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2015/EØS/64/10

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 32,

etter samråd med Den europeiske myndighet for nærings-
middel trygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal 
Kommisjonen opprette et program som går ut på at 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «EFSA») skal foreta en ny vurdering av 
tryggheten ved tilsetningsstoffer i næringsmidler som var 
godkjent i Unionen før 20. januar 2009.

2) I 2007 framla Kommisjonen en rapport for Europa-
parlamentet og Rådet om utviklingen i den nye 
vurderingen av tilsetningsstoffer i næringsmidler(2). 
Rapporten inneholder en sammenfatning av de seneste 
nye vurderingene av tilsetningsstoffer som Vitenskaps-
komiteen for næringsmidler (SCF) og EFSA har foretatt, 
og en beskrivelse av de tiltak Kommisjonen har truffet på 
grunnlag av de vitenskapelige uttalelsene.

3) Den nye vurderingen av fargestoffer er allerede påbegynt 
og prioritert, ettersom disse tilsetningsstoffene er dem det 
er lengst siden SCF sist vurderte. Den nye vurderingen 
av visse fargestoffer (E 102 tartrazin, E 104 kinolingul, 
E 110 paraoransje, E 124 ponceau 4R, E 129 allurarød 
AC, E 122 karmosin og E 160d lykopen) er allerede 
avsluttet. Noen tilsetningsstoffer, blant andre E 234 nisin 
og E 214–219 p-hydroksybenzoater, er dessuten vurdert 
på nytt de senere år, enten fordi det er blitt anmodet om 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 26.3.2010, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 43 av 28.7.2011, s. 6.

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(2) KOM(2007) 418, endelig utgave.

nye vitenskapelige data, eller fordi slike data er blitt 
tilgjengelige. Det er derfor ikke nødvendig å foreta en ny 
vurdering av disse tilsetningsstoffene.

4) Ettersom søtstoffer er de tilsetningsstoffene som ble 
vurdert for kortest tid siden, bør de være de siste som 
vurderes på nytt.

5) Prioriteringsrekkefølgen for den nye vurderingen av 
tilsetningsstoffer i næringsmidler som for tiden er 
godkjent, bør fastsettes på grunnlag av følgende kriterier: 
hvor lang tid som er gått siden SCF eller EFSA sist 
vurderte tilsetningsstoffet, tilgjengeligheten av nye 
vitenskapelige data, i hvilket omfang tilsetningsstoffet 
brukes i næringsmidler, og i hvilken grad mennesker 
eksponeres for tilsetningsstoffet, samtidig som det bør 
tas hensyn til konklusjonene i Kommisjonens rapport fra 
2001 om inntak gjennom kosten av tilsetningsstoffer i 
næringsmidler i EU(3). Nordisk ministerråd har framlagt 
for Kommisjonen en rapport om tilsetningsstoffer 
i næringsmidler i Europa i 2000(4) som inneholder 
ytterligere opplysninger som kan brukes ved prioriteringen 
av tilsetningsstoffer som skal vurderes på nytt.

6) Av effektivitetshensyn og av praktiske årsaker bør den 
nye vurderingen av tilsetningsstoffer i næringsmidler så 
langt det er mulig utføres gruppevis i henhold til hvilken 
funksjonsgruppe de tilhører. EFSA bør imidlertid på 
anmodning fra Kommisjonen eller på eget initiativ kunne 
påbegynne den nye vurderingen av et tilsetningsstoff 
eller en gruppe tilsetningsstoffer med høyere prioritet 
dersom det framkommer nye vitenskapelige data som 
viser en mulig risiko for menneskers helse, eller som på 
annen måte kan påvirke vurderingen av tryggheten ved et 
tilsetningsstoff.

7) Det bør fastsettes frister for den nye vurderingen i samsvar 
med denne prioriteringsrekkefølgen. Fristene fastsatt i 
denne forordning kan endres bare i behørig begrunnede 
tilfeller, og bare når denne nye vurderingen kan føre til at 
ny vurdering av andre tilsetningsstoffer i næringsmidler 
blir betydelig forsinket.

8) Det kan senere fastsettes mer spesifikke frister for 
tilsetnings stoffer i næringsmidler enkeltvis eller gruppe-
vis, for at arbeidet med ny vurdering skal fungere 
tilfreds stillende, eller dersom det skulle være grunn til 
bekymring.

