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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 675/2012 

av 23. juli 2012 

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

til bruk av talkum (E 553b) og karnaubavoks (E 903) på fargede kokte egg med skall og bruk av 

skjellakk (E 904) på kokte egg med skall(*) 

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 EU-liste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Listen kan endres etter framgangsmåten nevnt i europa-

parlaments- 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). 

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

nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

4) En søknad om godkjenning av bruk av talkum (E 553b) 

og karnaubavoks (E 903) på fargede kokte egg med 

skall og bruk av skjellakk (E 904) på kokte egg med 

skall er inngitt og gjort tilgengelig for medlemsstatene. 

5) Når tilsetningsstoffene talkum (E 553b), karnaubavoks 

(E 903) og skjellakk (E 904) brukes på overflaten til 

kokte fargede egg med skall, kan de gi en dekorativ og 

mer eller mindre blank effekt. I tillegg kan skjellakk  

(E 904) bidra til bedre konservering av kokte egg med 

skall når det brukes på eggenes overflate. 

6) Det forventes ikke at disse tilsetningsstoffene trenger 

gjennom til den indre, spiselige delen av egget ettersom 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 24.7.2012,  

s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2013 av  

15. mars 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 29.8.2013, s. 9. 

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

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

de er uløselige og har høy molekylvekt. Bruken av disse 

tilsetningsstoffene i næringsmidler kan ikke påvirke 

menneskers helse ettersom voksen forblir på 

eggeskallet. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk 

av talk (E 553b) og karnaubavoks (E 903) på fargede 

kokte egg med skall og bruk av skjellakk (E 904) på 

kokte egg med skall, uansett om de er farget eller ikke. 

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

1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse 

fra Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

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

ajourføringen ikke kan påvirke menneskers helse. 

Ettersom godkjenning av bruken av talkum (E 553b), 

karnaubavoks (E 903) og skjellakk (E 904) på kokte egg 

med skall utgjør en ajourføring av listen som ikke kan 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet. 

8) I henhold til overgangsbestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av 11. 

november 2011 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1333/2008 for å opprette en EU-liste over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(3) får vedlegg II, som 

oppretter EU-listen over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem, 

anvendelse fra 1. juni 2013. For å tillate bruk av talkum 

(E 553b) og karnaubavoks (E 903) på kokte fargede egg 

med skall og bruk av skjellakk (E 904) på kokte egg 

med skall før denne datoen, er det nødvendig å fastsette 

en tidligere dato for anvendelse av nevnte 

tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

9) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

  

(3) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 
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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, 23. juli 2012. 

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 10.2. «Bearbeidede egg og eggprodukter» etter oppføringen for E 520-523: 

 «E 553b Talkum 5 400  Bare på overflaten av fargede kokte egg med skall Gyldighetstid: 

fra 13. august 2012 

 E 903 Karnaubavoks 3 600  Bare på overflaten av fargede kokte egg med skall Gyldighetstid: 

fra 13. august 2012 

 E 904 Skjellakk quantum satis  Bare på overflaten av kokte egg med skall Gyldighetstid: 

fra 13. august 2012» 

 




