopodobnymi
PCB u zwierząt pochodzi głównie z paszy. Dlatego pasze
i w niektórych przypadkach gleba są uważane za poten-
cjalne źródła dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

(6) Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt (SCAN) został
poproszony o informacje na temat źródeł zanieczy-
szczenia pasz dioksynami i PCB, w tym dioksynopodob-
nymi PCB, narażenia zwierząt służących do produkcji
żywności na dioksyny i PCB, przenoszenia tych skład-
ników na produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego
i wszelkiego wpływu dioksyn i PCB zawartych w paszach
na zdrowie zwierząt. W dniu 6 listopada 2000 r. SCAN
wydał opinię. Określiła ona mączkę rybną i olej z ryb
jako najbardziej skażone materiały paszowe. Tłuszcz
zwierzęcy został określony jako następny najpoważniej
skażony materiał. Wszystkie inne materiały paszowe
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego miały stosunkowo
niski poziom zanieczyszczenia dioksynami. Nietrawione
części pożywienia wykazały szeroki zakres zanieczy-
szczenia dioksynami w zależności od lokalizacji, stopnia
zanieczyszczenia glebą i narażenia na źródła zanieczy-
szczenia atmosfery. SCAN zalecił, między innymi, poło-
żenie nacisku na zmniejszenie wpływu najbardziej skażo-
nych materiałów na całkowite skażenie pokarmu.
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(1) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2005/87/WE (Dz.U. L 318 z 6.12.2005, str. 19).

(2) Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności w sprawie oceny ryzyka
dioksyn i dioksynopodobnych PCB w żywności wydana dnia
30 maja 2001 r. – wersja zaktualizowana oparta na nowych infor-
macjach naukowych dostępnych od czasu przyjęcia przez SCF opinii
z dnia 22 listopada 2000 r. (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/
scf/out90_en.pdf).



(7) Z toksykologicznego punktu widzenia najwyższy
dopuszczalny poziom powinien dotyczyć dioksyn
i dioksynopodobnych PCB, jednakże najwyższe dopusz-
czalne poziomy ustalono jedynie dla dioksyn, a nie dla
dioksynopodobnych PCB, ponieważ dostępne dane doty-
czące obecności dioksynopodobnych PCB były wówczas
bardzo ograniczone. W międzyczasie jednak udostęp-
niono więcej danych dotyczących obecności dioksynopo-
dobnych PCB.

(8) Zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE Komisja miała po raz
pierwszy dokonać przeglądu przepisów dotyczących
dioksyn najpóźniej do końca 2004 r., w świetle nowych
danych dotyczących obecności dioksyn
i dioksynopodobnych PCB, w szczególności w celu
włączenia dioksynopodobnych PCB do poziomów, jakie
mają zostać ustalone.

(9) Wszystkie podmioty w łańcuchu żywnościowym
i paszowym nadal muszą dokładać wszelkich starań
i podejmować niezbędne działania w celu ograniczenia
obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB w paszy
i żywności. Dyrektywa 2002/32/WE stanowi, odpo-
wiednio, że najwyższe dopuszczalne poziomy powinny
zostać poddane kolejnemu przeglądowi najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2006 r. w celu znacznego ich obniżenia.
Biorąc pod uwagę czas niezbędny do otrzymania danych
z monitorowania wystarczających do ustalenia znacznie
niższych poziomów, należy ten termin przedłużyć.

(10) Proponuje się ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy
sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB wyrażonej
w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF, gdyż
jest to najbardziej odpowiednie podejście z toksykologic-
znego punktu widzenia. W celu zapewnienia płynnego
przejścia do nowych zasad, w okresie przejściowym
oprócz nowo ustalonych poziomów sumy dioksyn
i dioksynopodobnych PCB nadal powinno się stosować
dotychczas obowiązujące poziomy dioksyn. Odrębny
najwyższy dopuszczalny poziom dla dioksyn (PCDD/F)
obowiązuje nadal w okresie tymczasowym. Produkty
przeznaczone do żywienia zwierząt, określone w pkt
27a, muszą w tym okresie spełniać wymagania dotyczące
najwyższych dopuszczalnych poziomów dla dioksyn
oraz dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB. Do
dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie rozpatrzona kwestia
zrezygnowania z odrębnego najwyższego dopuszczal-
nego poziomu dla dioksyn.

