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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1147/2012 

av 4. desember 2012 

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

til bruken av bivoks (E 901), karnaubavoks (E 903), skjellakk (E 904) og mikrokrystallinsk voks 

(E 905) på visse frukter(*) 

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 næ-

ringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 30 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder 

en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for 

bruk i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2)  Listen kan endres etter framgangsmåten nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetnings-

stoffer, 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)  Kommisjonen har mottatt flere søknader om tillatelse til 

bruk av bivoks (E 901) på paprika, tomater, agurk, 

bananer, mango og avokado, på granatepler og alle 

typer frukt, bruk av karnaubavoks (E 903) og skjellakk 

(E 904) på granatepler og mango, avokado og papaya og 

bruk av mikrokrystallinsk voks (E 905) på ananas. 

Søknadene er gjort tilgjengelige for medlemsstatene. 

5)  Bivoks (E 901), karnaubavoks (E 903), skjellakk (E 

904) og mikrokrystallinsk voks (E 905) er ønsket brukt 

som overflatebehandlingsmiddel på nevnte frukter eller 

fruktlignende grønnsaker for å forlenge holdbarheten. 

Behandlingen verner frukten mot dehydrering og 

oksidering og hindrer framveksten av mugg og visse 

mikroorganismer. Det er et teknologisk behov, særlig 

for frukt som i hovedsak er importert fra stater med et 

tropisk klima. Disse fruktene må også vernes under 

lange transporter. 

6)  Disse tilsetningsstoffene i næringsmidler er ment for 

utvendig behandling av frukt og bær, og det forventes 

ikke at de trenger igjennom til deres indre, spiselige 

deler. Behandling av frukt og bær der skallet ikke 

konsumeres, vil dermed ikke påvirke menneskers helse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 5.12.2012,  

s. 34, 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. 

Bivoks (E 901), karnaubavoks (E 903), skjellakk  

(E 904) og mikrokrystallinsk voks (E 905) bør derfor 

tillates til bruk på frukter som bananer, mango, avokado, 

granatepler, papaya og ananas som i hovedsak 

importeres fra stater med tropisk klima. 

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 

næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den 

ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen 

ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers helse. 

Ettersom bruk av bivoks (E 901) på bananer, mango og 

granatepler, bruk av karnaubavoks (E 903) og skjellakk 

(E 904) på granatepler, mango, avokado og papaya og 

bruk av mikrokrystallinsk voks (E 905) på ananas utgjør 

en ajourføring av listen som ikke er tilbøyelig til å 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

8)  Kommisjonen vil videre vurdere søknadene om bruk av 

voks på andre frukter og grønnsaker, idet det tas hensyn 

til forbrukernes sikkerhet dersom det er forventet at de 

ytre delene vil bli konsumert, teknologisk begrunnelse 

og mulig villeding av forbrukerne, herunder krav til 

merking. 

9)  I henhold til overgangsbestemmelsene i kommisjons-

forordning (EU) nr. 1129/2011(3) skal listen over til-

setningsstoffer i næringsmidler fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008 i prinsippet få 

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

godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler før denne 

datoen er det nødvendig å fastsette en tidligere dato for 

anvendelse med hensyn til nevnte bruksområder. 

10)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

11)  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 

Endring av forordning (EF) nr. 1333/2008 

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. 

2017/EØS/51/27 
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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, 4. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal oppføringene for E 901, E 903, E 904 og E 905 i næringsmiddelkategorien 04.1.1 «Hele friske frukter og grønnsaker» lyde: 

 «E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis  Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukt, meloner, 

epler, pærer, fersken, ananas, bananer, mango, avokado og 

granatepler, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter 

Gjelder for bananer, mango, avokado og granatepler: 

fra 25. desember 2012. 

 E 903 Karnaubavoks 200  Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukt, meloner, 

epler, pærer, fersken, ananas, granatepler, mango, avokado og 

papaya, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter 

Gjelder for granatepler, mango, avokado og papaya: 

fra 25. desember 2012. 

 E 904 Skjellakk quantum satis  Bare til overflatebehandling av frukt: sitrusfrukter, meloner, 

epler, pærer, fersken, ananas, granatepler, mango, avokado og 

papaya, og som overflatebehandlingsmiddel på nøtter 

Gjelder for granatepler, mango, avokado og papaya: 

fra 25. desember 2012. 

 E 905 Mikrokrystallinsk voks quantum satis  Bare til overflatebehandling av frukt: meloner, papaya, 

mango, avokado og ananas 

Gjelder for ananas: 

fra 25. desember 2012» 

 

 


