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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 472/2002

av 12. mars 2002

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier  
for visse forurensende stoffer i næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 315/93 skal det 
fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i 
næringsmidler for å verne folkehelsen.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(2), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 257/2002(3), er det fastsatt 
grensverdier som skal gjelde fra og med 5. april 2002 for 
visse forurensende stoffer i næringsmidler.

3) Visse medlemsstater har vedtatt eller har planer 
om å vedta grenseverdier for aflatoksiner i krydder 
og for okratoksin A i visse næringsmidler. I lys av 
ulikhetene mellom medlemsstatenes lovgivninger om 
grenseverdier for forurensende stoffer og den faren 
for konkurransevridning som dette kan medføre, er det 
nødvendig med fellesskapstiltak for å sikre et ensartet 
marked samtidig som forholdsmessighetsprinsippet 
overholdes.

4) Aflatoksiner, særlig aflatoksin B1, er genotoksiske 
kreftframkallende stoffer og kan forekomme i et 
stort antall næringsmidler. Denne typen stoffer vil ha 
skadevirkninger uansett mengde. Det er derfor ikke 
mulig å fastsette et akseptabelt daglig inntak. Den 
nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskap og bedre 
produksjons- og lagringsmetoder gjør det ikke mulig å 
hindre fullt ut at denne muggen utvikler seg, og dermed 
heller ikke forekomsten av aflatoksiner i næringsmidler. 
Det bør derfor fastsettes så lave grenseverdier som det 
med rimelighet er mulig å oppnå.

5) Resultatene av et samordnet kontrollprogram, 
som medlemsstatene har gjennomført i henhold til 
kommisjonsrekommandasjon 97/77/EF av 8. januar 
1997 om et samordnet program for offentlig kontroll 

av næringsmidler for 1997(4), har blitt tilgjengelige 
etter at det ble fastsatt grenseverdier for aflatoksiner i 
andre næringsmidler. De viser at flere krydderarter har 
et høyt innhold av aflatoksiner. Det er derfor nødvendig 
å fastsette grenseverdier for de krydderarter som brukes i 
store mengder og som ofte er sterkt forurenset.

6) Grenseverdiene bør innen 31. desember 2003 gjennomgås 
og eventuelt nedjusteres under hensyn til mulighetene for 
å redusere innholdet av aflatoksin i krydder gjennom 
bedre produksjon, innhøsting og lagring samt utviklingen 
innen vitenskapelig og teknologisk kunnskap.

7) Okratoksin A er et mykotoksin som produseres av 
flere sopper (artene Penicillium og Aspergillus). Det 
forekommer naturlig i en rekke ulike planteprodukter 
som korn, kaffebønner, kakaobønner og tørket frukt over 
hele verden. Det er påvist i produkter som kornprodukter, 
kaffe, vin, øl, krydder og drueråsaft, men også i produkter 
av animalsk opprinnelse, f.eks. svinenyrer. Undersøkelser 
av hvor ofte og i hvilke mengder okratoksin A forekommer 
i prøver av næringsmidler og humant blod tyder på at 
næringsmidler ofte er forurenset.

8) Okratoksin A er et mykotoksin med kreftframkallende, 
nyretoksiske, teratogene, immunotoksiske og muligens 
nevrotoksiske egenskaper. Okratoksin A er blitt knyttet 
til nyresykdom hos mennesker. Det kan ha en lang 
halveringstid hos mennesker.

9) Vitenskapskomiteen for næringsmidler mente i sin 
uttalelse om okratoksin A av 17. september 1998 at det 
ville være klokt i størst mulig grad å redusere eksponering 
for okratoksin A og sikre at eksponeringen ligger i den 
nedre dele av skalaen for tolerable daglige inntak på 1,2-
14 ng/kg kroppsvekt som er beregnet av andre organer, 
f.eks. et daglig inntak på under 5 ng/kg kroppsvekt.

10) På grunnlag av dagens vitenskapelige og tekniske 
kunnskap og til tross for bedre produksjons- og 
lagringsteknikker er det ikke mulig helt å hindre 
forekomsten av disse muggene. Det er derfor ikke mulig å 
fjerne okratoksin A helt fra næringsmidler. Derfor bør det 
fastsettes så lave grenseverdier som det med rimelighet er 
mulig å oppnå.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 16.3.2002, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2002 av 6. desember 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9 av 13.2.2003, s. 13.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1.
(3) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 12. (4) EFT L 22 av 24.1.1997, s. 27



10.6.2004 Nr. 29/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

11) Hovedkilden til menneskers næringsinntak av 
okratoksin A er korn og kornprodukter. Forebygging er 
svært viktig for i størst mulig grad å unngå forurensning 
og for å verne forbrukeren. I tillegg er det hensiktsmessig 
å fastsette så lave grenseverdier for korn og 
kornprodukter som det med rimelighet er mulig å oppnå, 
under forutsetning av at det iverksettes forebyggende 
tiltak for å hindre forurensning på alle produksjons- og 
markedsføringstrinn.

