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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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er i kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(2) 
fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer i 
næringsmidler.

2) Visse medlemsstater har vedtatt eller planlegger 
å vedta grenseverdier for Fusarium-toksiner, for 
eksempel deoksynivalenol (DON), zearalenon (ZEA) 
og fumonisiner i visse næringsmidler. På bakgrunn av 
forskjellene mellom tillatte verdier i medlemsstatene og 
den derav følgende risikoen for konkurransevridning er 
det nødvendig med fellesskapstiltak for å sikre et enhetlig 
marked, samtidig som forholdsmessighetsprinsippet 
overholdes.

3) En rekke Fusarium-sopper, som er vanlige jordsopper, 
produserer en rekke forskjellige mykotoksiner av 
gruppen trichothecener, for eksempel deoksynivalenol 
(DON), nivalenol (NIV), T-2-toksin og HT-2-toksin 
og enkelte andre toksiner (zearalenon og fumonisiner). 
Fusarium-soppene er vanlige på korn som dyrkes i 
tempererte regioner i Amerika, Europa og Asia. Flere av 
de toksinproduserende Fusarium-soppene kan i forskjellig 
grad produsere to eller flere av disse toksinene.

4) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har i en rekke 
uttalelser evaluert Fusarium-toksiner: deoksynivalenol 
(DON) i desember 1999, zearalenon i juni 2000, 
fumonisiner i oktober 2000, ajourført i april 2003, 
nivalenol i oktober 2000 og T-2- og HT-2-toksin i mai 
2001 samt en gruppeevaluering av trichothecener i 
februar 2002.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 7.6.2005, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2006 av 10. mars 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg, II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 6.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 208/2005 (EFT L 34 av 8.2.2005, s. 3).

5) Vitenskapskomiteen for næringsmidler var av den 
oppfatning at de foreliggende dataene ikke gir grunnlag 
for å fastsette et samlet tolerabelt daglig inntak (TDI) for 
de evaluerte trichothecenene, og fastsatte

et TDI på 1 μg/kg kroppsvekt/dag for deoksyniva-– 
lenol (DON),

et foreløpig TDI (t-TDI) på 0,7 μg/kg kroppsvekt/– 
dag for nivalenol,

et kombinert foreløpig TDI på 0,06 μg/kg – 
kroppsvekt/dag for T-2- og HT-2-toksin.

 For de andre Fusarium-toksinene fastsatte 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler

et foreløpig TDI (t-TDI) på 0,2 μg/kg kroppsvekt/– 
dag for zearalenon,

et TDI på 2 μg/kg kroppsvekt/dag for samlet innhold – 
av fumonisin B1, B2 og B3, alene eller kombinert.

6) Innenfor rammen av rådsdirektiv 93/5/EØF av 25. februar 
1993 om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og 
deres samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål 
i forbindelse med næringsmidler(3) ble SCOOP-oppgave 
(vitenskapelig samarbeid) nr. 3.2.10 «Innsamling av 
forekomstdata for Fusarium-toksiner i næringsmidler 
og vurdering av næringsinntak hos befolkningen i EUs 
medlemsstater»(4) utført og avsluttet i september 2003.

 Resultatene av denne oppgaven viser at Fusarium-
mykotoksiner er vidt utbredt i næringsmiddelkjeden i 
Fellesskapet. De viktigste kildene til næringsinntak av 
Fusarium-toksiner er produkter framstilt av korn, særlig 
hvete og mais. Mens næringsinntaket av Fusarium-
toksiner for hele befolkningen og hos voksne ofte er 
lavere enn TDI for det respektive toksin, er det for 
risikogrupper som spedbarn og småbarn nær eller i noen 
tilfeller til og med over TDI.

(3) EFT L 52 av 4.3.1993, s. 18. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003.

