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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1050/2012 

av 8. november 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning 

 (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til polyglycitolsirup(*) 

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 14, 

under henvisning til 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), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) fast-

settes det spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler oppført i vedlegg II og III til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») avga 24. november 2009 sin  

uttalelse om tryggheten ved polyglycitolsirup som 

tilsetningsstoff i næringsmidler etter å ha  

vurdert spesifikasjonene foreslått av søkeren(4). Nevnte 

tilsetningsstoff har senere blitt godkjent for bestemte 

bruksområder og er tildelt nummer E 964 ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1049/2012 av 8. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 9.11.2012,  

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 19. 

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

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

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

(4) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler (ANS): 

Scientific Opinion on the use of Polyglycitol Syrup as a food 

additive on request from the European Commission. EFSA Journal 

2009; 7(12):1413. 

november 2012 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyglycitolsirup i 

flere næringsmiddelkategorier(5). Det bør derfor vedtas 

spesifikasjoner for nevnte tilsetningsstoff i næ-

ringsmidler. 

3)  Det må tas hensyn til spesifikasjonene og 

analysemetodene for tilsetningsstoffer som er foreslått 

av Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

4)  Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

5)  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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(5) Se s. 41 i denne EUT. 

2017/EØS/51/23 

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

Utferdiget i Brussel, 8. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende oppføring for E 964 etter oppføringen for E 962: 

«E 964 POLYGLYCITOLSIRUP 

Synonymer Hydrogenert stivelseshydrolysat, hydrogenert glukosesirup og polyglucitol 

Definisjon En blanding som i hovedsak består av maltitol og sorbitol og mindre mengder 

hydrogenert oligo- og polysakkarider og maltrotriitol. Den framstilles ved 

katalytisk hydrogenering av en blanding av stivelseshydrolysater som består av 

glukose, maltose og høyere glukosepolymerer, lik den katalytiske 

hydrogeneringsprosessen som anvendes for framstilling av maltitolsirup. Den 

ferdige sirupen avsaltes ved ionebytting og konsentreres til ønsket nivå. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Sorbitol: D-glucitol 

Maltitol (α)-D-glukopyranosyl-1,4-D-glucitol 

Kjemisk formel Sorbitol: C6H14O6 

Maltitol: C12H24O11 

Molekylvekt Sorbitol: 182,2 

Maltitol: 344,3 

Innhold Ikke mindre enn 99 % av den samlede mengde hydrogenerte sakkarider på 

tørrstoffbasis, ikke mindre enn 50 % polyoler med høyere molekylvekt, ikke mer 

enn 50 % maltitol og ikke mer enn 20 % sorbitol på tørrstoffbasis. 

Beskrivelse Fargeløs og luktfri, klar, tyktflytende væske 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Forsøk for maltitol Består prøven 

Forsøk for sorbitol Bland 7 ml metanol, 1 ml benzaldehyd og 1 ml saltsyre i 5 g av prøven. Rist 

blandingen i et mekanisk risteapparat til det dannes krystaller. Filtrer krystallene og 

løs dem opp i 20 ml kokende vann som er tilsatt 1 g natriumhydrogenkarbonat. 

Filtrer krystallene, skyll dem med 5 ml av en blanding av vann og metanol (forhold 

1:2) og la lufttørke. Krystallene fra monobenzylidinderivatet av sorbitol framstilt 

på denne måten, smelter på mellom 173 °C og 179 °C. 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 31 % (Karl Fischer-metoden) 

Klorider Ikke over 50 mg/kg 

Sulfater Ikke over 100 mg/kg 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 

 ______________  


