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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1125 

av 10. juli 2015 

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

hydrokarboner i katsuobushi (tørket pelamide) og visse typer røykt østersjøsild(*) 

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 framgangsmåter i Fellesskapet i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) er det fastsatt grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH) i næringsmidler. 

2) I henhold til nevnte forordning må grenseverdiene for polysykliske aromatiske hydrokarboner være sikre og så lave som 

det med rimelighet er mulig å oppnå (ALARA-prinsippet) på grunnlag av god framstillings-, tørke- og landbruks-

/fiskeripraksis. I 2011 viste opplysninger om røykt fisk at det var mulig å oppnå lavere grenseverdier for polysykliske 

aromatiske hydrokarboner, og disse ble fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2011(3). I noen tilfeller var det 

imidlertid nødvendig å tilpasse teknologien som brukes ved røyking. Det ble derfor fastsatt en overgangsperiode på tre 

år før de lavere grenseverdiene trådte i kraft 1. september 2014. 

3) Katsuobushi er et tradisjonelt japansk næringsmiddel framstilt av pelamide. Framstillingsprosessen omfatter filetering, 

koking og utbeining fulgt av røyking/tørking over brennende trevirke. Ny dokumentasjon fra japanske myndigheter 

viser at det, til tross for at det anvendes god røykepraksis i den grad det er mulig, ikke er mulig å oppnå de lavere 

grenseverdiene for polysykliske aromatiske hydrokarboner for dette produktet. De nåværende grenseverdiene for 

polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi bør derfor endres til dem som gjaldt før 1. september 2014. 

4) Produktnavnet «Sprotid» er en generell tradisjonell betegnelse i Estland på et produkt som tradisjonelt kan inneholde 

både brisling (Sprattus sprattus) og østersjøsild (Clupea harengus membras), avhengig av årstid og tilgjengelighet. 

Begge fiskene har tilnærmet lik størrelse og klassifiseres som småfisk. På merkingen av «Sprotid» angis det om 

produktet inneholder brisling eller østersjøsild eller en blanding av dette samt andelen av de forskjellige fiskeartene. 

Framgangsmåten for røyking av denne lille typen østersjøsild er den samme som for røyking av brisling, og innholdet av 

polysykliske aromatiske hydrokarboner i små østersjøsild er derfor det samme som i røykt brisling. Det bør derfor 

fastsettes samme grenseverdi for røykte små østersjøsild og røykte småsild på boks som for røykt brisling og røykt 

brisling på boks. 

5) Regelverket om den felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter er blitt erstattet, og visse sluttnoter 

må derfor endres. 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 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 11.7.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2017 av  

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

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 17. 

(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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2011 av 19. august 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier 

for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler (EUT L 215 av 20.8.2011, s. 4). 
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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 10. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______   
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Avsnitt 6: Polysykliske aromatiske hydrokarboner skal lyde: 

«Avsnitt 6: Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

Næringsmidler Grenseverdier (μg/kg) 

6.1 Benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoran-

ten og krysen 

Benzo(a)pyren Summen av benzo(a)pyren, 

benz(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten og krysen(45) 

6.1.1 Oljer og fett (unntatt kakaosmør og kokosnøttolje) 

beregnet på direkte konsum eller på bruk som 

næringsmiddelingrediens 

2,0 10,0 

6.1.2 Kakaobønner og avledede produkter 5,0 μg/kg fett fra 

1.4.2013 

35,0 μg/kg fett fra 1.4.2013 til 

31.3.2015 

30,0 μg/kg fett fra 1.4.2015 

6.1.3 Kokosnøttolje beregnet på direkte konsum eller på 

bruk som næringsmiddelingrediens 

2,0 20,0 

6.1.4 Røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter 5,0 til 31.8.2014 

2,0 fra 1.9.2014 

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014 

12,0 fra 1.9.2014 

6.1.5 Muskelkjøtt fra røykt fisk og røykte 

fiskerivarer(25)(36), med unntak av fiskerivarer 

oppført i nr. 6.1.6 og 6.1.7. For røykte krepsdyr 

gjelder grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer 

og bakkropp(44). For røykte krabber og krabbe-

lignende krepsdyr (Brachyura og Anomura) 

gjelder grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer. 

5,0 til 31.8.2014 

2,0 fra 1.9.2014 

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014 

12,0 fra 1.9.2014 

6.1.6 Røykt brisling og røykt brisling på boks(25)(47) 

(Sprattus sprattus), røykt østersjøsild ≤ 14 cm og 

røykt østersjøsild på boks ≤ 14 cm(25)(47) (Clupea 

harengus membras), katsuobushi (tørket pelamide, 

Katsuwonus pelamis), muslinger (fersk, kjølt eller 

fryst)(26), varmebehandlet kjøtt og 

varmebehandlede kjøttprodukter(46) solgt til 

sluttforbrukeren 

5,0 30,0 

6.1.7 Muslinger(36) (røykt) 6,0 35,0 

6.1.8 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn(3)(29) 

1,0 1,0 

6.1.9 Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, 

herunder morsmelkerstatning basert på melk og 

tilskuddsblanding basert på melk(8)(29) 

1,0 1,0 

6.1.10 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål(9)(29) , særlig beregnet på spedbarn 

1,0 1,0» 
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2)  Sluttnote 26 skal lyde: 

«(26)  Næringsmidler i kategori c) og i) på listen i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1379/2013 

av 11. desember 2013 om den felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter, om endring av råds-

forordning (EF) 1184/2006 og (EF) 1224/2009 og om oppheving av rådsforordning (EF) 104/2000 (EUT L 354 av 

28.12.2013, s. 1) (arter som angitt i relevant post). Når det gjelder tørkede, fortynnede, bearbeidede og/eller 

sammensatte næringsmidler, får artikkel 2 nr. 1 og 2 nr. 2 anvendelse. For Pecten maximus gjelder grenseverdien 

bare for skjellmuskelen og gonaden.» 

3)  Sluttnote 36 skal lyde: 

«(36)  Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i kategori b), c) og i) på listen i vedlegg 1 til forordning 

(EU) nr. 1379/2013.» 

 __________  


