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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 27. mars 2013 

om forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter 

(2013/165/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  T-2-toksin og HT-2-toksin er mykotoksiner som 

produseres av forskjellige Fusarium-arter. T-2-toksin 

metaboliseres raskt til et stort antall produkter, og HT-

2-toksin er et viktig stoffskifteprodukt. 

2)  Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i nærings-

middelkjeden (CONTAM-gruppen) i Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har på 

anmodning fra Kommisjonen vedtatt en uttalelse om 

risikoen for dyrs og menneskers helse knyttet til 

forekomster av store mengder T-2- og HT-2-toksiner i 

næringsmidler og fôr(1). 

3)  CONTAM-gruppen har fastsatt et tolerabelt daglig 

inntak (TDI) for gruppen på 100 ng/kg kroppsvekt for 

summen av T-2- og HT-2-toksiner. Ifølge overslag 

basert på tilgjengelige forekomstdata er menneskers 

kroniske eksponering gjennom kosten for T-2- og HT-

2-toksiner samlet under TDI for alle aldersgrupper av 

befolkningen, og utgjør dermed ingen umiddelbar 

helserisiko. 

4)  Når det gjelder dyrehelserisikoen, konkluderte 

CONTAM-gruppen med at T2- og HT-2-toksin ikke 

utgjør noen sannsynlig helserisiko for drøvtyggere, 

kaniner og fisk med nåværende eksponeringsoverslag. 

For griser, fjørfe, hester og hunder tyder overslagene 

over eksponering for T-2- og HT-2-toksiner på at 

risikoen for helseskadelige virkninger er lav. Katter er 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 3.4.2013, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(1) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i nærings-

middelkjeden (CONTAM): Scientific Opinion on risks for animal 

and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in 

food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 sider] 

doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

blant de mest følsomme dyreartene. På grunn av 

begrensede data og alvorlige helsevirkninger ved lave 

dosenivåer har det ikke vært mulig å fastsette NOAEL 

eller LOAEL. Denne rekommandasjonen får derfor 

ikke anvendelse på fôr til katter, som det vil bli fastsatt 

strengere bestemmelser for. 

5)  CONTAM-gruppen har videre konkludert med at T-2- 

og HT-2-toksiner bare i begrenset grad overføres fra 

fôr til næringsmidler av animalsk opprinnelse, og 

dermed bidrar bare i ubetydelig grad til menneskers 

eksponering. 

6)  Tatt i betraktning konklusjonene i den vitenskapelige 

uttalelsen sammen med de store årlige variasjonene i 

forekomstene av T-2- og HT-2-toksiner bør det 

innhentes flere data om T-2 og HT-2 i korn og 

kornprodukter og mer informasjon om virkningene av 

næringsmiddelbearbeiding (f.eks. tilberedning) og 

agronomiske faktorer på forekomsten av T-2- og HT-

2-toksiner. Videre er det nødvendig å innhente mer 

informasjon om de forskjellige faktorene som fører til 

relativt høye nivåer av T-2- og HT-2-toksiner i korn og 

kornprodukter for å kunne fastslå hvilke tiltak som må 

treffes for å unngå eller redusere forekomsten av T-2- 

og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter. Under-

søkelser må foretas for å innhente informasjon om 

hvilke faktorer som fører til relativt høye nivåer av T-

2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter, og om 

virkningene av fôr- og næringsmiddelbearbeiding. 

Tilgjengelige data tyder på at T-2 og HT-2 ikke 

forekommer eller forekommer bare på svært lave 

nivåer i ris og risprodukter, og disse produktene  

bør derfor utelates fra denne rekommandasjons 

virkeområde. 

7)  Resultatene av overvåkingen av korn og kornprodukter 

vil bli brukt til å vurdere endringene og tendensene i 

menneskers og dyrs eksponering for T-2- og HT-2-

toksiner. Det bør derfor benyttes analysemetoder med 

tilstrekkelig følsomhet. 

