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av 5. februar 2010
om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende
stoffer i næringsmidler med hensyn til okratoksin A(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

men som det er dokumentert at kan ha et svært høyt
innhold av OTA. Det bør i disse tilfellene fastsettes en
grenseverdi for å unngå at slike svært kontaminerte varer
kommer inn i næringsmiddelkjeden.

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

5)

På grunnlag av de tilgjengelige opplysninger virker
det ikke som det er nødvendig for vern av folkehelsen
å fastsette en grenseverdi for OTA i tørket frukt, med
unntak av tørkede druer, kakao og kakaoprodukter,
kjøttprodukter, herunder spiselig slakteavfall og
blodprodukter, samt sterkvin, ettersom de ikke bidrar
vesentlig til eksponering for OTA, og det bare sjeldent
er konstatert høye verdier av OTA i disse varene. Når det
gjelder ubrent kaffe og øl, kontrolleres forekomsten av
OTA allerede på et mer egnet trinn i produksjonskjeden
(henholdsvis brent kaffe og malt).

6)

Det er ved flere anledninger konstatert svært høyt innhold
av OTA i krydder og lakris. Det bør derfor fastsettes en
grenseverdi for krydder og lakris.

7)

Det er i den senere tid dokumentert at det i noen av de
viktigste produksjonsstatene for krydder som eksporteres
til EU, mangler forebyggende tiltak og offentlig kontroll
for å kontrollere innholdet av okratoksin A i krydder.
For å verne folkehelsen bør det umiddelbart fastsettes
en grenseverdi for okratoksin A i krydder. For å gi
produksjonsstatene muligheten til å treffe forebyggende
tiltak og ikke forstyrre handelen i uakseptabel grad,
fastsettes det en høyere grenseverdi som får anvendelse
på kort varsel, for et begrenset tidsrom, før den
grenseverdi får anvendelse som gjenspeiler det nivå
som kan oppnås ved å anvende god praksis. Inntil den
strengere grenseverdien får anvendelse bør det foretas
en vurdering av hvilke grenseverdier for okratoksin A de
ulike produksjonsregionene i verden kan overholde ved å
anvende god praksis.

8)

Innholdet av OTA i næringsmidler som det ikke er fastsatt
en grenseverdi for, bør fortsatt overvåkes, og dersom det
regelmessig konstateres uvanlig høyt innhold av OTA
kan det være hensiktsmessig å fastsette en grenseverdi for
OTA for de aktuelle næringsmidlene.

9)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres.

ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2)
fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i
næringsmidler.

2)

Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i
næringsmiddelkjeden, nedsatt av Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), vedtok
4. april 2006 en ajourført vitenskapelig uttalelse om
okratoksin A (OTA) i næringsmidler(3), der det tas hensyn
til nye vitenskapelige opplysninger og fastsettes et
tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 120 ng/kg kroppsvekt.

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1881/2006 vil det bli
vurdert i lys av EFSAs siste vitenskapelige uttalelse hvor
hensiktsmessig det er å fastsette en grenseverdi for OTA
i næringsmidler som tørket frukt, med unntak av tørkede
druer, kakao og kakaoprodukter, krydder, kjøttprodukter,
ubrent kaffe, øl og lakris, og foreta en gjennomgang av
eksisterende grenseverdier, særlig når det gjelder OTA i
tørkede druer og druejuice.

4)

På grunnlag av EFSAs uttalelse framstår de nåværende
grenseverdiene som passende for å verne folkehelsen,
og må beholdes. Når det gjelder næringsmidler som
ennå ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1881/2006,
ble det ansett som nødvendig og hensiktsmessig
for vern av folkehelsen å fastsette grenseverdier for
okratoksin A i de næringsmidler som bidrar vesentlig
til eksponering for OTA (for hele befolkningen, for
utsatte befolkningsgrupper eller for en betydelig del
av befolkningen) eller for de næringsmidler som ikke
nødvendigvis bidrar vesentlig til eksponering for OTA,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 6.2.2010, s. 7, 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) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej365_ochratoxin_a_
food_en.pdf

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

av forebyggende tiltak for å unngå kontaminering med
okratoksin A i krydder.

Artikkel 1
I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende
endringer:
1. Nr. 2.2.11 skal lyde:
«2.2.11.

Krydder
Capsicum spp. (tørkede frukter,
hele eller malte, herunder
chilipepper, chilipulver,
kajennepepper og paprika)
Piper spp. (frukter av dette,
herunder hvitt og svart pepper)

Nr. 36/25

Medlemsstatene skal regelmessig underrette Kommisjonen om
forekomster av okratoksin A i krydder.
Kommisjonen vil gjøre disse opplysningene tilgjengelige
for medlemsstatene med henblikk på en vurdering, før den
strengere grenseverdien får anvendelse, av om de ulike
produksjonsregionene i verden kan overholde den strengere
grenseverdien for okratoksin A i krydder ved å anvende god
praksis.

30 μg/kg fra
1.7.2010 til
30.6.2012
15 μg/kg fra
1.7.2012

Myristica fragrans (muskatnøtt)
Zingiber officinale (ingefær)

Artikkel 3

Curcuma longa (gurkemeie)

Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som ble
markedsført før 1. juli 2010 i samsvar med de bestemmelser
som fikk anvendelse på det daværende tidspunkt.

Krydderblandinger som
inneholder ett eller flere av
ovennevnte krydder
2.2.12.

Lakris (Glycyrrhiza glabra,
Glycyrrhiza inflate og andre
arter)

2.2.12.1.

Lakrisrot, ingrediens i urtete

2.2.12.2.

Lakrisekstrakt (42), til bruk i
80 μg/kg»
næringsmidler, særlig drikkevarer
og sukkervarer

Grenseverdien for okratoksin A, som er fastsatt i nr. 2.2.11 i
vedlegget og som får anvendelse fra 1. juli 2012, får ikke
anvendelse på produkter som ble markedsført før 1. juli 2012
i samsvar med de bestemmelser som fikk anvendelse på det
daværende tidspunkt.

20 μg/kg

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

2. Ny fotnote skal lyde:
«(42) Grenseverdien gjelder for rent og ufortynnet ekstrakt,
der 1 kg ekstrakt utvinnes fra 3‑4 kg lakrisrot.»
Artikkel 2
Berørte parter skal oversende Kommisjonen resultatene fra
undersøkelser de har gjennomført, herunder data om forekomst
og framskritt som er oppnådd med hensyn til anvendelsen

Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. juli 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________