12) Tørkede druer (korinter, sultanarosiner og andre rosiner) 
har vist seg å være svært forurenset. Mennesker med et 
stort næringsinntak av tørkede druer, særlig barn, blir 
utsatt for høy eksponering for okratoksin A. Det bør 
derfor fastsettes en foreløpig grenseverdi som er teknisk 
gjennomførbar, men det er absolutt nødvendig å forbedre 
metodene for å redusere forurensningen ytterligere.

13) Okratoksin A er også påvist i kaffe, vin, øl, drueråsaft, 
kakao og krydder. Medlemsstatene og berørte 
parter (f.eks. bransjeorganisasjoner) bør gjennom 
undersøkelser og forskning fastslå hvilke faktorer som 
inngår i dannelsen av okratoksin A og fastsette hvilke 
forebyggende tiltak som skal treffes for å redusere 
forekomsten av okratoksin A i næringsmidler. For disse 
produktene bør innsatsen med hensyn til forskning og 
forebyggende tiltak være størst mulig for i størst mulig 
grad å redusere innholdet av okratoksin A i påvente av 
at det fastsettes grenseverdier på grunnlag av ALARA-
prinsippet («så lavt som det med rimelighet er mulig å 
oppnå»). Dersom det ikke gjøres en innsats for å redusere 
innholdet av okratoksin A i visse produkter, blir det 
nødvendig å fastsette grenseverdier for innholdet i disse 
produktene for å verne folkehelsen uten at det er mulig å 
vurdere om det er teknisk gjennomførbart.

14) Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.

15) 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. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 2 gjøres følgende endringer:

 a) Den innledende setningen erstattes med følgende: 
«Når det gjelder aflatoksin og okratoksin A i 
produktene nevnt i nr. 2.1 og 2.2 i vedlegg I, er det 
forbudt å»,

 b) i bokstav b) erstattes «og 2.1.3» med «, 2.1.3, 2.1.4, 
2.2.1 og 2.2.2».

2. I artikkel 5 skal nytt nr. 2a lyde:

 «2a. Kommisjonen skal innen 31. desember 2003 
gjennomgå grenseverdiene for aflatoksiner som er fastsatt 
i vedlegg I del 2 nr. 2.1.4, og eventuelt nedjustere dem for 
å ta hensyn til utviklingen innen vitenskapelig og teknisk 
kunnskap.

 Kommisjonen skal innen 31. desember 2003 gjennomgå 
bestemmelsene i vedlegg I del 2 nr. 2.2.2 og 2.2.3 med 
hensyn til grenseverdiene for okratoksin A i tørkede 
vindruer med sikte på å innføre en grenseverdi for 
okratoksin A i brent kaffe og kaffeprodukter, vin, øl, 
drueråsaft, kakao og kakaobønner samt krydder på grunnlag 
av de undersøkelser som er gjort og de forebyggende tiltak 
som er vedtatt for å redusere forekomsten av okratoksin A 
i disse produktene.

 Medlemsstatene og de berørte parter skal derfor hvert 
år underrette Kommisjonen om resultatene av de 
undersøkelsene som er foretatt, og om de framskritt som 
er gjort med hensyn til iverksetting av forebyggende tiltak 
for å hindre forurensning med okratoksin A.»

3. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tiende dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 5. april 2002.

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

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I del 2 (Mykotoksiner) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 innsettes følgende:

Produkt

Grenseverdi (µg / kg)
Prøvetakings- 

metode
Kriterier for 

analysemetoderB1 B1 + B2 + 
G1 + G2

M1

«2.1.4  Følgende krydderarter:

 —  Capsicum spp. (tørkede frukter, 

hele eller malte, herunder 

chilipepper, chilipulver, 

kajennepepper og paprika)

 —  Piper spp. (frukter, herunder 

hvit og sort pepper)

 —  Myristica fragrans 

(muskatnøtt)

 —  Zingiber officinale (ingefær)

 —  Curcuma longa (gurkemeie)

5 10 — Direktiv  
98/53/EF

Direktiv  
98/53/EF»

«Produkt
Grenseverdi 
(mg/kg eller 

ppb)
Prøvetakingsmetode

Referansemetode for 
analyse

2.2  OKRATOKSIN A

2.2.1 Korn (herunder ris og bokhvete) og 

bearbeidede produkter av korn

2.2.1.1 Ubearbeidet korn (herunder råris og 

bokhvete)

2.2.1.2 Alle bearbeidede produkter av 

korn (herunder bearbeidede 

kornprodukter og korn som skal 

brukes til direkte konsum)

2.2.2 Tørkede druer (korinter, 

sultanarosiner og andre rosiner)

2.2.3 Ubrent og brent kaffe samt 

kaffeprodukter, vin, øl, drueråsaft, 

kakao og kakaoprodukter samt 

krydder

5 

3 

 

 

10 

—

Kommisjonsdirektiv 

2002/26/EF*

Direktiv 2002/26/EF 

 

 

Direktiv 2002/26/EF

Direktiv 2002/26/EF 

Direktiv 2002/26/EF 

 

 

Direktiv 2002/26/EF

(*) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 38.»