8)  For å fastslå i hvilke tilfeller det bør foretas slike 

undersøkelser, bør det fastsettes veiledende verdier der 

undersøkelser bør utføres når disse overskrides. For å 
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fastsette disse veiledende verdiene er forekomst-

dataene som er tilgjengelige i EFSA-databasen, 

benyttet. Sporbarhet er av stor betydning i forbindelse 

med undersøkelsene. 

9)  Det bør foretas en vurdering av de innsamlede 

opplysningene i forbindelsen med denne rekommanda-

sjonen i 2015. Overvåkingsdataene som innhentes som 

følge av denne rekommandasjon, vil også gjøre det 

mulig å forstå bedre de årlige variasjonene og 

forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner i en lang rekke 

kornprodukter, hvilke faktorer som gir høyere nivåer, 

og hvilke tiltak som kan treffes for å hindre eller 

redusere forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner, 

herunder gjennom agronomiske faktorer og 

bearbeiding — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1)  Medlemsstatene bør, med aktiv deltakelse fra drifts-

ansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak, utføre 

overvåking for forekomst av T-2- og HT-2-toksiner i korn 

og kornprodukter. For denne rekommandasjons formål 

anses ikke ris som korn og risprodukter ikke som 

kornprodukter. 

2)  Medlemsstatene bør fremme samtidig analyse for 

forekomst av T-2 og HT-2 og andre Fusarium-toksiner 

som deoksynivalenol, zearalenon and fumonisin B1 + B2 

for å gjøre det mulig å vurdere omfanget av samtidig 

forekomst. 

 Dersom metoden som benyttes gjør det mulig, bør også 

maskerte mykotoksiner analyseres, særlig mono- og 

diglykosylerte konjugater av T-2- og HT-2-toksiner. 

3)  Prøvetaking og analyse av korn og kornprodukter beregnet 

på konsum bør utføres i samsvar med bestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 

2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder 

for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i 

næringsmidler(1), særlig 

— vedlegg I del B for prøvetaking av korn og korn-

produkter, 

— vedlegg II nr. 4.3.1 bokstav g), ytelseskriterier for 

analyse av T-2- og HT-2-toksiner. Grensen for 

mengdebestemmelse (LOQ) bør fortrinnsvis ikke 

overstige 5 μg/kg for T-2- og HT-2-toksiner hver for 

seg, unntatt for ubearbeidede kornprodukter, der LOQ 

fortrinnsvis ikke bør overstige 10 μg/kg for T-2- og 

  

(1) EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12. 

HT-2-toksiner hver for seg. Ved bruk av en analytisk 

screeningteknikk bør påvisningsgrensen fortrinnsvis 

ikke overstige 25 μg/kg for summen av T-2- og HT-

2-toksiner. 

 Framgangsmåten for prøvetaking som brukes av 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, kan avvike 

fra bestemmelsene i forordning (EF) nr. 401/2006, 

men bør være representativ for partiet som det tas 

prøver av. 

4)  Prøvetaking og analyse av korn og kornprodukter beregnet 

på fôr og fôrvarer bør utføres i samsvar med bestemmelsene 

i kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av  

27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking 

og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av 

fôrvarer(2). Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) bør 

fortrinnsvis ikke overstige 10 μg/kg for T-2- og HT-2-

toksiner hver for seg. Ved bruk av en analytisk 

screeningteknikk bør påvisningsgrensen fortrinnsvis ikke 

overstige 25 μg/kg for summen av T-2- og HT-2-toksiner. 

 Framgangsmåten for prøvetaking som brukes av drifts-

ansvarlige for fôrvareforetak, kan avvike fra bestemmel-

sene i forordning (EF) nr. 152/2009, men bør være repre-

sentativ for partiet som det tas prøver av. 

