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2018/EØS/79/17

av 25. februar 2016
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til
tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 Eddik(*)
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
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)

Nevnte liste kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

3)

EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å
bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), 94/36/EF(4) og 95/2/EF(5), og etter
en vurdering av om de er i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er
oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i.

4)

Kategori 12 i del D i EU-listen omfatter salt, krydder, supper, sauser, salater og proteinprodukter samt underkategori
12.3 — eddik. Del E i EU-listen inneholder følgende godkjente tilsetningsstoffer i næringsmiddelkategori 12.3: Gruppe
I-tilsetningsstoffer, karamell (E 150a-d) og svoveldioksid — sulfitter (E 220–E 228) bare i gjæringseddik.

5)

Eddiksyre (også brukt som et tilsetningsstoff E 260) fortynnet med vann (4-30 volumprosent) kan brukes som
næringsmiddel eller tilsetningsstoff i næringsmidler på samme måte som eddik av landbruksopprinnelse.

6)

I noen medlemsstater kan bare eddik som er framstilt ved gjæring av landbruksprodukter, betegnes som «eddik». I andre
medlemsstater markedsføres imidlertid både produkter som er framstilt ved fortynning av eddiksyre med vann og eddik
framstilt ved gjæring av landbruksprodukter under betegnelsen «eddik».

7)

Det framgikk av drøftinger med medlemsstatene i arbeidsgruppen av regjeringseksperter om tilsetningsstoffer at det
finnes samme tekniske behov for tilsetningsstoffer i næringsmidler for fortynnet eddiksyre og for eddik av
landbruksopprinnelse. Tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 «Eddik» bør derfor endres for å angi at den omfatter
fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volumprosent) egnet for konsum for å sikre gjennomsiktighet og
rettssikkerhet i forbindelse med bruken av tilsetningsstoffer i nevnte næringsmiddel.

8)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») gir i Comprehensive European Food
Consumption Database(6) informasjon om næringsmiddelforbruket i Den europeiske Union. Statistikken inneholder de
data om næringsmiddelkonsum av eddik av landbruksopprinnelse som tas i betraktning når Myndigheten foretar en

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 26.2.2016, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2016 av 3. juni 2016
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 19.
(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3).
(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13).
(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1).
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database
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vurdering av eksponeringen. Ettersom fortynnet eddiksyre brukes på samme måte som eddik av landbruksopprinnelse,
forventes det ikke at den foreslåtte endringen med hensyn til tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 vil få noen
innvirkning på eksponeringen for de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i nevnte kategori.
9)

I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra
Myndigheten før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)
nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle oppdateringen ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom oppføringen av
fortynnet eddiksyre i næringsmiddelkategori 12.3 i del D og E av EU-listen over tilsetningsstoffer er en oppdatering som
ikke kan påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten.

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 planter, dyr, næringsmidler og
fôr —

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, 25 februar 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____

VEDLEGG

I del D og E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for næringsmiddelkategori 12.3 lyde:
«12.3

Eddik og fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volumprosent)»

