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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 
19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) er 
det fastsatt grenseverdier for aflatoksin B1 og samlet 
aflatoksininnhold (aflatoksin B1 + G1 + B2 + G2) i en 
rekke næringsmidler.

2) Visse grenseverdier for aflatoksiner i visse 
næringsmidler må endres for å ta hensyn til utviklingen 
i Codex Alimentarius og nye opplysninger i den seneste 
vitenskapelige rådgivning.

3) I Codex Alimentarius ble det fastsatt en grenseverdi 
på 15 μg/kg for samlet aflatoksininnhold i mandler, 
hasselnøtter og pistasienøtter beregnet på videreforedling, 
og en grenseverdi på 10 μg/kg for samlet aflatoksininnhold 
i mandler, hasselnøtter og pistasienøtter ferdig til 
konsum(3).

4) Vitenskapskomiteen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden (Contam-komiteen) ved Den 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 27.2.2010, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 21.10.2010, s. 4.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5.
(3) Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods (CODEX 

STAN 193-1995) 
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) avgav en uttalelse 25. januar 2007 om en mulig 
økt helserisiko for forbrukere som følge av en mulig 
økning av gjeldende grenseverdier for aflatoksiner i 
mandler, hasselnøtter og pistasienøtter samt produkter 
framstilt av disse(4). Contam-komiteen fastslo at å 
endre grenseverdiene for samlet aflatoksininnhold i 
mandler, hasselnøtter og pistasienøtter fra 4 til 8 eller 
10 μg/kg, bare ville hatt begrenset virkning på beregnet 
eksponering gjennom kosten, kreftrisiko og de beregnede 
eksponeringsmarginer. Komiteen fastslo videre at 
eksponering for aflatoksiner bør være så lav som det med 
rimelighet er mulig fra alle kilder, ettersom aflatoksiner 
er genotoksiske og kreftframkallende. Det framgår av 
dataene at den samlede eksponering for aflatoksiner 
gjennom kosten kan reduseres dersom antallet svært 
kontaminerte næringsmidler som kommer ut på markedet 
reduseres gjennom en mer effektiv håndheving, og ved 
å redusere eksponeringen fra andre næringsmidler enn 
mandler, hasselnøtter og pistasienøtter.

5) Contam-komiteen vedtok 16. juni 2009 en erklæring om 
virkingen på folkehelsen av å øke grenseverdien for samlet 
aflatoksininnhold fra 4 μg/kg til 10 μg/kg for andre nøtter 
enn mandler, hasselnøtter og pistasienøtter(5). Komiteen 
fastslo at ut fra de opplysninger som var tilgjengelige i 
2007, ville folkehelsen ikke påvirkes negativt av å øke 
grenseverdiene for samlet aflatoksininnhold fra 4 μg/
kg til 10 μg/kg for andre nøtter, herunder paranøtter. 
I lys av de aktuelle drøftelser i Codex Alimentarius 
om grenseverdiene for aflatoksiner i paranøtter, bør 
grenseverdiene for aflatoksiner i paranøtter bringes på 
linje med grenseverdien for mandler, hasselnøtter og 
pistasienøtter som er fastsatt i Codex.

(4) EFSA Journal (2007) 446, s. 1-127. http://www.efsa.europa.eu/cs/
BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM%20_op_ej446_aflatoxins_
en.pdf?ssbinary = true

(5) Erklæring fra Vitenskapskomiteen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Europakommisjonen, om 
virkningene på folkehelsen av å øke grenseverdiene fra 4 μg/kg til 10 μg/
kg for samlet aflatoksininnhold i andre nøtter enn mandler, hasselnøtter og 
pistasienøtter. EFSA Journal (2009) 1168, s. 1-11. http://www.efsa.europa.
eu/cs/BlobServer/Statement/contam_statement_ej1168_aflatoxin_other_
treenuts_en,0.pdf?ssbinary = true
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om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende 
stoffer i næringsmidler med hensyn til aflatoksiner(*)
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6) I Codex Alimentarius ble det bare fastsatt en grenseverdi  
for samlet aflatoksininnhold. Den tilsvarende grense-
verdien for aflatoksin B1 ble fastsatt ved hjelp av den 
database for forekomst av aflatoksiner i næringsmidler 
som EFSA anvender for å vurdere eksponeringen.