(3) KOM(2001) 542, endelig utgave.

(4) «Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food 
additives presently permitted in the EU», Nordisk ministerråd, TemaNord 
2002:560.
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om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer  

i næringsmidler (*)
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9) For at framgangsmåten ved ny vurdering skal være 
effektiv, er det viktig at EFSA får alle opplysninger som 
er relevante for vurderingen, fra de berørte parter, og at 
de berørte parter underrettes i god tid når det er behov for 
ytterligere opplysninger for å fullføre den nye vurderingen 
av et tilsetningsstoff.

10) Driftsansvarlige som ønsker å beholde godkjenningen 
av et tilsetningsstoff i næringsmidler som er under ny 
vurdering, bør framlegge alle opplysninger som er 
relevante for den nye vurderingen av tilsetningsstoffet. 
Om mulig bør driftsansvarlige treffe de nødvendige tiltak 
for å framlegge opplysninger i fellesskap.

11) EFSA bør offentliggjøre én eller flere åpne anmodninger 
om opplysninger om alle tilsetningsstoffer i næringsmidler 
som skal vurderes på nytt. De berørte parter bør innen de 
fastsatte fristene framlegge for EFSA alle tekniske og 
vitenskapelige opplysninger om et tilsetningsstoff som 
er nødvendige for å foreta en ny vurdering av det, særlig 
toksikologiske data og data som er relevante for å beregne 
menneskers eksponering for det aktuelle tilsetningsstoffet.

12) Tryggheten ved de tilsetningsstoffene som EFSA skal 
vurdere på nytt, er tidligere blitt vurdert av SCF, og mange 
av dem har vært i bruk lenge. Opplysningene som skal 
framlegges i forbindelse med den nye vurderingen, bør 
omfatte eksisterende data som lå til grunn for den forrige 
vurderingen av et tilsetningsstoff i næringsmidler, samt 
eventuelle nye data som er relevante for tilsetningsstoffet, 
og som er blitt tilgjengelige siden SCF sist vurderte det. 
Opplysningene bør være så omfattende som mulig, slik at 
EFSA kan fullføre den nye vurderingen og utarbeide en 
ajourført uttalelse, og bør så langt det er mulig framlegges 
i samsvar med gjeldende retningslinjer for framlegging 
av vurderinger av tilsetningsstoffer i næringsmidler 
(retningslinjer utarbeidet av SCF 11. juli 2001(5)).

13) EFSA kan anmode om ytterligere opplysninger for 
å fullføre den nye vurderingen av et tilsetningsstoff 
i næringsmidler. I så fall bør EFSA anmode om de 
nødvendige opplysningene i god tid, enten ved en åpen 
anmodning om opplysninger eller ved å kontakte de parter 
som har framlagt opplysninger om tilsetningsstoffet. De 
berørte parter bør, innen en frist som EFSA fastsetter, 
framlegge opplysningene som det anmodes om, eventuelt 
etter å ha tatt hensyn til de berørte parters synspunkter.

14) I forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt at det ved 
godkjenning av tilsetningsstoffer i næringsmidler også 

(5) «Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific 
Committee on Food». Uttalelse avgitt 11. juli 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26, 

endelig utgave.

bør tas hensyn til miljøfaktorer. I forbindelse med ny 
vurdering av et tilsetningsstoff bør derfor de berørte parter 
underrette Kommisjonen og EFSA om alle relevante 
opplysninger om eventuelle miljørisikoer som følger 
av produksjonen av, bruken av eller avfallet fra dette 
tilsetningsstoffet.

15) Dersom opplysningene som det anmodes om, og som er 
nødvendige for å fullføre den nye vurderingen av et bestemt 
tilsetningsstoff, ikke framlegges, kan tilsetningsstoffet bli 
fjernet fra Unionens liste over godkjente tilsetningsstoffer 
i næringsmidler.

16) Framgangsmåten ved ny vurdering av tilsetningsstoffer 
i næringsmidler må oppfylle kravene til åpenhet og 
offentlighet samtidig som det sikres at visse opplysninger 
behandles fortrolig.

17) Senest på datoen for denne forordnings ikrafttredelse 
vil Kommisjonen offentliggjøre en liste over godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler som er under ny 
vurdering, med angivelse av datoen da stoffene sist ble 
vurdert av SCF eller EFSA.

