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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1068/2013 

av 30. oktober 2013 

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

til bruk av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) i våtsaltet fisk(*) 

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 artikkel 30 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruk av dem. 

2) Listen kan endres i samsvar med framgangsmåten nevnt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetnings-

stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

3) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan unionslisten over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres på initiativ fra Kommisjonen 

eller som følge av en søknad. 

4) En søknad om godkjenning av bruk av difosfater (E 

450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) i 

våtsaltet fisk ble inngitt 19. juni 2009 og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 16. 

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

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

5) Fisk kan saltes og konserveres ved at råvaren tilføres 

store mengder salt. Salting er blitt utviklet fra en 

ettrinns- til en flertrinnsprosess som omfatter førsalting, 

som muliggjør kortere saltingstid og gir en forholdsvis 

jevn saltkonsentrasjon i fiskemuskelen. Fisken førsaltes 

først ved innsprøyting og/eller lakesalting med en 

forberedt saltlake med kontrollert saltkonsentrasjon. 

Deretter tørrsaltes fisken for at sluttproduktet skal få den 

riktige saltkonsentrasjonen. 

6) Under denne langvarige konserveringsprosessen kan det 

forekomme oksidering, særlig av lipidene i fiskemus-

kelen. Dette vil medføre endring av farge og smak. 

Oksideringen framskyndes av metallionene som finnes i 

fiskemuskelen og saltet som brukes. Ettersom difosfater 

(E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) 

danner kjemiske forbindelser med metallioner, er de 

beviselig svært effektive med tanke på å beskytte saltet 

fisk mot oksidering. Størstedelen av de tilsatte fosfatene 

og saltet fjernes ved at produktet bløtlegges før konsum. 

Vanninnholdet i det ferdige våtsaltede produktet øker 

ikke ved slik bruk av fosfater. Saltet fisk der den 

opprinnelige fargen og smaken er bevart er særlig 

etterspurt på det spanske, det italienske og det greske 

markedet. 

7) I samsvar med artikkel 3, sammenholdt med artikkel 6 

nr. 4, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF 

av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om merking og presentasjon av samt 

reklamering for næringsmidler(3) må bruk av fosfater i 

våtsaltet fisk angis i ingredienslisten. Driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak kan også angi på merkingen 

til sine produkter at det ikke er brukt polyfosfater. 

8) Ettersom størstedelen av de tilsatte fosfatene fjernes ved 

at produktet bløtlegges, vil forbrukernes eksponering for 

fosfatene være minimal og vil dermed ikke ha 

virkninger på menneskers helse. Bruk av difosfater  

(E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) for 

konservering av våtsaltet fisk bør derfor tillates. 

  

(3) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 
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9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) før den ajourfører unionslisten over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke vil ha virkninger på menneskers 

helse. Ettersom godkjenning av bruken av difosfater  

(E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) for 

konservering av våtsaltet fisk utgjør en ajourføring av 

listen som ikke vil ha virkninger på menneskers helse, 

er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

10) Bacalhau eller portugisisk klippfisk framstilles ved 

ytterligere tørking av våtsaltet fisk. Bruken av 

polyfosfater vil kunne påvirke denne tørkeprosessen. 

Denne bruken vil dessuten kunne hemme utviklingen av 

bacalhaus karakteristiske farge og smak. Saltet fisk som 

er behandlet med fosfater vil derfor ikke etterspørres av 

produsenter av tradisjonell bacalhau. For å gjøre det 

mulig for produsenter av tradisjonell bacalhau å tilpasse 

seg situasjonen der fisk som er behandlet med fosfater 

kan bringes i omsetning, bør det innføres en 

overgangsperiode. I denne perioden kan produsentene 

av tradisjonell bacalhau inngå avtaler med leverandører 

og gjøre seg kjent med analysemetodene som kan 

brukes for å kontrollere forekomsten av tilsatte fosfater i 

fisken. 

11) For å ytterligere vurdere innvirkningen på tilgjengelig-

heten av våtsaltet fisk for produksjon av bacalhau vil 

Kommisjonen i tre år overvåke bruken av polyfosfater i 

statene som utgjør de viktigste produsentene av saltet 

torsk. 

12) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

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. 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. 

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende oppføringer i næringsmiddelkategori 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» etter oppføringen for E 392: 

 «E 450 Difosfater 5 000 (4), (79) Bare saltet fisk av torskefamilien som er blitt førsaltet ved innsprøyting og/eller lakesalting med en saltløsning på 

minst 18 %, ofte etterfulgt av tørrsalting 

Gyldighetstid: 

Fra 31. desember 2013 

 E 451 Trifosfater 5 000 (4), (79) Bare saltet fisk av torskefamilien som er blitt førsaltet ved innsprøyting og/eller lakesalting med en saltløsning på 

minst 18 %, ofte etterfulgt av tørrsalting 

Gyldighetstid: 

Fra 31. desember 2013 

 E 452 Polyfosfater 5 000 (4), (79) Bare saltet fisk av torskefamilien som er blitt førsaltet ved innsprøyting og/eller lakesalting med en saltløsning på 

minst 18 %, ofte etterfulgt av tørrsalting 

Gyldighetstid: 

Fra 31. desember 2013 

  (4):  Grenseverdien er uttrykt som P2O5. 

  (79):  Grenseverdien gjelder for summen av E 450, E 451 og E 452 brukt enkeltvis eller i kombinasjon» 

 