(11) Bardzo ważne jest, aby wyniki analiz były przekazywane
i interpretowane w sposób jednolity w celu zapewnienia
zharmonizowanej metody wdrożenia w całej Wspól-
nocie. Dyrektywa Komisji 2002/70/WE z dnia 26 lipca
2002 r. ustanawiająca wymagania dotyczące określania
poziomów dioksyn i dioksynopochodnych PCB
w paszach (1) stanowi, że produkt przeznaczony do
żywienia zwierząt należy uznać za niezgodny
z ustanowionym najwyższym dopuszczalnym
poziomem, jeżeli wyniki analiz potwierdzone po prze-
prowadzeniu powtórnej analizy i wyliczone jako średnia

przynajmniej z dwóch odrębnych oznaczeń ponad
uzasadnioną wątpliwość przekraczają najwyższy dopusz-
czalny poziom, biorąc pod uwagę niepewność pomiaru.
Istnieją różne możliwości szacowania niepewności
rozszerzonej (2).

(12) Zakres dyrektywy 2002/32/WE obejmuje możliwość
ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niepo-
żądanych substancji w dodatkach paszowych. Duże ilości
dioksyn wykryto w pierwiastkach śladowych, dlatego
należy ustalić najwyższy dopuszczalny poziom dla
dioksyn oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB
dla wszystkich dodatków należących do grupy funkcyjnej
mieszanek pierwiastków śladowych oraz należy rozsze-
rzyć najwyższe dopuszczalne poziomy na wszystkie
dodatki należące do grupy funkcyjnej spoiw, środków
przeciwzbrylających i koagulantów.

(13) W celu stymulowania proaktywnego podejścia do
zmniejszenia obecności dioksyn i dioksynopodobnych
PCB w żywności i paszy w zaleceniu Komisji
2002/201/WE z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie zmniej-
szenia obecności dioksyn, furanów i PCB w paszach
i środkach spożywczych (3) określono progi podejmo-
wania działań. Progi podejmowania działań są narzę-
dziem dla właściwych władz i podmiotów gospodarczych
umożliwiającym wyodrębnienie przypadków wymagają-
cych zidentyfikowania źródła zanieczyszczeń i podjęcia
odpowiednich działań, aby je zredukować lub zlikwi-
dować. Ponieważ źródła dioksyn i dioksynopodobnych
PCB są różne, należy ustalić odrębne progi podejmo-
wania działań z jednej strony dla dioksyn, a z drugiej
strony dla dioksynopodobnych PCB.

(14) Dyrektywa 2002/32/WE przewiduje możliwość ustalenia
progów podejmowania działań. W związku z tym właś-
ciwe jest przeniesienie progów podejmowania działań
z zalecenia 2002/201/WE do załącznika II do dyrektywy
2002/32/WE.

(15) Zmniejszenie wynikającego ze spożycia żywności nara-
żenia ludności na dioksyny i dioksynopodobne PCB jest
ważne i konieczne dla zapewnienia ochrony konsu-
mentów. Ponieważ zanieczyszczenie żywności jest
bezpośrednio zależne od zanieczyszczenia paszy, należy
przyjąć jednolite podejście, aby zmniejszyć występowanie
dioksyn i dioksynopodobnych PCB w poszczególnych
ogniwach łańcucha żywnościowego, począwszy od mate-
riałów paszowych poprzez zwierzęta służące do
produkcji żywności do ludzi. Aby znacznie zmniejszyć
obecność dioksyn i dioksynopodobnych PCB w paszy
i żywności, stosuje się proaktywne podejście, dlatego
najwyższe dopuszczalne poziomy należy poddać przeglą-
dowi w określonym terminie w celu ustalenia niższych
poziomów. W związku z powyższym najpóźniej do dnia
31 grudnia 2008 r. zostanie rozpatrzona kwestia znacz-
nego obniżenia najwyższych dopuszczalnych poziomów
sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB.
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(1) Dz.U. L 209 z 6.8.2002, str. 15. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2005/7/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 41).

