
26.3.2015 Nr. 18/53

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 11 nr. 9 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I avsnitt VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 
fastsettes at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
skal foreta særlige kontroller for å hindre omsetning 

basisk nitrogen (TVBN), som ikke skal overskrides.

2) I avsnitt II kapittel 1 i vedlegg II til kommisjons-
forordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om 
fastsettelse av gjennomføringstiltak for visse produkter 
som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av 
forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(2) 
fastsettes grenseverdiene for TVBN for visse kategorier 

3) Når fartøyer som ikke er uformet og utstyrt til å oppbevare 
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forordning (EF) nr. 853/2004 kjøles så snart som 
mulig etter ilandføring, og lagres ved temperaturen for 
smeltende is.

kan imidlertid råvarene bearbeides uten kjøling i opptil 
36 timer etter fangsten eller lastingen på fartøyet, forutsatt 

5) Det bør derfor fastsettes en generell TVBN-grenseverdi 

muligheten benyttes.

6) Ettersom det er variasjon mellom artene, kan det 
også være hensiktsmessig å fastsette høyere TVBN-
grenseverdier for visse arter. I påvente av at disse høyere 
TVBN-grenseverdiene harmoniseres på fellesskapsplan, 
bør medlemsstatene ha mulighet til å benytte nasjonale 

oppfyller kriteriene for ferskhet.

7) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelsen fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 2074/2005 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1022/2008

av 17. oktober 2008

nitrogen (TVBN)(*)
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Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 10. 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.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

I avsnitt II kapittel I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal nr. 1 lyde:

a) 25 mg nitrogen/100 g kjøtt for artene nevnt i kapittel II nr. 1,

b) 30 mg nitrogen/100 g kjøtt for artene nevnt i kapittel II nr. 2,

c) 35 mg nitrogen/100 g kjøtt for artene nevnt i kapittel II nr. 3,

nevnt i avsnitt VIII kapittel IV del B nr. 1 annet ledd i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Når 
råvarene etterkommer del B nr. 1 bokstav a), b) og c) i nevnte kapittel, kan imidlertid medlemsstatene 
fastsette høyere grenseverdier for visse arter, i påvente av at det fastsettes særlig fellesskapsregelverk.

Den referansemetoden som skal benyttes ved kontroll av grenseverdier for TVBN, innebærer destillasjon av en 
ekstrakt som er deproteinisert av perklorsyre, som beskrevet i kapittel III.

_____________


