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TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 27. mars 2013

um tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2 í korni og kornafurðum

(2013/165/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 292. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Eiturefnin T-2 og HT-2 eru sveppaeitur sem ýmsar
tegundir sveppa af ættkvíslinni Fusarium mynda.
Eiturefnið T-2 breytist hratt með efnaskiptum í miklum
fjölda afurða, þar af er eiturefnið HT-2 eitt af helstu
umbrotsefnunum.

2) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér
á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) um aðskotaefni
í matvælaferlinu (hér á eftir nefnd sérfræðinganefndin)
samþykkti, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, álit
varðandi áhættu fyrir heilbrigði dýra og lýðheilsu í
tengslum við tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2 í matvælum
og fóðri(1).

3) Sérfræðinganefndin fastsetti samanlagt gildi fyrir
þolanlega, daglega inntöku (TDI), sem nemur 100 ng/
kg líkamsþyngdar, fyrir summu eiturefnanna T-2 og
HT-2. Mat á langvinnum, fæðutengdum váhrifum á
menn af völdum summu eiturefnanna T-2 og HT-2, sem
grundvallast á fyrirliggjandi gögnum um tilvist efnanna,
eru undir gildum fyrir þolanlega, daglega inntöku fyrir
þýði úr öllum aldursflokkum og eru því ekki brýnt
heilsufarslegt áhyggjuefni.

4) Að því er varðar áhættu fyrir heilbrigði dýra komst
sérfræðinganefndin að þeirri niðurstöðu að núverandi
áætluð váhrif af völdum eiturefnanna T-2 og HT-2 teljist
líklega ekki vera heilsufarslegt áhyggjuefni að því er
varðar jórturdýr, kanínur og fiska. Að því er varðar svín,
alifugla, hesta og hunda bendir mat á váhrifum af völdum
eiturefnanna T-2 og HT-2 til þess að áhætta á skaðlegum
áhrifum á heilbrigði sé lítil. Kettir eru meðal þeirra
dýrategunda sem eru hvað næmastar. Vegna takmarkaðra
gagna og alvarlegra skaðlegra áhrifa á heilbrigði við

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 91, 3.4.2013, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2014 frá 16. maí 2014 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aðskotaefni í 
matvælaferlinu (CONTAM): Vísindalegt álit um áhættu fyrir heilbrigði 
dýra og lýðheilsu í tengslum við tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2 í 
matvælum og fóðri (e. Scientific Opinion on the risk for animal and public 
health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed). 
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(12), 2481 [187 bls.]. 
doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Aðgengilegt á Netinu: www.efsa.europa.eu/
efsajournal

litlar skammtastærðir var ekki unnt að ákvarða mörk 
um engin merkjanleg, skaðleg áhrif eða lægstu mörk um 
merkjanleg, skaðleg áhrif. Því gilda þessi tilmæli ekki um 
fóður fyrir ketti en komið verður á strangari ráðstöfunum 
að því er það varðar.

5) Sérfræðinganefndin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu
að yfirfærsla eiturefnanna T-2 og HT-2 úr fóðri yfir í
matvælaafurðir úr dýraríkinu sé takmörkuð og að þáttur
hennar í váhrifum á menn sé þar af leiðandi óverulegur.

6) Með tilliti til niðurstaðna vísindalega álitsins ásamt
miklum breytileika frá ári til árs að því er varðar tilvist
eiturefnanna T-2 og HT-2 þykir rétt að safna fleiri
gögnum um T-2 og HT-2 í korni og kornafurðum og fleiri
upplýsingum um áhrif matvælavinnslu (t.d. eldunar) og
búvísindalegra þátta á tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2.
Að auki er nauðsynlegt að afla fleiri upplýsinga um
þá ólíku þætti sem leiða til hlutfallslega mikils magns
eiturefnanna T-2 og HT-2 í korni og kornafurðum svo
unnt sé að skilgreina ráðstafanirnar sem grípa skal til í því
skyni að koma í veg fyrir eða draga úr því að eiturefnin
T-2 og HT-2 séu fyrir hendi í korni og kornafurðum. Gera
skal rannsóknir til að safna upplýsingum um þá þætti sem
leiða til hlutfallslega mikils magns af eiturefnunum T-2
og HT-2 í korni og kornafurðum og um áhrif fóður- og
matvælavinnslu. Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er
eiturefnin T-2 og HT-2 ekki að finna eða eingöngu í mjög
litlu magni í hrísgrjónum og hrísgrjónaafurðum og því
þykir rétt að þær afurðir falli ekki undir gildissvið þessara
tilmæla.

7) Niðurstöður úr vöktun á korni og kornafurðum verða
notaðar til að meta breytingar og horfur að því er varðar
váhrif á menn og dýr af völdum eiturefnanna T-2 og
HT-2. Því er rétt að nota greiningaraðferðir sem eru
nægilega næmar.

