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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1901 

av 7. november 2019 

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

kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus)(*) 

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) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) er det fastsatt øvre grenseverdier for citrinin i kosttilskudd basert på ris 

gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). 

2) Etter en anmodning fra Kommisjonen om å avgi en vitenskapelig uttalelse om helserisikoer som skyldes citrinin i 

næringsmidler og fôr, vedtok Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden i Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 2. mars 2012 en uttalelse om risikoene for menneskers og dyrs 

helse knyttet til forekomsten av citrinin i næringsmidler og fôr(3). På grunnlag av tilgjengelige opplysninger fastslo 

Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer at selv om innholdet av citrinin er på et nivå som ikke gir grunn til 

bekymring for nyretoksisitet, kan en genotoksisk og kreftframkallende virkning ikke utelukkes. 

3) Tilgjengelige opplysninger om forekomsten av citrinin i visse preparater av rød gjæret ris viste at disse preparatene har 

et høyt innhold av citrinin. Det ble derfor fastsatt en øvre grenseverdi for citrinin i preparater av rød gjæret ris ved 

forordning (EF) nr. 1881/2006. På grunn av manglende kunnskap om forekomsten av citrinin i preparater av rød gjæret 

ris og i andre næringsmidler og fortsatt usikkerhet med hensyn til kreftframkallende og genotoksisk virkning ble en 

gjennomgåelse av grenseverdien ansett som hensiktsmessig. 

4) I 2015 offentliggjorde Myndigheten en forslagsinnbydelse for å undersøke konsentrasjonene av citrinin i 

næringsmiddelprøver med særlig vekt på korn og kornbaserte produkter fra ulike geografiske regioner i Europa. 

Rapporten som beskriver resultatet av undersøkelsene, «Occurrence of citrinin in food»(4), ble offentliggjort i 2017. 

Representative data knyttet til forekomsten av citrinin i næringsmidler i Europa ble hovedsakelig innhentet på grunnlag 

av korn, kornprodukter og kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 14.11.2019, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2020 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) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): Scientific Opinion on the risks for public and 

animal health related to the presence of citrinin in food and feed. EFSA Journal 2012;10(3):2605. [82 s.] Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal 

(4) López P, de Nijs M, Spanjer M, Pietri A, Bertuzzi T, Starski A, Postupolski J, Castellari M og Hortós M, 2017. Generation of occurrence 

data on citrinin in food. EFSA supporting publication 2017:EN-1177. 47 s. 

2020/EØS/84/12 



10.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/69 

 

5) De nye forekomstdataene for citrinin tyder på at det ikke er nødvendig å fastsette øvre grenseverdier for citrinin i andre 

næringsmidler enn kosttilskudd basert på rød gjæret ris. For citrinin i kosttilskudd som inneholder rød gjær (Monascus 

purpureus), viser imidlertid de oppnådde representative forekomstdataene at de øvre grenseverdiene bør senkes. Det finnes 

ingen nye toksisitetsdata for citrinin som ville krevd oppdatering av myndighetens vurdering av folkehelserisikoene 

forbundet med citrinin. Det er derfor fortsatt usikkerhet rundt citrinins genotoksisitet og kreftframkallende virkning. For å 

verne folkehelsen bør derfor innholdet av citrinin i næringsmidler være så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå. 

Dette er særlig relevant for kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær, ettersom data viser at visse prøver av slike 

produkter kan ha et svært høyt innhold av citrinin, noe som medfører at forbrukere av disse produktene utsettes for en høy 

eksponering for citrinin. Samtidig følger det av tilgjengelige data at et lavt innhold av citrinin i kosttilskudd basert på ris 

gjæret med rød gjær (Monascus purpureus) kan oppnås gjennom gode framstillingsprosesser. Med tanke på den 

gjenstående usikkerheten omkring citrinins toksisitet og muligheten for å oppnå et lavt citrinininnhold gjennom god 

framstillingspraksis bør den øvre grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus 

purpureus) senkes for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse. 

6) Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør gis en rimelig frist til å tilpasse seg de nye kravene 

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

7) 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 vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus) som er lovlig brakt i omsetning før denne forordningen 

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

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

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 
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VEDLEGG 

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

1) I avsnitt 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nr. 2.8.1 lyde: 

«Næringsmidler(1) Grenseverdier (µg/kg) 

2.8 Citrinin  

2.8.1 Kosttilskudd basert på ris gjæret med 

rød gjær (Monascus purpureus) 

100» 

2) Fotnoten «(*) Grenseverdien skal vurderes på nytt før 1. januar 2016 i lys av opplysninger om eksponering for citrinin i 

andre næringsmidler og ajourførte opplysninger om citrinins toksisitet, særlig med hensyn til kreftframkallende og 

genotoksisk virkning.» utgår. 

  


