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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1149/2012 

av 4. desember 2012 

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

til bruk av ekstrakt av rosmarin (E 392) i fyll til fylt, tørket pasta(*) 

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 i samsvar med 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)  En søknad om godkjenning av bruk av ekstrakt av 

rosmarin (E 392) som antioksidant i fyll til fylt, tørket 

pasta er framlagt og gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene. 

5)  Antioksidanter er stoffer som beskytter næringsmidler 

mot nedbryting forårsaket av oksidering, som harskning 

av fettstoffer og misfarging. Ekstrakt av rosmarin 

(E 392) brukt i fyll til fylt, tørket pasta forbedrer 

stabiliteten til de fettstoffer og oljer som inngår i 

oppskriften (som vegetabilske oljer og fett i kjøtt, ost og 

melkeprodukter) i hele holdbarhetstiden til produktet. 

Smaken til fylt, tørket pasta blir mer stabil uten 

organoleptiske defekter og uønskede smaker eller lukter 

forårsaket av at fettet oksideres. 

  

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

s. 40, 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. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

har vurdert bruken av ekstrakt av rosmarin som 

tilsetningsstoff i næringsmidler(3). På grunnlag av sik-

kerhetsmarginene som ble fastsatt ved hjelp av NOAEL-

er(4) fra ulike undersøkelser, der NOAEL-ene vanligvis 

var de høyest testede dosene, og av forsiktige anslag om 

eksponering gjennom kosten, ble det fastslått at den 

bruken av ekstrakt fra rosmarin som ble beskrevet i den 

vitenskapelige uttalelsen, innenfor de foreslåtte 

bruksområdene og -nivåene, ikke ville utgjøre en 

helserisiko. Det ekstra inntaket som følge av den nye 

bruken i fyll til fylt, tørket pasta bidrar ikke vesentlig til 

det samlede inntaket. Bruken av ekstrakt av rosmarin 

(E 392) som antioksidant i fyll til fylt, tørket pasta, bør 

derfor tillates. 

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 før den ajourfører EU-listen 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik 

ajourføring ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers 

helse. Ettersom godkjenning av bruken av ekstrakt av 

rosmarin (E 392) som antioksidant i fyll til fylt, tørket 

pasta utgjør en ajourføring av listen som ikke er 

tilbøyelig til å påvirke menneskers helse, er det ikke 

nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

8)  I henhold til overgangsbestemmelsene i kommisjons-

forordning (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(5) skal 

vedlegg II, som oppretter EU-listen over 

tilsetningsstoffer som kan brukes i næringsmidler, og 

fastsetter vilkårene for bruken av dem, få anvendelse fra 

1. juni 2013. For å kunne tillate bruken av ekstrakt av 

rosmarin (E 392) i fyll til fylt, tørket pasta før denne 

datoen er det nødvendig å fastsette en tidligere dato for 

anvendelse med hensyn til denne bruken av dette 

tilsetningsstoffet i næringsmidler. 

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

endres. 

10)  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 — 

  

(3) EFSA Journal (2008) 721, 1-29. 

(4) NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) — dose eller 

konsentrasjon av et testet stoff der ingen skadevirkning er påvist. 

(5) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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, i næringsmiddelkategorien 06.4.5 «Fyll til pasta (ravioli og lignende)»: 

a)  følgende oppføring innsettes etter oppføringen om E 200-203: 

 «E 392 Ekstrakt av rosmarin 250 (41) (46) Bare i fyll til fylt, tørket pasta Gyldighetstid: 

fra 25. desember 2012» 

b)  følgende fotnoter tilføyes etter fotnote (2): 

«(41):  Uttrykt i forhold til fettmengden. 

(46):  Summen av karnosol og karnosinsyre.» 

 


