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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1327/2014 

av 12. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) i tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter og tradisjonelt røykt fisk 

og tradisjonelt røykte fiskerivarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) ble det fastsatt grenseverdier for polysykliske aromatiske hydro-

karboner (PAH) i næringsmidler, herunder røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt fisk og røykte fiskerivarer. 

2) I henhold til nevnte forordning må grenseverdiene for PAH være så sikre og så lave som det med rimelighet er mulig å 

oppnå (ALARA) på grunnlag av god framstillings- og landbruks-/fiskeripraksis. I 2011 viste data for røykt fisk og røykt 

kjøtt at det var mulig å oppnå lavere grenseverdier. I noen tilfeller var det imidlertid nødvendig med en tilpasning av 

røykingsmetoden. En overgangsperiode på tre år ble derfor innført for røykt kjøtt, røykte kjøttprodukter, røykt fisk og 

røykte fiskerivarer før de lavere grenseverdiene fikk anvendelse fra 1. september 2014. 

3) Nye opplysninger viser imidlertid at selv om god røykepraksis er anvendt så langt det er mulig, kan det i flere 

medlemsstater ikke oppnås lavere PAH-verdier for visse typer tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte 

kjøttprodukter og tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskerivarer, ettersom røykepraksisen i disse tilfellene ikke 

kan endres uten at næringsmidlenes organoleptiske egenskaper endres betraktelig. Som en konsekvens vil slike 

tradisjonelt røykte produkter forsvinne fra markedet og føre til at mange små og mellomstore bedrifter (SMB) legges 

ned. 

4) Visse medlemsstater bør derfor gis et unntak på tre år fra anvendelsen av de lavere grenseverdiene for PAH fra  

1. september 2014 når det gjelder lokal produksjon og lokalt forbruk av tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte 

kjøttprodukter og/eller tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskerivarer. Gjeldende grenseverdier bør fortsatt få 

anvendelse på disse røykte produktene. Unntaket bør gjelde alt kjøtt og alle kjøttprodukter og/eller all fisk og alle 

fiskerivarer uten å navngi spesifikke næringsmidler.  

5) Berørte medlemsstater bør fortsette å overvåke forekomsten av PAH i disse produktene og opprette programmer for å 

gjennomføre god praksis for røyking der det er mulig. 

6) Innen 3 år fra anvendelsen av denne forordning bør situasjonen vurderes på nytt på bakgrunn av all tilgjengelig 

informasjon, noe som kan føre til en mer begrenset og detaljert liste over røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og røykt 

fisk og røykte fiskerivarer der et unntak for lokal produksjon og lokalt forbruk kan gis uten tidsbegrensning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr —  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 358 av 13.12.2014, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2017 av  

7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 12. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nytt nr. 6 og nytt nr. 7 lyde: 

«6.  Som unntak fra artikkel 1 kan Irland, Spania, Kroatia, Kypros, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Den slovakiske 

republikk, Finland, Sverige og Det forente kongerike tillate at tradisjonelt røykt kjøtt og tradisjonelt røykte kjøttprodukter som 

er røykt og beregnet på konsum på deres territorium, og som har et innhold av PAH som overstiger grenseverdiene i nr. 6.1.4. i 

vedlegget, bringes i omsetning, forutsatt at produktene overholder grenseverdiene som får anvendelse før 1. september 2014, 

dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen av benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten og krysen. 

Nevnte medlemsstater skal fortsette å overvåke forekomsten av PAH i tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og 

skal opprette programmer for å gjennomføre god praksis for røyking der det er mulig både innenfor økonomiske rammer og 

uten å miste produktenes typiske organoleptiske egenskaper. 

Innen 3 år fra denne forordning får anvendelse skal situasjonen vurderes på nytt på bakgrunn av all tilgjengelig informasjon 

for å fastsette en liste over røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter der unntaket for lokal produksjon og lokalt forbruk skal 

videreføres uten tidsbegrensing. 

7.  Som unntak fra artikkel 1 kan Irland, Latvia, Romania, Finland, Sverige og Det forente kongerike tillate at tradisjonelt 

røykt fisk og tradisjonelt røykte fiskerivarer, røykt og beregnet for konsum på deres territorium, med innhold av PAH som 

overstiger grenseverdiene fastsatt i nr. 6.1.5. i vedlegget, bringes i omsetning, forutsatt at grenseverdiene som får anvendelse 

før 1. september 2014, overholdes, dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen av benzo(a)pyren, 

benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten og krysen. 

Nevnte medlemsstater skal fortsette å overvåke forekomsten av PAH i tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskerivarer og skal 

opprette programmer for å gjennomføre god praksis for røyking der det er mulig både innenfor økonomiske rammer og uten 

å miste produktenes typiske organoleptiske egenskaper. 

Innen 3 år fra denne forordning får anvendelse skal situasjonen vurderes på nytt på bakgrunn av all tilgjengelig informasjon 

for å fastsette en liste over røykt fisk og røykte fiskerivarer der unntaket for lokal produksjon og lokalt forbruk skal 

videreføres uten tidsbegrensing.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


