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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1069/2013 

av 30. oktober 2013 

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

til bruk av natriumfosfater (E 339) i naturtarmer til pølser(*) 

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 tilsetnings-

stoffer 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 for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan endres etter den felles fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 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(2) på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter en søknad. 

3) En søknad om godkjenning av bruk av natriumfosfater 

(E 339) som surhetsregulerende middel i naturtarmer 

til pølser ble inngitt 26. august 2010 og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

4) Natriumfosfater (E 339) er oppført på unionslisten 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler og er tillatt 

brukt i visse næringsmidler; naturtarmer til pølser er 

ikke blant disse. 

5) Blant mekaniske egenskaper som i betydelig grad 

nedsetter effektiviteten for naturtarmer og skaper 

problemer i pølseindustrien, er at tarmene revner under 

stapping og har nedsatt glideevne (økt klebrighet) på 

pølsehornet. 

6) Natriumfosfater (E 339) brukt som surhetsregulerende 

middel har vist seg å være egnet til å forbedre 

  

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

s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

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

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

glideevnen, slik at pølsestappeprosessen går bedre og 

belastningen som tarmene utsettes for og som gjør at 

de revner, reduseres. 

7) Maksimalt tolerabelt daglig inntak (MTDI) av fosfater 

er fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler(3) 

til 70 mg/kg kroppsvekt. Maksimalt nivå foreslått av 

søkeren er 12 600 mg/kg tarm, hvilket gir en maksimal 

overføring av fosfater fra tarmer til de endelige 

pølsene på 250 mg/kg. Det høyeste bidraget av fosfater 

via behandlede naturtarmer vil være 2,1 % av MTDI. 

Natriumfosfater bør derfor tillates brukt som 

surhetsregulerende middel for å forbedre de mekaniske 

egenskapene til tarmer til pølser. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (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. Siden godkjenning av bruken av natriumfosfater 

(E 339) for å forbedre de mekaniske egenskapene til 

naturtarmer til pølser utgjør en ajourføring av listen 

som ikke vil kunne påvirke menneskers helse, er det 

ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

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

endres. 

10) 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. 

  

(3) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, 25. serie 

(side 13), 1991, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/ 

reports/scf_reports_25.pdf 

2019/EØS/18/27 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/179 

 

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 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i næringsmiddelkategorien 08.2.3 «Tarmer 

samt overtrekk og pynt til kjøtt» etter posten for E 338-452: 

 «E 339 Natriumfosfater 12600 (4) (80) Bare i naturtarmer til 

pølser 

  (4): Grenseverdien er uttrykt som P2O5. 

  (80): Overføring i sluttproduktet skal ikke overstige 250 mg/kg» 

 