8) Til að veita stefnumið, að því er varðar í hvaða tilvikum
er viðeigandi að framkvæma slíkar rannsóknir, er rétt að
tilgreina leiðbeinandi gildi sem ekki má fara yfir án þess
að slík rannsókn sé framkvæmd. Til að ákvarða þessi
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leiðbeinandi gildi hafa gögn um tilvik, sem eru tiltæk í 
gagnagrunni Matvælaöryggisstofnunarinnar, verið notuð. 
Rekjanleiki er sérstaklega mikilvægur til að framkvæma 
rannsóknirnar.

9) Árið 2015 ætti að framkvæma mat á þeim upplýsingum
sem safnað hefur verið innan ramma þessara tilmæla.
Vöktunargögn, sem fást í kjölfar þessara tilmæla, munu
einnig leiða til betri skilnings á breytingum frá ári
til árs og á tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2 í margs
konar kornafurðum, þáttum sem leiða til hærri gilda og
ráðstöfunum sem unnt er að grípa til í því skyni að koma
í veg fyrir eða minnka tilvist eiturefnanna T-2 og HT-2,
þ.m.t. með búvísindalegum þáttum og með vinnslu.

SAMÞYKKT TILMÆLI ÞESSI:

1) Aðildarríkin skulu, með virkri þátttöku stjórnenda fóður- 
og matvælafyrirtækja, annast vöktun á því hvort eiturefnin
T-2 og HT-2 eru fyrir hendi í korni og kornafurðum. Að
því er varðar þessi tilmæli teljast hrísgrjón ekki til korns
og hrísgrjónaafurðir ekki til kornafurða.

2) Aðildarríkin skulu stuðla að því að sýni séu greind
samtímis í leit að því hvort T-2 og HT-2 og önnur eiturefni
sveppa af ættkvíslinni Fusarium, t.d. deoxýnívalenól,
searalenón og fúmónísín B1+B2, séu fyrir hendi svo unnt
sé að meta umfang þeirra tilvika þar sem efnin koma fyrir
saman.

Ef greiningaraðferðin, sem notuð er, gerir það mögulegt 
væri rétt að greina einnig dulin sveppaeitur, einkum ein- 
og tvíglýkósýlaðar tilsvarandi afleiður eiturefnanna T-2 og 
HT-2.

3) Sýnataka og greining á korni og kornafurðum, sem eru
ætluð til manneldis, skal fara fram í samræmi við ákvæðin
sem kveðið er á um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 401/2006 frá 23. febrúar 2006 um aðferðir
við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með
innihaldi sveppaeiturs í matvælum(2), einkum:

— B-hluta I. viðauka vegna sýnatöku úr korni og 
kornafurðum,

— g-lið í lið 4.3.1 í II. viðauka: Nothæfisviðmiðanir fyrir 
aðferðina að því er varðar T-2- og HT-2-eiturefni. 
Magngreiningarmörk (LOQ) skulu helst ekki fara yfir 

(2) Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 12.

5 μg/kg fyrir eiturefnin T-2 og HT-2, hvort fyrir sig, 
nema í óunnu korni þar sem magngreiningarmörkin 
ættu helst ekki að fara yfir 10 μg/kg fyrir eiturefnin 
T-2 og HT-2, hvort fyrir sig. Ef um er að ræða 
notkun á skimunaraðferð með greiningu í huga skulu 
greiningarmörk helst ekki fara yfir 25 μg/kg fyrir 
summu eiturefnanna T-2 og HT-2.

Sýnatökuaðferðin, sem stjórnandi matvælafyrirtækis 
notar, gæti vikið frá ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 
401/2006 en ætti að vera dæmigerð fyrir lotuna sem 
sýni er tekið úr.

4) Sýnataka og greining á korni og kornafurðum, sem
eru ætluð í fóður og fóðurblöndur, skal fara fram í
samræmi við ákvæðin sem kveðið er á um í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 152/2009 frá 27.
janúar 2009 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna
opinbers eftirlits með fóðri(3). Magngreiningarmörk skulu
helst ekki fara yfir 10 μg/kg fyrir eiturefnin T-2 og HT-2,
hvort fyrir sig. Ef um er að ræða notkun á skimunaraðferð
með greiningu í huga skulu greiningarmörk helst ekki fara
yfir 25 μg/kg fyrir summu eiturefnanna T-2 og HT-2.

Sýnatökuaðferðin, sem stjórnandi fóðurfyrirtækis notar, 
gæti vikið frá ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 152/2009 en 
skal vera dæmigerð fyrir lotuna sem sýni er tekið úr.