(4) Rapporten er tilgjengelig på nettstedet til Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap, Generaldirektoratet for helse og forbrukervern (http://europa.
eu.int/comm/food/fs/scoop/task3210.pdf).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 856/2005

av 6. juni 2005

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til Fusarium-toksiner*
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7) Særlig for deoksynivalenol er næringsinntaket for grupper 
av småbarn og ungdommer nær TDI. For T-2- og HT-2-
toksin oversteg anslått næringsinntak i de fleste tilfeller 
t-TDI. Det må imidlertid bemerkes for T-2- og HT-2-
toksin at de fleste forekomstdata ble innsamlet ved hjelp 
av analysemetoder med høy påvisningsgrense, og tatt i 
betraktning at mengden av prøver over påvisningsgrensen 
var under 20 %, ble næringsinntaket sterkt påvirket av 
påvisningsgrensen til de anvendte analysemetodene. 
For nivalenol var alt inntak langt under t-TDI. Når det 
gjelder de andre trichothecenene som omhandles i nevnte 
SCOOP-oppgave, for eksempel 3-acetyldeoksynivalenol, 
15-acetyldeoksynivalenol, fusarenon-X, T2-triol, 
diacetoksyscirpenol, neosolaniol, monoacetoksysirpenol 
og verrukol, er næringsinntaket lavt i den grad det 
foreligger opplysninger.

8) For zearalenon er gjennomsnittlig daglig inntak betydelig 
lavere enn TDI, men befolkningsgrupper som ikke er 
identifisert i oppgaven, men som kan ha et regelmessig 
forbruk av produkter med høy forekomst av zearalenon-
forurensning, bør vies oppmerksomhet, og også 
næringsmidler beregnet på barn, siden variasjonen i barns 
næringsinntak er begrenset.

9) For fumonisiner er det anslåtte næringsinntaket for 
de fleste befolkningsgrupper langt under TDI. 
Næringsinntaket av fumonisiner øker betydelig når bare 
forbrukere tas i betraktning. Likevel er næringsinntaket 
også for denne gruppen forbrukere under TDI. 
Resultatene fra overvåkingen av høsten 2003 tyder 
imidlertid på at mais og maisprodukter kan være kraftig 
forurenset med fumonisiner. Det bør derfor treffes 
tiltak for å unngå at mais og maisprodukter med slike 
uakseptabelt kraftige forurensningsnivåer finner veien til 
næringsmiddelkjeden.

10) Fusarium-arter angriper kornet før høsten. I forbindelse 
med Fusarium-angrep og mykotoksindannelse er det 
identifisert flere risikofaktorer. Klimaforholdene under 
veksten, særlig ved blomstringen, har stor betydning 
for mykotoksininnholdet. God landbrukspraksis, der 
risikofaktorer reduseres til et minimum, kan imidlertid 
til en viss grad forebygge forurensning ved Fusarium-
sopper.

11) Det er viktig for vern av menneskers helse at det fastsettes 
grenseverdier for ubearbeidet korn for å unngå at sterkt 
forurenset korn kommer inn i næringsmiddelkjeden, 

og for å oppmuntre til og sikre at alle tiltak treffes 
under dyrkings-, innhøstings- og lagringsstadiene 
i produksjonskjeden (ved hjelp av god landbruks-, 
innhøstings- og lagringspraksis). Det bør anvendes en 
grenseverdi for ubearbeidet korn som markedsføres 
for første bearbeiding, ettersom tiltenkt bruksområde 
(som næringsmidler, fôr eller industribruk) for kornet er 
kjent på dette tidspunktet. Framgangsmåter for rensing, 
sortering og tørking anses ikke som første bearbeiding i 
den grad ingen fysisk handling utføres på selve kjernen 
av kornet, mens fjerning av skall anses som første 
bearbeiding.

12) Grenseverdier fastsettes på et nivå som tar hensyn til 
nåværende eksponeringsnivå for mennesker i forhold til 
tolerabelt inntak av det aktuelle toksinet, og som med 
rimelighet kan oppnås ved å følge god landbrukspraksis 
på alle stadier i produksjonen og distribusjonen. En 
slik framgangsmåte sikrer at alle driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak anvender alle mulige tiltak for i 
størst mulig grad å forebygge / redusere forurensning og 
verne menneskers helse.

13) For mais er ikke alle faktorer som inngår i dannelsen av 
Fusarium-toksiner, særlig zearalenon og fumonisin B1 og 
B2, helt kjent. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
i kornkjeden bør derfor innvilges en frist for å undersøke 
hvilke faktorer som fører til dannelsen av disse 
mykotoksinene og fastsette de forvaltningstiltak de skal 
treffe for i størt mulig grad kunne å hindre forekomsten 
av dem. Det foreslås at grenseverdier som bygger på 
nåværende tilgjengelige forekomstdata, anvendes fra 
2007 dersom det ikke fastsettes spesifikke vitenskapelige 
grenseverdier basert på nye opplysninger om forekomst 
og dannelse innen den tid.