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved denne forordning opprettes et program for at Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter 
kalt «EFSA») kan foreta en ny vurdering av godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler, som fastsatt i artikkel 32 i 
forordning (EF) nr. 1333/2008.

2. Godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler som EFSA 
allerede har fullført ny vurdering av når denne forordning 
vedtas, skal ikke vurderes på nytt. Disse tilsetningsstoffene er 
oppført i vedlegg I.
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Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «godkjent tilsetningsstoff i næringsmidler» et tilsetnings-
stoff som er godkjent før 20. januar 2009 og oppført 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 
30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(6), i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 
1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(7) eller i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 
1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn 
fargestoffer og søtstoffer(8),

b) «driftsansvarlig» den fysiske eller juridiske person som 
har ansvar for at kravene i forordning (EF) nr. 1333/2008 
overholdes i det næringsmiddelforetak vedkommende 
driver,

c) «berørt driftsansvarlig» driftsansvarlig som ønsker å 
sikre kontinuiteten i godkjenningen av ett eller flere 
tilsetningsstoffer i næringsmidler,

d) «opprinnelig dokumentasjon» den dokumentasjon som lå 
til grunn da tilsetningsstoffet ble vurdert og godkjent til 
bruk i næringsmidler før 20. januar 2009.

Artikkel 3

Prioriteringer for den nye vurderingen av godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler

1.  Godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler skal vurderes 
på nytt i følgende rekkefølge og innen følgende frister:

a) Ny vurdering av alle godkjente fargestoffer oppført i 
direktiv 94/36/EF skal fullføres innen 31. desember 2015.

b) Ny vurdering av alle andre godkjente tilsetningsstoffer 
i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer oppført i 
direktiv 95/2/EF skal fullføres innen 31. desember 2018.

c) Ny vurdering av alle godkjente søtstoffer oppført i direktiv 
94/35/EF skal fullføres innen 31. desember 2020.

(6) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3.
(7) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
(8) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1.

2.  For visse tilsetningsstoffer i funksjonsgruppene nevnt i 
nr. 1 er det fastsatt mer spesifikke frister i vedlegg II til denne 
forordning. Disse tilsetningsstoffene skal vurderes før de andre 
tilsetningsstoffene som er oppført i samme funksjonsgruppe.

3.  Som unntak fra nr. 1 og 2 kan EFSA når som helst, etter 
anmodning fra Kommisjonen eller på eget initiativ, iverksette ny 
vurdering av et tilsetningsstoff eller en gruppe tilsetningsstoffer 
med høyere prioritet dersom det framkommer ny vitenskapelig 
dokumentasjon som

a) viser en mulig risiko for menneskers helse, eller

b) på annen måte kan påvirke trygghetsvurderingen av dette 
tilsetningsstoffet eller denne gruppen tilsetningsstoffer.

Artikkel 4

Framgangsmåte for ny vurdering

Når et godkjent tilsetningsstoff i næringsmidler skal vurderes 
på nytt, skal EFSA

a) undersøke den opprinnelige uttalelsen samt arbeids-
dokumentene fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
(SCF) eller EFSA,

b) undersøke den opprinnelige dokumentasjonen, dersom 
denne foreligger,

c) undersøke opplysningene framlagt av den eller de berørte 
driftsansvarlige og/eller eventuelle andre berørte parter,

d) undersøke eventuelle opplysninger som Kommisjonen og 
medlemsstatene har gjort tilgjengelig,

e) finne fram til eventuell relevant litteratur som er offentlig
gjort etter forrige vurdering av hvert enkelt tilsetningsstoff.

Artikkel 5

Anmodning om opplysninger

1.  For å innhente opplysninger fra de berørte driftsansvarlige 
og/eller andre berørte parter, skal EFSA offentliggjøre én 
eller flere åpne anmodninger om opplysninger om alle de 
tilsetningsstoffene i næringsmidler som er under ny vurdering. 
Når tidsplanen for framlegging av opplysninger fastsettes, skal 
EFSA fastsette en rimelig frist etter at denne forordning har 
trådt i kraft, slik at berørte driftsansvarlige og/eller eventuelle 
andre berørte parter kan oppfylle denne forpliktelsen.
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 kan bl.a. omfatte

a) undersøkelsesrapporter fra den opprinnelige dokumenta-
sjonen som ble vurdert av SCF eller EFSA, eller av Den 
felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i 
næringsmidler (JECFA),