7) I EFSAs uttalelse om aflatoksiner bemerkes det at 
oljeholdige frø og produkter framstilt av disse i høy grad 
bidrar til menneskers eksponering for aflatoksiner. EFSA 
fastslo at eksponering for aflatoksiner bør være så lav som 
det med rimelighet er mulig fra alle kilder. Dessuten tyder 
meldinger i hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og 
fôr (RASFF) på høyt innhold av aflatoksiner i oljeholdige 
frø, som f.eks. solsikkefrø, melonfrø osv. Det foreslås 
derfor at det også fastsettes en grenseverdi for andre 
oljeholdige frø enn jordnøtter, på linje med de gjeldende 
grenseverdier for jordnøtter. Ettersom aflatoksiner nesten 
elimineres fullstendig ved framstillingen av raffinerte 
vegetabilske oljer bør imidlertid oljeholdige frø, herunder 
jordnøtter, som er beregnet på å knuses for å framstille 
raffinert vegetabilsk olje, samt raffinert vegetabilsk olje, 
ikke omfattes av denne grenseverdien.

8) Det er fastsatt en grenseverdi på 2 μg/kg for aflatoksin B1 
og 4 μg/kg for samlet aflatoksininnhold i alt korn og 
alle produkter framstilt av korn, med unntak av mais 
som skal sorteres eller utsettes for annen form for fysisk 
behandling før konsum, som det er fastsatt en grenseverdi 
for på 5 μg/kg for aflatoksin B1 og 10 μg/kg for samlet 
aflatoksininnhold. Uavskallet ris inneholder ofte 
aflatoksiner i mengder som ligger litt over grenseverdiene. 
Etter maling, der skallet fjernes, ligger aflatoksininnholdet 
i den helslipte risen under grenseverdiene. Derfor bør 
samme regler gjelde for ris som for mais, og en høyere 
grenseverdi bør fastsettes for aflatoksin B1 og samlet 
aflatoksininnhold for ris som skal sorteres eller utsettes 
for annen form for fysisk behandling før konsum eller 
bruk som næringsmiddelingrediens.

9) Grenseverdiene gjelder for den spiselige delen av 
nøttene. Nye vitenskapelige bevis har imidlertid vist at 
en del av aflatoksinkontamineringen kan forekomme 
på skallet på paranøtter. Fotnoten i vedlegget som 
angir framgangsmåten ved analyse av nøtter med skall, 
bør derfor endres slik at det tas hensyn til disse nye 
vitenskapelige opplysningene.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Særlige bestemmelser om jordnøtter, andre oljeholdige 
frø, nøtter, tørket frukt, ris og mais

Jordnøtter, andre oljeholdige frø, nøtter, tørket frukt, ris og 
mais som ikke overholder de relevante grenseverdiene for 
aflatoksiner fastsatt i nr. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 
og 2.1.11 i vedlegget, kan markedsføres dersom disse 
næringsmidlene:

a) ikke er beregnet på direkte konsum eller på bruk som 
næringsmiddelingrediens,

b) overholder de relevante grenseverdiene fastsatt i 
nr. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 og 2.1.12 i vedlegget,

c) gjennomgår en behandling som omfatter sortering 
eller andre former for fysisk behandling, og som etter 
denne behandlingen ikke overskrider grenseverdiene 
fastsatt i nr. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 og 2.1.11 i 
vedlegget, og denne behandlingen ikke fører til andre 
skadelige restmengder,

d) er merket slik at bruksområdet framgår klart, og 
er påført angivelsen «produktet må sorteres eller 
gjennomgå andre former for fysisk behandling for å 
redusere innholdet av aflatoksiner før det konsumeres 
eller brukes som næringsmiddelingrediens». 
Angivelsen skal være påført etiketten på hver enkelt 
sekk, eske osv. samt det originale følgedokumentet. 
Identifikasjonskoden for partiet/sendingen skal være 
påført hver enkelt sekk, eske osv. i sendingen samt det 
originale følgedokumentet, på en slik måte at den ikke 
kan slettes.»

2. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Særlige bestemmelser for jordnøtter, andre oljeholdige 
frø, produkter framstilt av disse og korn

En tydelig angivelse av tilsiktet bruk skal være påført 
etiketten på hver enkelt sekk, eske osv. samt det originale 
følgedokumentet. Dette følgedokumentet må klart 
kunne settes i forbindelse med sendingen ved at det 
angir identifikasjonskoden for sendingen, som er påført 
hver enkelt sekk, eske osv. i sendingen. Dessuten må 
forretningsvirksomheten til mottakeren av sendingen, som 
er angitt i følgedokumentet, være forenlig med tilsiktet 
bruk.

Dersom det ikke er tydelig angitt at tilsiktet bruk ikke 
er konsum, får grenseverdiene fastsatt i nr. 2.1.5 og 
2.1.11 i vedlegget anvendelse på alle jordnøtter, andre 
oljeholdige frø og produkter framstilt av disse og korn som 
markedsføres.
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Når det gjelder unntaket for jordnøtter og andre oljeholdige 
frø som skal knuses, og anvendelsen av grenseverdiene 
fastsatt i nr. 2.1.1 i vedlegget, får unntaket bare anvendelse 
på sendinger som er tydelig merket med bruksområde 
og angivelsen «produktet skal knuses med sikte på 
framstilling av raffinert vegetabilsk olje». Angivelsen skal 
være påført etiketten på hver enkelt sekk, eske osv. samt 
det/de originale følgedokument. Endelig bestemmelsessted 
skal være et knuseanlegg.»

3. I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Underavsnitt 2.1 (Aflatoksiner) erstattes med teksten i 
vedlegget til denne forordning.

b) Fotnote 5 skal lyde:

«(5) Grenseverdiene gjelder for den spiselige delen 
av jordnøtter og nøtter. Dersom det er jordnøtter 
og uavskallede nøtter som analyseres, antas 
det ved beregningen av aflatoksininnholdet at 
all kontaminering er i den spiselige delen, med 
unntak for paranøtter.»

c) Ny fotnote 40 og 41 skal lyde:

«(40) Oljeholdige frø som omfattes av KN-kode 1201, 
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 og produkter 
framstilt av disse som omfattes av KN-kode 
1208; melonfrø omfattes av KN-kode ex120799.

(41) Dersom produkter framstilt/bearbeidet av 
disse eller bearbeidede produkter framstilles/
bearbeides utelukkende eller nesten utelukkende 
fra de aktuelle nøttene, får grenseverdiene fastsatt 
for de tilsvarende nøttene også anvendelse på de 
framstilte/bearbeidede produktene. I andre tilfeller 
får artikkel 2 nr. 1 og artikkel 2 nr. 2 anvendelse 
på de framstilte/bearbeidede produktene.»

Artikkel 2

Denne forordning får ikke anvendelse på aprikoskjerner, 
oljeholdige frø med unntak av jordnøtter, og produkter framstilt 
av disse, som ble markedsført før anvendelsesdatoen i samsvar 
med de bestemmelser som fikk anvendelse på det daværende 
tidspunkt.

Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal ha 
bevisbyrden for når produktene ble markedsført.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tiende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra den dato den trer i kraft.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________
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VEDLEGG

Næringsmidler(1) Grenseverdier (μg/kg)

«2.1. Aflatoksiner B1 Summen av B1, 
B2, G1 og G2

M1

2.1.1. Jordnøtter og andre oljeholdige frø(40), som skal sorteres 
eller utsettes for annen form for fysisk behandling før 
konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens,

med unntak av:

– jordnøtter og andre oljeholdige frø som skal knuses 
med sikte på framstilling av raffinert vegetabilsk olje

8,0 (5) 15,0 (5) —

2.1.2. Mandler, pistasienøtter og aprikoskjerner som skal 
sorteres eller utsettes for annen form for fysisk behandling 
før konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens

12,0 (5) 15,0 (5) —

2.1.3. Hasselnøtter og paranøtter som skal sorteres eller utsettes 
for annen form for fysisk behandling før konsum eller 
bruk som næringsmiddelingrediens

8,0 (5) 15,0 (5)

2.1.4. Nøtter som ikke er oppført i nr. 2.1.2 og 2.1.3, som skal 
sorteres eller utsettes for annen form for fysisk behandling 
før konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens,

5,0 (5) 10,0 (5) —

2.1.5. Jordnøtter og andre oljeholdige frø(40), og produkter 
framstilt av disse, beregnet på direkte konsum eller bruk 
som næringsmiddelingrediens,

med unntak av:

– vegetabilsk råolje beregnet på raffinering

– raffinert vegetabilsk olje

2,0 (5) 4,0 (5) —

2.1.6. Mandler, pistasienøtter og aprikoskjerner 
beregnet på direkte konsum eller på bruk som 
næringsmiddelingrediens(41)

8,0 (5) 10,0 (5) —

2.1.7. Hasselnøtter og paranøtter beregnet på direkte konsum 
eller på bruk som næringsmiddelingrediens(41)

5,0 (5) 10,0 (5)

2.1.8. Nøtter som ikke er oppført i nr. 2.1.6 og 2.1.7, og 
produkter framstilt av disse, beregnet på direkte konsum 
eller bruk som næringsmiddelingrediens,

2,0 (5) 4,0 (5) —

2.1.9. Tørket frukt som skal sorteres eller utsettes for annen 
form for fysisk behandling før konsum eller bruk som 
næringsmiddelingrediens

5,0 10,0 —

2.1.10. Tørket frukt og produkter framstilt av dette, beregnet på 
direkte konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens,

2,0 4,0 —

2.1.11. Alt korn og alle produkter framstilt av dette, herunder 
bearbeidede kornprodukter, med unntak av næringsmidler 
oppført i nr. 2.1.12, 2.1.15 og 2.1.17

2,0 4,0 —
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Næringsmidler(1) Grenseverdier (μg/kg)

2.1.12. Mais og ris som skal sorteres eller utsettes for annen 
form for fysisk behandling før konsum eller bruk som 
næringsmiddelingrediens

5,0 10,0 —

2.1.13. Rå melk(6), varmebehandlet melk og melk til produksjon 
av melkebaserte produkter

— — 0,050

2.1.14. Følgende krydderarter:

Capsicum spp. (tørkede frukter, hele eller malte, herunder 
chilipepper, chilipulver, kajennepepper og paprika)

Piper spp. (frukter av dette, herunder hvitt og svart 
pepper)

Myristica fragrans (muskatnøtt)

Zingiber officinale (ingefær)

Curcuma longa (gurkemeie)

Krydderblandinger som inneholder ett eller flere av 
ovennevnte krydder

5,0 10,0 —

2.1.15. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 
spedbarn og småbarn(3)(7)

0,10 — —

2.1.16. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, herunder 
morsmelkerstatning utelukkende basert på melk og 
tilskuddsblanding utelukkende basert på melk(4)(8)

— — 0,025

2.1.17. Næringsmidler til spesielle medisinske formål(9)(10), som 
er særlig beregnet på spedbarn

0,10 — 0,025’»