14) Ved hjelp av rensing og bearbeiding kan innholdet av 
Fusarium-toksiner i rått korn reduseres i varierende 
grad i bearbeidede kornprodukter. Ut fra den varierende 
graden av reduksjon bør det fastsettes en grenseverdi for 
kornprodukter til sluttforbruker for å verne forbrukeren, 
og det er nødvendig å ha lovgivning som kan håndheves. 
Ved fastsettelse av grenseverdier for kornprodukter 
til sluttforbruker bør det anvendes en pragmatisk 
framgangsmåte. Videre bør det fastsettes grenseverdier 
for viktige næringsmiddelbestanddeler som framstilles 
av korn, for å sikre effektiv håndheving til vern av 
menneskers helse.

15) Ut fra de lave forurensningsnivåene for Fusarium-
toksiner i ris foreslås ingen grenseverdier for ris eller 
risprodukter.
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16) Det er på grunn av samtidig forekomst ikke nødvendig 
å vurdere særlige tiltak for 3-acetyldeoksynivalenol, 
15-acetyldeoksynivalenol og fumonisin B3 ettersom 
mulige tiltak med hensyn til særlig deoksynivalenol og 
fumonisin B1 og B2 også ville verne befolkningen mot 
et uakseptabelt høyt innhold av 3-acetyldeoksynivalenol, 
15-acetyldeoksynivalenol og fumonisin B3. Det samme 
gjelder nivalenol, som det til en viss grad kan observeres 
samtidig forekomst av deoksynivalenol for, og menneskers 
eksponering for nivalenol er anslått å ligge betydelig 
under t-TDI.

17) Det foreligger for tiden begrenset med data for forekomst 
av T-2- og HT-2-toksin. Det er også et akutt behov for 
utvikling og validering av en følsom analysemetode. 
Inntaksoverslag tyder imidlertid klart på at forekomster 
av T-2 og HT-2 kan være betenkelig for menneskers 
helse. Utvikling av en følsom metode, innsamling av flere 
forekomstdata og flere undersøkelser av og forskning 
på faktorer som har betydning for forekomsten av T-2 
og HT-2 i korn og kornprodukter, særlig i havre og 
havreprodukter, er nødvendig og bør prioriteres høyt.

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

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

 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 nr. 3 skal lyde:

«3. Uten at artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3 berøres, er 
følgende forbudt:

a) å bruke produkter som ikke overholder grenseverdiene 
fastsatt i vedlegg I, som næringsmiddelingredienser 
ved framstilling av sammensatte eller andre 
næringsmidler,

b) å blande produkter som overholder grenseverdiene, 
med produkter som overskrider grenseverdiene fastsatt 
i vedlegg I,

c) tilsiktet å dekontaminere produkter ved kjemisk 
behandling i tilfelle forurensende stoffer som er oppført 
i del 2 (Mykotoksiner) i vedlegg I.»

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

«5. Kommisjonen skal senest 1. juli 2008 gjennomgå nr. 
2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 i del 2 i vedlegg I på nytt med hensyn 
til grenseverdiene for deoksynivalenol, zearalenon og 
fumonisin B1 og B2 med sikte på å ta med grenseverdier 
for T-2- og HT-2-toksin i korn og kornprodukter.

For dette formål skal medlemsstatene og interesserte parter 
hvert år oversende Kommisjonen resultatene av utførte 
undersøkelser, herunder forekomstdata og status med 
hensyn til anvendelse av forebyggende tiltak for å unngå 
forurensning med deoksynivalenol, zearalenon, T-2- og 
HT-2-toksin og fumonisin B1+B2.»

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

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2006. Denne forordning får 
ikke anvendelse på produkter som er markedsført før 1. juli 
2006 i samsvar med gjeldende bestemmelser. Bevisbyrden 
for markedsføringsdatoen for produktene påhviler den 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket.