5)  Medlemsstatene bør, med aktiv deltakelse fra drifts-

ansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak, foreta 

undersøkelser for å fastslå hvilke faktorer som fører til 

disse nivåene over veiledende nivå, og fastsette tiltak som 

skal treffes for å unngå eller redusere forekomsten i 

framtiden. Disse undersøkelsene bør i alle fall utføres ved 

gjentatte funn innenfor et visst tidsrom av nivåer over 

veiledende nivåer av T-2- og HT-2-toksiner i korn og 

kornprodukter som nevnt i vedlegget til denne 

rekommandasjon. Prøvetaking og analyse med sikte på å 

innhente mer informasjon om forskjellige faktorer, 

herunder agronomiske faktorer, som fører til relativt høye 

nivåer av T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter, 

bør fokusere på korn og kornprodukter fra første 

bearbeiding. 

6)  Medlemsstatene bør, med aktiv deltakelse fra driftsan-

svarlige for fôr- og næringsmiddelforetak, foreta 

undersøkelser av virkningene av fôr- og nærings-

middelbearbeiding på forekomsten av T-2- og HT-2-

toksiner. Disse undersøkelsene bør i alle fall utføres ved 

gjentatte funn innenfor et visst tidsrom av nivåer over 

veiledende nivå av T-2- og HT-2-toksiner i 

kornprodukter. 

  

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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7)  Medlemsstatene bør sikre at analyseresultatene innberettes regelmessig til EFSA med sikte på 

sammenstilling i én enkelt database, og at utfallet av undersøkelsene rapporteres til 

Europakommisjonen hvert år, første gang i desember 2013. Det vil bli utarbeidet ei veiledningsnotat 

for å sikre ensartet gjennomføring av denne rekommandasjon og sikre sammenlignbar rapportering av 

resultatene av undersøkelsene. 

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Veiledende nivåer for korn og kornprodukter(*)(**) 

 

Veiledende nivåer for summen av T-2 og HT-

2 (μg/kg) fra og med hvilke det skal foretas 

undersøkelser, og i alle fall ved gjentatte 

funn(*) 

1. Ubearbeidet korn(***)  

1.1.  Bygg (herunder maltbygg) og mais 200 

1.2.  Havre (med agner) 1000 

1.3.  Hvete, rug og annet korn 100 

2. Korn til direkte konsum(****)  

2.1.  Havre 200 

2.2.  Mais 100 

2.3.  Andre kornslag 50 

3. Kornprodukter til konsum  

3.1.  Havrekli og havreflak 200 

3.2.  Kornkli unntatt havrekli, andre malte havreprodukter enn havrekli og 

havreflak og malte maisprodukter 

100 

3.3.  Andre malte kornprodukter 50 

3.4.  Frokostkorn, herunder formede kornflak 75 

3.5.  Brød (herunder små bakverk), kaker, kjeks, kornsnacks, pasta 25 

3.6.  Kornbaserte næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn 15 

4. Kornprodukter til fôr og fôrvarer(*****)  

4.1.  Malte havreprodukter (agner) 2000 

4.2.  Andre kornprodukter 500 

4.3.  Fôrvarer, unntatt kattefôr 250 

(*) Nivåene nevnt i dette vedlegg er veiledende nivåer over hvilke det bør utføres undersøkelser av faktorene som fører til 

forekomst av T-2- og HT-2-toksiner, eller av virkningene av fôr- og næringsmiddelbearbeiding, og i alle fall ved gjentatt 

funn. De veiledende nivåene bygger på forekomstdata som er tilgjengelige i EFSA-databasen som framlagt i EFSAs uttalelse. 

De veiledende verdiene er ikke trygghetsnivåer for fôr og næringsmidler. 

(**) For denne rekommandasjons formål anses ikke ris som korn og risprodukter ikke som kornprodukter. 

(***) Ubearbeidet korn er korn som ikke har gjennomgått annen fysisk eller termisk behandling enn tørking, vasking og sortering. 

(****) Korn til direkte konsum er korn som har gjennomgått tørking, vasking, avskalling og sotering, og som det ikke vil bli utført 

ytterligere vaske- og sorteringsprosesser på før de bearbeides videre i næringsmiddelkjeden. 

(*****) De veiledende nivåene for korn og kornprodukter beregnet til fôr og fôrvarer gjelder for fôr med et fuktighetsinnhold på 

12 %. 

 


