
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1370 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Αυγούστου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
ωχρατοξίνης Α σε ορισμένα τρόφιμα 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες μολύνουσες 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της ωχρατοξίνης Α, στα τρόφιμα.

(2) Η ωχρατοξίνη Α είναι μυκοτοξίνη που παράγεται φυσικά από μύκητες των γενών Aspergillus και Penicillium, και απαντά ως 
μολύνουσα ουσία σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων, όπως δημητριακά και προϊόντα δημητριακών, κόκκοι καφέ, αποξηραμένα 
φρούτα, οίνος και χυμός σταφυλιών, καρυκεύματα και γλυκύρριζα. Η ωχρατοξίνη Α σχηματίζεται κατά την ξήρανση στον 
ήλιο και την αποθήκευση της συγκομιδής. Ο σχηματισμός της μπορεί να αποτραπεί με την εφαρμογή ορθών πρακτικών 
ξήρανσης και αποθήκευσης.

(3) Το 2020 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε επικαιροποιημένη επιστημονική 
γνώμη σχετικά με την ωχρατοξίνη Α στα τρόφιμα (3). Η Αρχή έκρινε ότι δεν ήταν σκόπιμο να καθοριστεί μια καθοδηγητική 
τιμή με γνώμονα την υγεία για την ωχρατοξίνη Α και ότι η ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη 120 ng/kg σωματικού βάρους 
(bw), όπως καθορίστηκε από την Αρχή το 2006, δεν ισχύει πλέον. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα υπολογιζόμενα 
περιθώρια έκθεσης στις καρκινογόνες επιδράσεις της ωχρατοξίνης Α υποδεικνύουν την ύπαρξη πιθανής ανησυχίας για την 
υγεία ορισμένων ομάδων καταναλωτών.

(4) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 έχουν ήδη καθοριστεί μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για την ωχρατοξίνη Α για 
ορισμένα τρόφιμα. Λαμβανομένου υπόψη ότι η ωχρατοξίνη Α βρέθηκε σε τρόφιμα για τα οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί 
μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο και τα οποία συμβάλλουν στην έκθεση του ανθρώπου στην ωχρατοξίνη Α, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο και για τα τρόφιμα αυτά, όπως τα αποξηραμένα φρούτα πλην των σταφίδων, 
ορισμένα προϊόντα γλυκύρριζας, αποξηραμένα βότανα, ορισμένα συστατικά για αφεψήματα βοτάνων, ορισμένοι ελαιούχοι 
σπόροι, φιστίκια και σκόνη κακάου. Παρότι χρειάζεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ του επιπέδου 
ωχρατοξίνης Α στη βύνη και σε μη αλκοολούχα ποτά βύνης, και σε αποξηραμένους χουρμάδες και σιρόπι χουρμάδων, είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί από τώρα μέγιστο επιτρεπτό όριο για τα μη αλκοολούχα ποτά βύνης και το σιρόπι χουρμάδων. 
Λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαθέσιμων στοιχείων εμφάνισης, είναι σκόπιμο να μειωθούν τα υφιστάμενα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα ωχρατοξίνης Α σε ορισμένα τρόφιμα, όπως τα προϊόντα αρτοποιίας, οι σταφίδες, ο φρυγμένος καφές και 
ο διαλυτός καφές. Επιπλέον, οι ισχύουσες διατάξεις για την ωχρατοξίνη Α σε ορισμένα καρυκεύματα διευρύνθηκαν ώστε να 
αφορούν όλα τα καρυκεύματα. Για το τυρί και το χοιρομέρι, είναι σκόπιμη η πρόσθετη παρακολούθηση της παρουσίας 
ωχρατοξίνης Α πριν από τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες που θεσπίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου εφαρμοστούν τα νέα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τα τρόφιμα που διατίθενται νόμιμα στην 
αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών,

(1) ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες 

ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
(3) Scientific Opinion on the risk assessment of ochratoxin A in food (Επιστημονική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου της 

ωχρατοξίνης Α στα τρόφιμα). EFSA Journal 2020· 18(5):6113, 150 σ. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6113.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία 
ανάλωσης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο τμήμα 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, η εγγραφή 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τρόφιμα (1) Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα  
(μg/kg)

