
Nr. 4/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.1.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/839 

av 17. mai 2017 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av nitritt 

(E 249–250) i «golonka peklowana»(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 10. mars 2016 ble det inngitt en søknad fra Polen om godkjenning av bruk av nitritter (E 249–250) som konserve-

ringsmiddel i «golonka peklowana». Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 

4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Ifølge søkeren er «golonka peklowana» tradisjonelt polsk bearbeidet kjøtt der nitritter i tillegg til å fungere som 

konserveringsmiddel, benyttes som en saltingsingrediens for å oppnå ønsket farge, aroma og tekstur som forventes av 

forbrukerne. «Golonka peklowana» skal varmebehandles ytterligere av forbrukerne før inntak. 

5) Betraktning 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at det ved godkjenning av tilsetningsstoffer i næringsmidler 

også bør tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, herunder blant annet forhold knyttet til tradisjoner. Det 

er derfor hensiktsmessig å beholde visse tradisjonelle produkter på markedet i enkelte medlemsstater der bruken av til-

setningsstoffer i næringsmidler er i samsvar med de allmenne og særlige vilkårene fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1333/2008. 

6) For å sikre ensartet bruk av tilsetningsstoffene som omfattes av denne forordning, vil «golonka peklowana» bli 

beskrevet i veiledningsdokumentet som inneholder en beskrivelse av næringsmiddelkategoriene i del E i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler(3). 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt dersom det ikke er sannsynlig at den aktuelle 

ajourføringen vil påvirke menneskers helse. Det er generelt tillatt å bruke nitritter i kjøttprodukter, mens bruk i 

bearbeidet kjøtt er begrenset til enkelte typer tradisjonelt bearbeidet kjøtt og særlige bestemmelser er fastsatt for 

tradisjonelle saltede kjøttprodukter. Ettersom søknaden om utvidelse av bruken av nitritter er begrenset til bestemt 

bearbeidet kjøtt som er brukt tradisjonelt, forventes det ikke at forlengelsen vil ha en vesentlig innvirkning på den 

samlede eksponeringen for nitritter. Utvidelsen av bruken av disse tilsetningsstoffene innebærer derfor om en 

ajourføring av EU-listen som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, og det er ikke nødvendig å innhente en 

uttalelse fra Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 18.5.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en 

2019/EØS/4/16 
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8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

9) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 17. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, næringsmiddelkategori 08.2 «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning 

(EF) nr. 853/2004», skal posten for nitritter (E 249–250) lyde: 

 «E 249–250 Nitritter 150 (7) Bare lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de 

cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, 

Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa 

surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy 

(danie tatarskie) og golonka peklowana» 

 


