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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1870 

av 7. november 2019 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for erukasyre og 

hydrogencyanid i visse 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 framgangsmåter i Fellesskapet i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) ble det fastsatt øvre grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler, herunder for erukasyre i visse næringsmidler. 

2) Den 21. september 2016 vedtok Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-

gruppen) ved Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en uttalelse om erukasyre i fôr og 

næringsmidler(3). EFSA fastsatte et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 7 mg/kg kroppsvekt per dag for erukasyre. De 

høyeste nivåene for eksponering gjennom kosten ble observert hos spedbarn og andre barn, der eksponeringsnivåene lå 

høyere enn TDI. Dette kan tyde på at høy erukasyreeksponering utgjør en risiko for unge personer. 

3) Opplysninger om forekomsten av erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer viser at det for de fleste vegetabilske oljer 

og fettstoffer kan oppnås lavere nivåer gjennom god praksis, f.eks. ved bruk av sorter med lavt innhold av erukasyre. 

Den øvre grenseverdien bør derfor senkes for vegetabilske oljer, med unntak av oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje 

og agurkurtolje, til det nivået Codex Alimentarius har fastsatt for rapsolje med lavt innhold av erukasyre(4). 

4) For oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje og agurkurtolje er det framlagt dokumentasjon som viser at det ikke er 

mulig å oppnå lavere nivåer gjennom god praksis, ettersom disse artene ikke har noen sorter som det ekstraheres 

vegetabilske oljer fra, som har et lavere innhold av erukasyre enn den øvre grenseverdien som er foreslått for andre 

vegetabilske oljer. Derfor, og ettersom disse oljene er av mindre betydning for menneskers eksponering enn andre 

vegetabilske oljer, bør grenseverdien for erukasyre i oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje og agurkurtolje forbli 

uendret. For å unngå nedlegging av små og svært små bedrifter i visse medlemsstater bør dessuten sennepsolje som 

produseres og konsumeres lokalt i små mengder, unntas fra den øvre grenseverdien, med godkjenning fra vedkommende 

myndighet. 

5) Ettersom den øvre grenseverdien for vegetabilske oljer og fettstoffer også gjelder for vegetabilske oljer som brukes som 

næringsmiddelingrediens, er det ikke nødvendig å fastsette en øvre grenseverdi for erukasyre i næringsmidler som er 

tilsatt vegetabilske oljer og fettstoffer. 

6) Gitt den høye konsentrasjonen av erukasyre i sennep er det en risiko for betydelig eksponering for erukasyre gjennom 

inntak av sennep. Det bør derfor fastsettes en øvre grenseverdi for erukasyre i sennep.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT 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) EFSA Journal 2016;14(11):4593. 

(4) Standard for navngitte vegetabilske oljer (CODEX STAN 210-1999), Codex Alimentarius. 
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7) Den øvre grenseverdien for erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er allerede fastsatt ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/127(5). Av klarhetshensyn bør den øvre grenseverdien for erukasyre i morsmelk-

erstatninger og tilskuddsblandinger som ble fastsatt ved forordning (EF) nr. 1881/2006, utgå. 

8) I kommisjonsforordning (EU) 2017/1237(6) er det ikke fastsatt noen målenhet for grenseverdien for hydrogencyanid. 

Denne feilen bør derfor rettes av hensyn til rettssikkerheten. 

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

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Næringsmidler som er oppført i vedlegget til denne forordningen, og som lovlig ble brakt i omsetning før denne forordningen 

trådte i kraft, kan fortsatt omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 4 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn 

til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1237 av 7. juli 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdien for 

hydrogencyanid i uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikoskjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere (EUT  

L 177 av 8.7.2017, s. 36). 
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VEDLEGG I 

I avsnitt 8 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal post 8.1 lyde: 

«Næringsmidler(1) Grenseverdi (g/kg) 

8.1 Erukasyre, herunder erukasyre bundet i fett  

8.1.1 Vegetabilske oljer og fettstoffer som bringes i omsetning til 

sluttforbrukeren eller til bruk som ingrediens i næringsmidler, 

med unntak av oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje og 

agurkurtolje 

20,0 

8.1.2. Oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje(1) og agurkurtolje 50,0 

8.1.3. Sennep (smaksingrediens) 35,0 

(1) Med godkjenning fra vedkommende myndighet gjelder ikke den øvre grenseverdien for sennepsolje som produseres og konsumeres 

lokalt.» 
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VEDLEGG II 

I avsnitt 8 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal post 8.3 lyde: 

Næringsmidler(1) Grenseverdi (mg/kg) 

«8.3 Hydrogencyanid, herunder hydrogencyanid bundet i 

cyanogene glykosider 

 

8.3.1 Uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikos-

kjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere(1)(2) 

20,0 

(1) «Uforedlede produkter» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om nærings-

middelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(2) «Omsetning» og «sluttforbruker» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om 

fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1).» 

 