«2.2 Ωχρατοξίνη A

2.2.1 Μη μεταποιημένα δημητριακά (18) 5,0

2.2.2 Όλα τα παράγωγα/μεταποιημένα προϊόντα από μη μεταποιημένα δημητριακά, 
εξαιρουμένων των τροφίμων που απαριθμούνται στα σημεία 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12 
και 2.2.13
Δημητριακά που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή

3,0

2.2.3 Αρτοσκευάσματα, σνακ δημητριακών και δημητριακά για πρωινό
— προϊόντα που δεν περιέχουν ελαιούχους σπόρους, ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα 

φρούτα
— προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 20 % σταφίδες και/ή αποξηραμένα σύκα
— άλλα προϊόντα που περιέχουν ελαιούχους σπόρους, ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα 

φρούτα

2,0

4,0

3,0

2.2.4 Μη αλκοολούχα ποτά βύνης 3,0

2.2.5 Γλουτένη σίτου που δεν διατίθεται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή 8,0

2.2.6 Αποξηραμένα φρούτα
— σταφίδες (κορινθιακή, ξανθή σταφίδα και σουλτανίνα) και αποξηραμένα σύκα
— άλλα αποξηραμένα φρούτα

8,0
2,0

2.2.7 Σιρόπι χουρμάδων 15

2.2.8 Φρυγμένος καφές
— φρυγμένοι κόκκοι καφέ και φρυγμένος και αλεσμένος καφές, εξαιρουμένου του δια

λυτού καφέ
— διαλυτός καφές (στιγμιαίος καφές)

3,0

5,0

2.2.9 Οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων, εξαιρουμένων των οίνων λικέρ και των 
οίνων με αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο του 15 % vol) και ποτά που προέρχονται από 
ζύμωση φρούτων (11)

2,0 (12)

2.2.10 Αρωματισμένοι οίνοι, αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων (13)

2,0 (12)

2.2.11 Χυμός σταφυλιών, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών όπως αυτός ανασυστάθηκε, νέκταρ 
σταφυλιών, γλεύκος σταφυλιών και συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών όπως αυτό 
ανασυστάθηκε, τα οποία διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (14)

2,0 (12)

2.2.12 Μεταποιημένες τροφές με βάση τα σιτηρά για βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς και άλλες 
παιδικές τροφές (3) (7)

0,50

2.2.13 Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά (3) 
(10)

0,50

2.2.14 Καρυκεύματα, συμπεριλαμβανομένων των αποξηραμένων καρυκευμάτων, εκτός από 
Capsicum spp.
Capsicum spp. (αποξηραμένοι καρποί, ολόκληροι ή αλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του 
τσίλι, του τσίλι σε σκόνη, του καγιέν ή της πάπρικας)
Μείγματα καρυκευμάτων

15
20
15

2.2.15 Γλυκύρριζα (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate και άλλα είδη)
— ρίζα γλυκύρριζας, μεταξύ άλλων ως συστατικό σε αφεψήματα βοτάνων
— εκχύλισμα γλυκύρριζας (42) για χρήση στα τρόφιμα ιδίως στα ποτά και στη ζαχαρο

πλαστική
— είδη ζαχαροπλαστικής γλυκύρριζας που περιέχουν ≥ 97 % εκχύλισμα γλυκύρριζας σε 

ξηρή βάση
— άλλα είδη ζαχαροπλαστικής γλυκύρριζας

20

80
50

10,0
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2.2.16 Αποξηραμένα βότανα 10,0

2.2.17 Ρίζες ζιγγίβερης για χρήση σε αφεψήματα βοτάνων
Ρίζες δενδρομολόχας, ρίζες πικραλίδας και άνθη πορτοκαλιού για χρήση σε αφεψήματα 
βοτάνων ή σε υποκατάστατα του καφέ

15

20

2.2.18 Σπόροι ηλίανθου, σπόροι κολοκύθας, σπόροι πεπονιού (καρπουζιού), σπόροι κάνναβης, 
σπόροι σόγιας

5,0

2.2.19 Φιστίκια που υπόκεινται σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από τη διάθεσή τους 
στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή ή για χρήση ως συστατικό σε τρόφιμα
Φιστίκια που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή ή για χρήση ως 
συστατικά τροφίμων

10,0

5,0

2.2.20 Σκόνη κακάου 3,0»
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