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

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VeDlegg

I del 2, Mykotoksiner, i vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001, tilføyes følgende nr. 2.4, 2.5, 2.6, og 2.7:

«Produkt(1) Grenseverdi 
(μg/kg) Prøvetakings metode Referanse me to de for analyse

2.4.  DEOKSYNIVALENOL (DON)

2.4.1.  Ubearbeidet korn(2), unntatt durumhvete, havre og 
mais

1 250 Direktiv 2005/38/EF(1) Direktiv 2005/38/EF

2.4.2.  Ubearbeidet durumhvete og havre 1 750 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.4.3.  Ubearbeidet mais — (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.4.4.  Mel, herunder maismel, maisgryn og grovmalt 
maismel(4)

750 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.4.5.  Brød, konditorvarer, kjeks, kornbaserte snacks og 
frokostkorn

500 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.4.6.  Pasta (tørr) 750 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.4.7.  Bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn 
og småbarn samt barnemat(5)

200 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

(1) Med henblikk på anvendelse av grenseverdier for deoksynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin fastsatt i nr. 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 
medregnes ikke ris i «korn» og risprodukter ikke i «kornprodukter».

(2) Grenseverdiene fastsatt for «ubearbeidet korn» gjelder for korn som markedsføres for første bearbeiding. Grenseverdiene 
gjelder imidlertid for korn som høstes og overtas, fra omsetningsåret 2005/2006, i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 
824/2000 av 19. april 2000 om fastsettelse av framgangsmåter for intervensjonsorganers overtakelse av korn og analysemetoder 
for bestemmelse av kvaliteten (EFT L 100 av 20.4.2000, s. 31), sist endret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 av 27.4.2004, s. 50). 
Med «første bearbeiding» menes enhver fysisk eller termisk behandling, unntatt tørking, av eller på kornet. 
Rensing, sortering og tørking anses ikke som «første bearbeiding » i den grad ingen fysisk handling utføres på selve kornets kjerne og hele kornet forblir intakt 
etter rensing og sortering.

(3) Dersom ingen grenseverdi er fastsatt før 1. juli 2007, gjelder verdien 1750 μg/kg for mais under dette nummer.
(4) Denne kategorien omfatter også lignende produkter som ellers betegnes som f.eks. semulegryn.
(5) Bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn samt barnemat som definert i artikkel 1 i kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EFT L 41 av 14.2.2003, s. 33). 
Grenseverdien for bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn samt barnemat viser til tørrstoffet.

(1) EUT L 143 av 7.6.2005, s. 18
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Produkt(1) Grenseverdi 
(μg/kg)

Prøvetakings metode Referanse metode for analyse

2.5. ZEARALENON

2.5.1. Ubearbeidet korn(2), unntatt mais 100 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.5.2. Ubearbeidet mais — (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.5.3. Mel unntatt maismel 75 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.5.4. Maismel, grovt maismel, maisgryn og raffinert 
maisolje(4)

— (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.5.5.  — Brød, konditorivarer, kjeks 50 Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

— maissnacks og maisbasert frokostkorn — (3)

— andre kornsnacks og frokostkorn 50

2.5.6.  — bearbeidede maisbaserte nærings midler til 
spedbarn og småbarn

— (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

— andre bearbeidede kornbaserte næringsmidler til 
spedbarn og småbarn samt barnemat(5)

20

(1) Med henblikk på anvendelse av grenseverdier for deoksynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin fastsatt i nr. 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 
medregnes ikke ris i «korn» og risprodukter ikke i «kornprodukter».

(2) Grenseverdiene fastsatt for «ubearbeidet korn» gjelder for korn som markedsføres for første bearbeiding. Grenseverdiene 
gjelder imidlertid for korn som høstes og overtas, fra omsetningsåret 2005/2006, i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 
824/2000 av 19. april 2000 om fastsettelse av framgangsmåter for intervensjonsorganers overtakelse av korn og analysemetoder 
for bestemmelse av kvaliteten (EFT L 100 av 20.4.2000, s. 31), sist endret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 av 27.4.2004, s. 50). 
Med «første bearbeiding» menes enhver fysisk eller termisk behandling, unntatt tørking, av eller på kornet. 
Rensing, sortering og tørking anses ikke som «første bearbeiding » i den grad ingen fysisk handling utføres på selve kornets kjerne og hele kornet forblir intakt 
etter rensing og sortering.

(3) Dersom ingen grenseverdi er fastsatt før 1. juli 2007, gjelder deretter
— 200 μg/kg for ubearbeidet mais,
— 200 μg/kg for maismel, grovt maismel, maisgryn og raffinert maisolje,
— 50 μg/kg for maissnacks og maisbasert frokostkorn,
— 20 μg/kg for bearbeidede maisbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn.