b) opplysninger om dataene om de aktuelle tilsetningsstoffenes 
trygghet som ikke tidligere er blitt vurdert av SCF eller 
JECFA,

c) opplysninger om spesifikasjonene for tilsetningsstoffer i 
næringsmidler som er i bruk, herunder opplysninger om 
partikkelstørrelse og relevante fysisk-kjemiske kjennetegn 
og egenskaper,

d) opplysninger om produksjonsprosessen,

e) opplysninger om tilgjengelige analysemetoder for 
bestemmelse i næringsmidler,

f) opplysninger om menneskers eksponering for tilsetnings-
stoffer gjennom næringsmidler (f.eks. forbruksmønstre og 
bruk, faktiske bruksmengder og grenseverdier, forbruks-
hyppighet og andre faktorer som påvirker eksponeringen),

g) reaksjon og nedbrytning av stoffet i næringsmidler.

Artikkel 6

Framlegging av opplysninger

1.  Berørte driftsansvarlige og/eller eventuelle andre 
berørte parter skal framlegge opplysningene knyttet til den 
nye vurderingen av et tilsetningsstoff i næringsmidler nevnt i 
artikkel 5 nr. 2, innen den fristen som EFSA har fastsatt i sin 
anmodning om opplysninger. Ved framlegging av opplysninger 
skal de berørte driftsansvarlige og andre berørte parter 
vedlegge de opplysningene som EFSA anmoder om, i henhold 
til den gjeldende veiledningen om framlegging av opplysninger 
knyttet til vurdering av tilsetningsstoffer i næringsmidler(9) i 
den grad dette er mulig.

2.  Dersom det finnes flere berørte driftsansvarlige, kan de 
eventuelt framlegge opplysningene i fellesskap.

3.  Dersom det under den nye vurderingen blir nødvendig 
å innhente ytterligere opplysninger om et bestemt 
tilsetningsstoff i næringsmidler, skal EFSA anmode de berørte 
driftsansvarlige og oppfordre andre berørte parter om å 

(9) På det nåværende tidspunkt SCFs uttalelse av 11. juli 2001. SCF/CS/ADD/
GEN/26, endelig utgave.

framlegge disse opplysningene gjennom en åpen anmodning 
om opplysninger. EFSA skal fastsette en frist for framlegging 
av disse opplysningene, og eventuelt ta hensyn til de berørte 
driftsansvarlige og/eller andre berørte parters synspunkter på 
hvor lang tid som er nødvendig. I slike tilfeller skal EFSA 
anmode om ytterligere opplysninger i god tid på forhånd, slik 
at de overordnede fristene for ny vurdering fastsatt i artikkel 3 
nr. 1 og i vedlegg II, ikke påvirkes.

4.  Ved den nye vurderingen skal det ikke tas hensyn til 
opplysninger som ikke er framlagt innen den fristen som 
EFSA har fastsatt. I unntakstilfeller kan imidlertid EFSA, med 
Kommisjonens samtykke, beslutte å ta hensyn til opplysninger 
som framlegges etter fristen dersom disse opplysningene 
er av vesentlig betydning for den nye vurderingen av et 
tilsetningsstoff i næringsmidler.

5.  Dersom opplysningene som det er anmodet om, 
ikke er framlagt for EFSA innen de fastsatte fristene, kan 
tilsetningsstoffet bli fjernet fra Unionens liste i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1333/2008(10).

Artikkel 7

Andre opplysninger

Innenfor rammen av ny vurdering av et tilsetningsstoff i 
næringsmidler, skal den eller de berørte driftsansvarlige 
eller eventuelle andre berørte parter underrette EFSA og 
Kommisjonen om alle opplysninger som er tilgjengelige i 
tilknytning til eventuelle miljørisikoer knyttet til produksjonen 
av, bruken av eller avfallet fra dette tilsetningsstoffet.

Artikkel 8

Fortrolighet

1.  Opplysninger som vil kunne medføre betydelig skade for 
driftsansvarlige eller andre berørte parters konkurransemessige 
stilling dersom de avsløres, kan behandles fortrolig.

2.  Opplysninger om følgende skal under ingen omstendig-
heter betraktes som fortrolige:

a) den berørte driftsansvarliges navn og adresse,

b) stoffets kjemiske navn og en tydelig beskrivelse av stoffet,

c) opplysninger om bruken av stoffet i eller på spesielle 
næringsmidler eller næringsmiddelkategorier,

(10) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
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d) opplysninger som er relevante for vurderingen av stoffets 
trygghet,

e) analysemetoden(e) for påvisning av stoffet i næringsmidler.