(2) Informacje na temat różnych sposobów szacowania niepewności
rozszerzonej i wartości niepewności pomiaru można znaleźć
w raporcie „Raport na temat relacji między wynikami analiz, niedo-
kładnością pomiaru, współczynnikami odzysku i przepisami ustawo-
dawstwa UE dotyczącego żywności i paszy” – http://europa.eu.
int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_
analysis_2004_en.pdf

(3) Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 69.



(16) Podmioty gospodarcze muszą dołożyć starań, aby
skutecznie zwiększyć swoje zdolności w zakresie
usuwania dioksyn i dioksynopodobnych PCB z oleju
z ryb. Muszą one dokonywać dalszych wysiłków
w celu zbadania różnych możliwości usuwania dioksyn
i dioksynopodobnych PCB z mączki rybnej
i hydrolizatów białka rybnego. Gdy technologia usuwania
zanieczyszczeń będzie dostępna także dla mączki rybnej
i hydrolizatów białka rybnego, podmioty gospodarcze
będą musiały podjąć wysiłki, aby zapewnić wystarczające
zdolności w zakresie usuwania zanieczyszczeń. Znacznie
niższy najwyższy dopuszczalny poziom dla sumy
dioksyn i dioksynopodobnych PCB, którego wprowa-
dzenie zostanie rozpatrzone do dnia 31 grudnia
2008 r., będzie dotyczyć oleju z ryb, mączki rybnej
i hydrolizatów białka rybnego i będzie oparty na możli-
wościach technicznych najskuteczniejszej, ekonomicznie
opłacalnej procedury usuwania zanieczyszczeń. Jeśli
chodzi o karmę dla ryb, ten znacznie niższy poziom
zostanie ustalony w oparciu o techniczne możliwości
najskuteczniejszej, ekonomicznie opłacalnej procedury
usuwania zanieczyszczeń z oleju z ryb i mączki rybnej.

(17) Procedura ekstrakcji stosowana do analizy dioksyn
i dioksynopodobnych PCB ma znaczny wpływ na wyniki
analiz, w szczególności na produkty przeznaczone na
paszę zwierzęcą pochodzenia mineralnego, w związku
z czym właściwe jest określenie procedury ekstrakcji,
jaka ma być wykorzystana do analizy dioksyn
i dioksynopodobnych PCB, przed datą stosowania.

(18) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
dyrektywę 2002/32/WE.

(19) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zacho-
wania zgodności z niniejszą dyrektywą najpóźniej do dnia
4 listopada 2006 r. Państwa członkowskie niezwłocznie prze-
kazują Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą korelacji
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty prze-
pisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej
niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

a) Punkt 27 w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE otrzymuje następujące brzmienie:

Niepożądane substancje Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt Maksymalna zawartość odpowiadająca paszy
o zawartości wilgoci 12 %

(1) (2) (3)

„27a. Dioksyny (suma polichlorowanych
dibenzo-para-dioksyn (PCDD)
i polichlorowanych dibenzo-furanów
(PCDF) wyrażona w równoważnikach
toksyczności Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu
WHO-TEF (współczynniki równoważ-
ności toksycznej, 1997)) (*)

a) Materiały paszowe pochodzenia roślinnego
z wyjątkiem olejów roślinnych i ich
produktów ubocznych

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

b) Oleje roślinne i ich produkty uboczne 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

c) Materiały paszowe pochodzenia mineral-
nego

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

d) Tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem
mlecznym i tłuszczem z jaj

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

e) Inne produkty zwierząt lądowych,
włącznie z mlekiem i przetworami mlecz-
nymi oraz jaja i produkty jajeczne

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

f) Olej z ryb 6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

g) Ryby, inne zwierzęta wodne, ich produkty
i produkty uboczne z wyjątkiem oleju
z ryb i hydrolizatów białka rybnego zawie-
rających ponad 20 % tłuszczu (****)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

h) Hydrolizaty białka rybnego zawierające
ponad 20 % tłuszczu

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

i) Dodatki: glinka kaolinowa, dwuwodny
siarczan wapnia, wermikulit, natrolitepho-
nolite, glinian wapnia syntetyczny
i clinoptilolit z osadu należące do grupy
funkcyjnej spoiw i środków przeciwzbry-
lających