5) Aðildarríkin skulu, með virkri þátttöku stjórnenda fóður- og
matvælafyrirtækja, framkvæma rannsóknir til að greina þá
þætti sem leiða til þess að þessi gildi fari yfir leiðbeinandi
gildi og ákvarða ráðstafanir sem grípa ber til í því skyni
að koma í veg fyrir eða draga úr slíkri tilvist í framtíðinni.
Þessar rannsóknir skal tvímælalaust framkvæma ef um
er að ræða að gildin fari, innan tiltekins tíma, endurtekið
yfir leiðbeinandi gildi fyrir eiturefnin T-2 og HT-2 í korni
og kornafurðum, sem greint er frá í viðaukanum við þessi
tilmæli. Sýnataka og greining með það að markmiði að
afla fleiri upplýsinga um ólíka þætti, þ.m.t. búvísindalega
þætti, sem leiða til hlutfallslega hárra gilda eiturefnanna
T-2 og HT-2 í korni og kornafurðum, skal miðast við korn
og kornafurðir úr frumvinnslu.

6) Aðildarríkin skulu, með virkri þátttöku stjórnenda fóður- 
og matvælafyrirtækja, framkvæma rannsóknir á áhrifum
fóður- og matvælavinnslu á tilvist eiturefnanna T-2 og
HT-2. Þessar rannsóknir skal tvímælalaust framkvæma
ef um er að ræða að gildin fari, innan tiltekins tíma,
endurtekið yfir leiðbeinandi gildi fyrir eiturefnin T-2 og
HT-2 í kornafurðum.

(3) Stjtíð. ESB L 54, 26.2.2009, bls. 1.
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7) Aðildarríkin skulu tryggja að greiningarniðurstöður séu lagðar reglulega fyrir Matvælaöryggisstofnunina
til samantektar í einn gagnagrunn og að niðurstöður úr rannsóknunum séu lagðar fyrir framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins á hverju ári, í fyrsta sinn eigi síðar en í desember 2013. Leiðbeiningar verða
útfærðar til að tryggja samræmda beitingu þessara tilmæla og til að tryggja samanburðarhæfa
skýrslugjöf um niðurstöður rannsókna.

Gjört í Brussel 27. mars 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Tonio BORG

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Leiðbeinandi gildi fyrir korn og kornafurðir (*)(**)

Leiðbeinandi gildi fyrir summu T-2 og 
HT-2 (μg/kg) en ef farið er yfir þau skal 

framkvæma rannsóknir, tvímælalaust ef um 
er að ræða endurteknar niðurstöður3

1. Óunnið korn (***)

1.1.  bygg (þ.m.t. bygg í maltgerð) og maís 200

1.2.  hafrar (með hýði) 1000

1.3.  hveiti, rúgur og aðrar kornvörur 100

2. Korn til beinnar neyslu (****)

2.1.  hafrar 200

2.2.  maís 100

2.3.  annað korn 50

3. Kornafurðir til manneldis

3.1.  hafraklíð og hafraflögur 200

3.2.  kornklíð, að undanskildu hafraklíði, afurðir úr möluðum höfrum, aðrar 
en hafraklíð og hafraflögur, og afurðir úr maísmulningi

100

3.3.  aðrar afurðir úr möluðu korni 50

3.4.  morgunkorn, þ.m.t. mótaðar kornflögur 75

3.5.  brauð (þ.m.t. smátt kaffibrauð) sætabrauð, kex, nasl úr korni, pasta 25

3.6.  matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn 15

4. Kornafurðir fyrir fóður og fóðurblöndur (*****)

4,1.  afurðir úr mölun hafra (hýði) 2000

4.2.  aðrar kornafurðir 500

4.3.  fóðurblöndur, að undanskildu fóðri fyrir ketti 250

(*) Gildin, sem um getur í þessum viðauka, eru leiðbeinandi gildi og ef farið er yfir þau, tvímælalaust ef um er að ræða 
endurteknar niðurstöður, skal rannsaka þá þætti sem leiða til þess að eiturefnin T-2 og HT-2 eru fyrir hendi eða áhrifin 
af fóður- og matvælavinnslunni. Leiðbeinandi gildunum til grundvallar eru gögn um tilvik, sem eru tiltæk í gagnagrunni 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, eins og sett er fram í áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar. Leiðbeinandi gildin eru ekki gildi 
sem varða öryggi fóðurs og matvæla.

(**) Að því er varðar þessi tilmæli teljast hrísgrjón ekki til korns og hrísgrjónaafurðir ekki til kornafurða.
(***) Óunnið korn er korn sem hefur ekki farið í gegnum neina eðlisræna meðhöndlun eða hitameðhöndlun aðra en þurrkun, 

hreinsun og flokkun.
(****) Korn til beinnar neyslu er korn, sem hefur farið í gegnum þurrkunar-, hreinsunar-, afhýðingar- og flokkunarferli og sem fer 

ekki í gegnum frekari hreinsun eða flokkun áður en það er unnið enn frekar í matvælaferlinu.
(*****) Leiðbeinandi gildin fyrir korn og kornafurðir, sem eru ætluð í fóður og fóðurblöndur, svara til fóðurs með 12% rakainnihald.