3.  Med hensyn til nr. 1 skal den eller de berørte drifts-
ansvarlige og andre berørte parter angi hvilke av de framlagte 
opplysningene de ønsker behandlet som fortrolige. I slike 
tilfeller skal det gis en begrunnelse som kan etterprøves.

4.  Etter forslag fra EFSA skal Kommisjonen, etter samråd 
med den berørte driftsansvarlige og/eller andre berørte parter, 
avgjøre hvilke opplysninger som kan forbli fortrolige, og 
underrette EFSA og medlemsstatene om dette.

5.  Kommisjonen, EFSA og medlemsstatene skal, i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 
av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens dokumenter(11), treffe de nødvendige 
tiltak for å sikre en hensiktsmessig grad av fortrolighet for de 
opplysninger som mottas i henhold til denne forordning, unntatt 

(11) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

når det gjelder opplysninger som må offentliggjøres dersom 
omstendighetene krever dette av hensyn til vern av menneskers 
og dyrs helse eller av miljøet.

6.  Gjennomføringen av nr. 1–5 berører ikke utvekslingen av 
opplysninger mellom Kommisjonen, EFSA og medlemsstatene.

Artikkel 9

Overvåking av utviklingen

I desember hvert år skal EFSA underrette Kommisjonen 
og medlemsstatene om utviklingen til programmet for ny 
vurdering.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

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, 25. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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VEDLEGG I

Liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler som er godkjent før 20. januar 2009, og som EFSA har fullført ny 
vurdering av når denne forordning vedtas

E-nummer Stoff
Året da stoffet sist ble 
vurdert av SCF eller 

EFSA
Status for ny vurdering foretatt av EFSA

E 102 Tartrazin 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 104 Kinolingult 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 110 Paraoransje 2009 Ny vurdering fullført 24. september 2009

E 122 Azorubin, karmosin 2009 Ny vurdering fullført 24. september 2009

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 129 Allurarød AC 2009 Ny vurdering fullført 23. september 2009

E 160d Lykopen 2008 Ny vurdering fullført 30. januar 2008

E 234 Nisin 2006 Ny vurdering fullført 26. januar 2006

E 173 Aluminium 2008 Ny vurdering fullført 22. mai 2008

E 214 Etyl p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 215 Natriumetyl p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 218 Metyl p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat 2004 Ny vurdering fullført 13. juli 2004

E 235 Natamycin 2009 Ny vurdering fullført 26. november 2009

E 473 Sukroseestere av fettsyrer 2006 Ny vurdering fullført 23. november 2004, 
revidert 26. januar 2006

E 474 Sukroseglyserider 2006 Ny vurdering fullført 23. november 2004, 
revidert 26. januar 2006

E 901 Bivoks, hvit og gul 2007 Ny vurdering fullført 27. november 2007
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VEDLEGG II

Særlige prioriteringer for visse tilsetningsstoffer i næringsmidler innenfor funksjonsgruppene av 
tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 2

DEL I: FARGESTOFFER I NÆRINGSMIDLER

Innen den overordnede fristen 31.12.2015, som er fastsatt for ny vurdering av fargestoffer i artikkel 3 nr. 1, er følgende 
spesifikke frister fastsatt for fargestoffene nedenfor:

1. Følgende fargestoffer skal vurderes innen 15.4.2010

E 123 Amarant

E 151 Briljantsvart BN, svart PN

E 154 Brun FK

E 155 Brun HT

E 180 Litolrubin BK

2. Følgende fargestoffer skal vurderes innen 31.12.2010

E 100 Kurkumin

E 127 Erytrosin

E 131 Patentblå V

E 132 Indigokarmin

E 133 Briljantblå FCF

E 142 Grønn S

E 150a Karamell

E 150b Karamell (kaustisk sulfittprosess)

E 150c Karamell (ammoniakkprosess)

E 150d Karamell (ammoniakksulfittprosess)

E 161b Lutein

E 161g Kantaxantin

E 170 Kalsiumkarbonat

3. Følgende fargestoffer skal vurderes innen 31.12.2015

E 101 i) riboflavin, ii) riboflavin5’fosfat

E 120 Kochenille, karminsyre, karminer

E 140 Klorofyller og klorofylliner: i) klorofyller, ii) klorofylliner

E 141 Klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser: i) klorofyll-kobberkomplekser, ii) klorofyllin-kobber-
komplekser