(4) Denne kategorien omfatter også lignende produkter som ellers betegnes som f.eks. semulegryn.
(5) Bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn samt barnemat som definert i artikkel 1 i kom mi sjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EFT L 41 av 14.2.2003, s. 33). 
Grenseverdien for bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn samt barnemat viser til tørrstoffet.
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Produkt
Grenseverdi 
FB1 + FB2 

(μg/kg)
Prøvetakings metode Referansemetode for analyse

2.6. FUMONISINER(1)

2.6.1. Ubearbeidet mais(2) — (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.6.2. Maisgryn, grovt maismel og maismel(4) — (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.6.3. Maisbaserte næringsmidler til direkte forbruk, unntatt 
2.6.2 og 2.6.4

— (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

2.6.4. Bearbeidede maisbaserte næringsmidler til spedbarn og 
småbarn samt barnemat(5)

— (3) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

(1) Grenseverdien gjelder for summen av fumonisin B1 (FB1) og fumonisin B2 (FB2).
(2) Grenseverdiene fastsatt for «ubearbeidet mais» gjelder for mais som markedsføres for første bearbeiding. Grenseverdiene gjelder imidlertid for mais som høstes og overtas, fra 

omsetningsåret 2006/2007, i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 824/2000 av 19. april 2000 om fastsettelse av framgangsmåter for intervensjonsorganers overtakelse 
av korn og analysemetoder for bestemmelse av kvaliteten (EFT L 100 av 20.4.2000, s. 31), sist endret ved forordning (EF) nr. 777/2004 (EUT L 123 av 27.4.2004, s. 50). 
Med «første bearbeiding» menes enhver fysisk eller termisk behandling, unntatt tørking, av eller på kornet. 
Rensing, sortering og tørking anses ikke som «første bearbeiding » i den grad ingen fysisk handling utføres på selve kornets kjerne og hele kornet forblir intakt etter 
rensing og sortering.

(3) Dersom ingen grenseverdi er fastsatt før 1. juli 2007, gjelder deretter
— 2 000 μg/kg for ubearbeidet mais,
— 1 000 μg/kg for maismel, grovt maismel, maisgryn og raffinert maisolje,
— 400 μg/kg for maissnacks og maisbasert frokostkorn,
— 200 μg/kg for bearbeidede maisbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn.

(4) Denne kategorien omfatter også lignende produkter som ellers betegnes som f.eks. semulegryn.
(5) Bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn samt barnemat som definert i artikkel 1 i kom mi sjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EFT L 41 av 14.2.2003, s. 33). 
Grenseverdien for bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn samt barnemat viser til tørrstoffet.

Produkt(2) Grenseverdi 
(μg/kg) Prøvetakings metode Referansemetode for analyse

2.7. T-2- og HT-2-TOKSIN(1)

2.7.1. Ubearbeidet korn(3) og kornprodukter — (4) Direktiv 2005/38/EF Direktiv 2005/38/EF

(1) Grenseverdien gjelder for summen av T-2-toksin og HT-2-toksin.
(2) Med henblikk på anvendelse av grenseverdier for deoksynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin fastsatt i nr. 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 

medregnes ris ikke i «korn» og risprodukter ikke i «kornprodukter».
(3) Grenseverdiene fastsatt for «ubearbeidet korn» gjelder for korn som markedsføres for første bearbeiding. 

Med «første bearbeiding» menes enhver fysisk eller termisk behandling, unntatt tørking, av eller på kornet. 
Rensing, sortering og tørking anses ikke som «første bearbeiding » i den grad ingen fysisk handling utføres på selve kornets kjerne og hele kornet forblir intakt etter 
rensing og sortering.

(4)  Det  vi l  eventuel t  bl i  fas tsat t  en grenseverdi  innen 1.  jul i  2007. 
Data om forekomster av T-2- og HT-2- toksin er for tiden begrenset. Inntaksoverslag tyder imidlertid klart på at forekomsten av T-2 og HT-2 kan være betenkelig 
for menneskers helse. Utvikling av en følsom metode, innsamling av flere forekomstdata og ytterligere undersøkelser/forskning i faktorer som har betydning for 
forekomsten av T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter, særlig i havre og havreprodukter, er derfor nødvendig og bør prioriteres høyt.»


