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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1006 

av 25. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for uorganisk arsen i 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

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 (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 12. oktober 2009 en uttalelse om arsen i næringsmidler(3). I denne 

uttalelsen konkluderte CONTAM-gruppen med at det midlertidige tolerable ukentlige inntaket (PTWI) på 15 μg/kg 

kroppsvekt som er fastsatt av Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA), ikke 

lenger er hensiktsmessig, ettersom data hadde vist at uorganisk arsen forårsaker lungekreft og blærekreft i tillegg til 

hudkreft, og det var rapportert om en rekke skadevirkninger ved lavere eksponering enn den som JFCA hadde 

undersøkt. 

3) CONTAM-gruppen fastsatte en rekke referansedoseverdier for den nedre konfidensgrensen (BMDL01) mellom 0,3 og  

8 μg/kg kroppsvekt per dag for lunge-, hud- og blærekreft samt hudskader. I den vitenskapelige uttalelsen ble det 

konkludert med at den estimerte eksponeringen for uorganisk arsen gjennom kosten hos personer med gjennomsnittlig 

og høyt konsum i Europa ligger innenfor de fastsatte BMDL01-verdiene, at det derfor er liten eller ingen ekspone-

ringsmargin, og at en risiko for visse forbrukere ikke kan utelukkes. 

4) Det framgår av den vitenskapelige uttalelsen at personer med høyt forbruk av ris i Europa, f.eks. visse etniske grupper, 

samt barn under tre år er de som er mest eksponert for uorganisk arsen gjennom kosten. Eksponeringen for uorganisk 

arsen gjennom kosten hos barn under tre år, herunder fra risbaserte næringsmidler, estimeres generelt til å være to til tre 

ganger så høyt som hos voksne. 

5) Ettersom analysen av uorganisk arsen i ris og risbaserte produkter er pålitelig, bør det fastsettes grenseverdier for 

uorganisk arsen i ris og risbaserte produkter. Det bør foreslås forskjellige grenseverdier ut fra arseninnholdet. 

6) De vitenskapelige opplysningene om behovet for en særskilt grenseverdi for forvellet («parboiled») slipt ris er av svært 

ny dato. Medlemsstatene bør derfor innhente ytterligere data om innholdet av uorganisk arsen i denne varen før  

1. januar 2018, for å bekrefte behovet for en særskilt grenseverdi og for å vurdere denne grenseverdien på nytt. 

7) Forekomstdataene viser at risvafler, vaffelkjeks av ris, riskjeks og riskaker kan ha høyt innhold av uorganisk arsen, og 

disse varene kan utgjøre en viktig del av spedbarns og småbarns eksponering gjennom kosten. Derfor bør det fastsettes 

en særskilt grenseverdi for disse varene. 

8) Ris er en viktig ingrediens i en lang rekke næringsmidler for spedbarn og småbarn. Derfor bør det fastsettes en særskilt 

grenseverdi for denne varen når den brukes som ingrediens ved framstilling av slike næringsmidler. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 26.6.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 15. 

(1) EUT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) «Scientific Opinion on Arsenic in Food». EFSA Journal 2009; 7(10):1351. 
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9) Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene som 

fastsettes ved denne forordning. Grenseverdiene for arsen bør derfor få anvendelse på et senere tidspunkt. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Grenseverdiene for arsen i punkt 3.5 (Arsen (uorganisk)) i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som endret ved denne 

forordning, skal gjelde fra 1. januar 2016. 

Næringsmidler som ikke overholder disse grenseverdiene, og som lovlig er brakt i omsetning før anvendelsesdatoen kan fortsatt 

markedsføres etter dette, fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Følgende punkt innsettes etter punkt 3.4, Tinn (uorganisk): 

«3.5 Arsen (uorganisk)(50)(51)  

3.5.1 Slipt ris, ikke forvellet (polert eller hvit ris) 0,20 

3.5.2 Forvellet («parboiled») og avskallet ris 0,25 

3.5.3 Risvafler, vaffelkjeks av ris, riskjeks og riskaker 0,30 

3.5.4 Ris beregnet på framstilling av næringsmidler for spedbarn og 

småbarn(3) 

0,10» 

2)  Ny sluttnote 50 og 51 skal lyde: 

«(50)  Summen av As(III) og As(V) 

(51)  Ris, avskallet ris, slipt ris og forvellet ris som definert i Codex-standard 198–1995.» 


