
7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/191 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 59/2014 

av 23. januar 2014 

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

til bruk av svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vinbaserte produkter(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av 

dem. 

2)  Unionslisten over tilsetningsstoffer kan ajourføres  

etter den felles framgangsmåten i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter søknad. 

3)  En søknad om godkjenning av bruk av svoveldioksid – 

sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vinbaserte 

produkter som definert i artikkel 2 i rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91(3), ble inngitt 27. mars 2013 av 

produsentene av nevnte produkter og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

4)  Det er et teknologisk behov for bruk av svoveldioksid 

– sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vinbaserte 

produkter. Svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) 

tilsettes for å stanse oksidering og forhindre 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2014, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 21. 

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

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

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 1601/91 av 10. juni 1991 om 

alminnelige regler om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte 

drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter (EUT L 149 av 

14.6.1991, s. 1). 

mikrobiologisk forurensning, og fører til en bedre 

konservering av produktenes aroma og farge. Disse 

produktene, som vermut, bør særlig beskyttes ettersom 

de ofte oppbevares lenge etter at flasken er åpnet. 

5)  Vitenskapskomiteen for næringsmidler har fastsatt 

akseptable daglige inntak for svoveldioksid – sulfitter 

(E 220-228)(4). Aromatiserte vinbaserte produkter er 

alkoholholdige drikker som vanligvis inntas som et 

alternativ til andre alkoholholdige drikker som vin, der 

svoveldioksid – sulfitter er godkjent som tilsetnings-

stoff. Den ekstra eksponeringen for svoveldioksid – 

sulfitter (E 220-228) basert på denne nye bruken vil 

være begrenset og vil ikke føre til at det samlede 

inntaket vil øke. Det er derfor hensiktsmessig å tillate 

bruk av svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) som 

konserveringsmiddel og antioksidant i aromatiserte 

vinbaserte produkter. 

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

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet før den ajourfører unionslisten 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 godkjenning av bruken av 

svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) som konserve-

ringsmiddel og antioksidant i aromatiserte vinbaserte 

produkter utgjør en ajourføring av nevnte liste som 

ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers helse, er det 

ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

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

endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

  

(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf 

2019/EØS/18/30 
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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, 23. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I kategori 14.2.7.1 «Aromatiserte viner» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 200-203: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3)  

  (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til 

stede.» 

2)  I kategori 14.2.7.2 «Aromatiserte vinbaserte drikker» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 200-203: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3)  

  (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til 

stede.» 

3)  I kategori 14.2.7.3 «Aromatiserte cocktails av vinprodukter» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 200-203: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3)  

  (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til 

stede.» 

 