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

j) Dodatki należące do grupy funkcyjnej
mieszanek pierwiastków śladowych

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

k) Premiksy 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

l) Mieszanki paszowe, z wyjątkiem pasz dla
zwierząt futerkowych, karmy dla zwierząt
domowych i ryb

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

m) Karma dla ryb.
Karma dla zwierząt domowych

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)

27b. Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB
(suma polichlorowanych dibenzo-para-
dioksyn (PCDD), polichlorowanych
dibenzo-furanów (PCDF) i polichlorowa-
nych bifenyli (PCB) wyrażona w rów-
noważnikach toksyczności Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), przy zasto-
sowaniu WHO-TEF (współczynniki rów-
noważności toksycznej, 1997)) (*)

a) Materiały paszowe pochodzenia roślin-
nego z wyjątkiem olejów roślinnych
i ich produktów ubocznych

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

b) Oleje roślinne i ich produkty uboczne 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

c) Materiały paszowe pochodzenia mineral-
nego

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

d) Tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem
mlecznym i tłuszczem z jaj

3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
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(1) (2) (3)

e) Inne produkty zwierząt lądowych,
włącznie z mlekiem i przetworami mlecz-
nymi oraz jaja i produkty jajeczne

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

f) Olej z ryb 24,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

g) Ryby, inne zwierzęta wodne, ich produkty
i produkty uboczne z wyjątkiem oleju
z ryb i hydrolizatów białka rybnego
zawierających ponad 20 % tłuszczu (****)

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

h) Hydrolizaty białka rybnego zawierające
ponad 20 % tłuszczu

11,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

i) Dodatki należące do grupy funkcyjnej
spoiw i środków przeciwzbrylających

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

j) Dodatki należące do grupy funkcyjnej
mieszanek pierwiastków śladowych

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

k) Premiksy 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

l) Mieszanki paszowe, z wyjątkiem pasz dla
zwierząt futerkowych, karmy dla zwierząt
domowych i ryb

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

m) Karma dla ryb.
Karma dla zwierząt domowych

7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

(*) WHO-TEF przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego na podstawie wniosków z posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia, które odbyło się
w Sztokholmie, Szwecja, w dniach 15–18 czerwca 1997 r. (Van den Berg i wsp., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans
and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

(**) Górne granice stężeń: górne granice stężeń są obliczone przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe
granicy oznaczalności.

(***) Odrębny najwyższy dopuszczalny poziom dla dioksyn (PCDD/F) obowiązuje nadal w okresie tymczasowym. Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt,
określone w pkt 27a, muszą w tym okresie spełniać wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów dla dioksyn i najwyższych dopuszczalnych
poziomów dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

(****) Świeże ryby dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniej przeróbki do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają najwyższym dopuszczalnym
poziomom, natomiast najwyższe dopuszczalne poziomy wynoszące 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu mają
zastosowanie do świeżych ryb używanych do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i cyrkowych. Produkty, przetworzone białko
zwierzęce wyprodukowane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i cyrkowych) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie
nimi zwierząt hodowlanych, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności jest zabronione.”
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b) Załącznik II do dyrektywy 2002/32/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„Niepożądane substancje Produkty przeznaczone do
żywienia zwierząt

Próg podejmowania działań odpo-
wiadający paszy o zawartości

wilgoci 12 %

Uwagi i dodatkowe informacje (np.
charakter badań, które mają zostać prze-

prowadzone)

(1) (2) (3) (4)

1. Dioksyny (suma polichlorowa-
nych dibenzo-para-dioksyn
(PCDD), polichlorowanych
dibenzo-furanów (PCDF) wyra-
żona w równoważnikach
toksyczności Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO), przy
zastosowaniu WHO-TEF (współ-
czynniki równoważności
toksycznej, 1997)) (*)

a) Materiały paszowe pocho-
dzenia roślinnego
z wyjątkiem olejów roślin-
nych i ich produktów
ubocznych