E 153 Vegetabilsk karbon

E 160b Annattoekstrakter, bixin, norbixin

E 160a Karotener: i) karotener, ii) betakaroten

E 160c Paprikaekstrakt, capsantin, capsorubin

E 160e Betaapo8’karotenal (C30)
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E 160f Betaapo8’karotensyreetylester (C30)

E 162 Rødbetfarge, betanin

E 163 Antocyaner

E 171 Titandioksid

E 172 Jernoksider og hydroksider

E 174 Sølv

E 175 Gull

DEL II: ANDRE TILSETNINGSSTOFFER I NÆRINGSMIDLER ENN FARGESTOFFER OG SØTSTOFFER

Innen den overordnede fristen 31.12.2018, som er fastsatt for ny vurdering av andre tilsetningsstoffer i næringsmidler 
enn fargestoffer og søtstoffer i artikkel 3 nr. 1, er følgende spesifikke frister fastsatt for visse tilsetningsstoffer og 
grupper av tilsetningsstoffer:

1. Konserveringsmidlene og antioksidantene E 200–203, E 210–215, E 218–252, E 280–285, E 300–E 321 og  
E 586 skal vurderes innen 31.12.2015

 Følgende stoffer i denne gruppen gis høyere prioritet:

E 310–312 Gallater

E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)

E 321 Butylhydroksytoluen (BHT)

E 220–228 Svoveldioksid og sulfitter

E 304 Askorbinsyreestere av fettsyrer: i) askorbylpalmitat, ii) askorbylstearat

E 200–203 Sorbinsyre og sorbater

E 284 Borsyre

E 285 Natriumtetraborat (boraks)

E 239 Heksametylentetramin

E 242 Dimetyldikarbonat

E 249 Kaliumnitritt

E 250 Natriumnitritt

E 251 Natriumnitrat

E 252 Kaliumnitrat

E 280–283 Propionsyre og dens natrium-, kalsium- og kaliumsalter

E 306 Tokoferolrikt ekstrakt

E 307 Alfa-tokoferol

E 308 Gamma-tokoferol

E 309 Delta-tokoferol

2. Emulgatorene, stabilisatorene og geleringsmidlene E 322, E 400–E 419, E 422––E 495 og E 1401–E 1451 skal 
vurderes innen 31.12.2016

 Følgende stoffer i denne gruppen gis høyere prioritet:

E 483 Stearyltartrat

E 491–495 Sorbitanestere

E 431 Polyoksyetylen(40)stearat

E 432–436 Polysorbater
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E 444 Sukroseacetatisobutyrat

E 481 Natriumstearyl-2-laktylat

E 482 Kalsiumstearyl-2-laktylat

E 414 Gummi arabicum(*)

E 410 Johannesbrødkjernemel(*)

E 417 Tarakjernemel(*)

E 422 Glyserol

E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer

3. E 551 silisiumdioksid, E 620–625 glutamater, E 1105 lysozym og E 1103 invertase skal vurderes innen 
31.12.2016

4. De gjenværende andre tilsetningsstoffene i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer skal vurderes innen 
31.12.2018

 Følgende stoffer i denne gruppen gis høyere prioritet:

E 552 Kalsiumsilikat

E 553a Magnesiumsilikat og -trisilikat

E 553b Talkum

E 558 Bentonitt

E 999 Kvillajaekstrakt

E 338–343 Fosforsyre og fosfater

E 450–452 Di-, tri- og polyfosfater

E 900 Dimetylpolysiloksan

E 912 Montansyreestere

E 914 Oksidert polyetylenvoks

E 902 Kandellilavoks

E 904 Skjellakk

E 626–629 Guanylsyre, dinatriumguanylat, dikaliumguanylat og kalsiumguanylat

E 630–633 Inosinsyre, dinatriuminosinat, dikaliuminosinat og kalsiuminosinat

E 634–635 Kalsium 5’ribonukleotider og dinatrium 5’ribonukleotider

E 507–511 Saltsyre, kaliumklorid, kalsiumklorid, magnesiumklorid

E 513 Svovelsyre

___________

_______________________________

(*) Alle naturharpikser E 400–418 og E 425 kan vurderes samtidig.