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

b) Oleje roślinne i ich
produkty uboczne

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

c) Materiały paszowe pocho-
dzenia mineralnego

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

d) Tłuszcz zwierzęcy, włącznie
z tłuszczem mlecznym
i tłuszczem z jaj

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

e) Inne produkty zwierząt
lądowych, włącznie
z mlekiem i przetworami
mlecznymi oraz jaja
i produkty jajeczne

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

f) Olej z ryb 5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.
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g) Ryby, inne zwierzęta
wodne, ich produkty
i produkty uboczne
z wyjątkiem oleju z ryb
i hydrolizatów białka
rybnego zawierających
ponad 20 % tłuszczu

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

h) Hydrolizaty białka rybnego
zawierające ponad 20 %
tłuszczu

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

i) Dodatki należące do grupy
funkcyjnej spoiw i środków
przeciwzbrylających

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

j) Dodatki należące do grupy
funkcyjnej mieszanek
pierwiastków śladowych

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

k) Premiksy 0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

l) Mieszanki paszowe,
z wyjątkiem pasz dla zwie-
rząt futerkowych, karmy dla
zwierząt domowych i ryb

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.
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m) Karma dla ryb.
Karma dla zwierząt domo-
wych

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

2. Dioksynopodobne PCB (suma
polichlorowanych bifenyli (PCB)
wyrażona w równoważnikach
toksyczności Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO), przy
zastosowaniu WHO-TEF (współ-
czynniki równoważności tok-
sycznej, 1997) (*)

a) Materiały paszowe pocho-
dzenia roślinnego
z wyjątkiem olejów roślin-
nych i ich produktów
ubocznych

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

b) Oleje roślinne i ich
produkty uboczne

0,5 ng WHO–PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

c) Materiały paszowe pocho-
dzenia mineralnego

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

d) Tłuszcz zwierzęcy, włącznie
z tłuszczem mlecznym
i tłuszczem z jaj

0,75 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

e) Inne produkty zwierząt
lądowych, włącznie
z mlekiem i przetworami
mlecznymi oraz jaja
i produkty jajeczne

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.
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f) Olej z ryb 14,0 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

g) Ryby, inne zwierzęta
wodne, ich produkty
i produkty uboczne
z wyjątkiem oleju z ryb
i hydrolizatów białka
rybnego zawierających
ponad 20 % tłuszczu

2,5 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

h) Hydrolizaty białka rybnego
zawierające ponad 20 %
tłuszczu

7,0 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

i) Dodatki należące do grupy
funkcyjnej spoiw i środków
przeciwzbrylających

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

j) Dodatki należące do grupy
funkcyjnej mieszanek
pierwiastków śladowych

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.
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k) Premiksy 0,35 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

l) Mieszanki paszowe, z wyjąt-
kiem pasz dla zwierząt
futerkowych, karmy dla
zwierząt domowych i ryb

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

Identyfikacja źródła zanieczyszczenia.
Po zidentyfikowaniu źródła podjęcie,
w miarę możliwości, odpowiednich
działań w celu zredukowania lub zlik-
widowania źródła zanieczyszczenia.

m) Karma dla ryb.
Karma dla zwierząt domo-
wych

3,5 ng WHO-PCB-TEQ/
kg (**) (***)

W wielu przypadkach może nie być
konieczne przeprowadzenie badań
dotyczących źródła zanieczyszczenia,
gdyż poziom tła na niektórych obsza-
rach jest zbliżony do progu podejmo-
wania działań lub wyższy. Niemniej
jednak w przypadku przekroczenia
progu podejmowania działań należy
zapisać wszystkie informacje, jak
okres pobierania próbek, pochodzenie
geograficzne, gatunki ryb itd., pod
kątem przyszłych środków przeciw-
działania obecności dioksyn
i związków dioksynopodobnych
w materiałach przeznaczonych do
żywienia zwierząt.

(*) WHO-TEF przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego na podstawie wniosków z posiedzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które odbyło się
w Sztokholmie, Szwecja, w dniach 15–18 czerwca 1997 r. (Van den Berg i wsp., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and
for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

(**) Górne granice stężeń: górne granice stężeń są obliczone przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy
oznaczalności.

(***) Komisja dokona przeglądu tych progów najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r., w tym samym czasie, w jakim dokona przeglądu najwyższych dopuszczalnych
poziomów dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB”
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