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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 562/2012 

av 27. juni 2012 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011 med hensyn til særlige opplysninger som 

kreves for risikovurdering av næringsmiddelenzymer (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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(1), særlig artikkel 9 nr. 1, 

etter samråd med Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 nr. 2 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 234/2011 av 10. mars 2011 om gjennomføring 

av 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) skal søknaden inneholde alle 

tilgjengelige opplysninger som er relevante for 

risikovurderingen. 

2) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 

234/2011 om særlige opplysninger som kreves for 

risikovurdering av næringsmiddelenzymer skal det 

framlegges biologiske og toksikologiske opplysninger. 

3) Flere næringsmiddelenzymer som er brakt i omsetning i 

Unionen, er vurdert og godkjent etter nasjonale 

bestemmelser i Frankrike og Danmark i henhold til 

retningslinjene for framlegging av opplysninger om 

enzymer i næringsmidler som Vitenskapskomiteen for 

næringsmidler (heretter kalt «Komiteen») fastsatte i en 

uttalelse av 11. april 1991 (offentliggjort i 1992).(3) 

Noen få næringsmiddelenzymer (f.eks. kymosin, 

invertase og urease) er også vurdert av Komiteen(4). 

4) Med hensyn til enzympreparaters toksikologiske 

egenskaper angis det i Komiteens retningslinjer at 

næringsmiddelenzymer fra spiselige deler (ikke 

genmodifisert) av planter og dyr i utgangspunktet ikke 

anses å utgjøre en helsefare. I henhold til retningslinjene 

er det ikke nødvendig å legge fram særlig 

sikkerhetsdokumentasjon under forutsetning av at mulig 

forbruk ved normal bruk ikke fører til at inntaket av 

noen av bestanddelene er høyere enn det som kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 28.6.2012,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2013 av  

15. mars 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 29.8.2013, s. 9. 

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

(2) EUT L 64 av 11.3.2011, s. 15. 

(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf 

(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports_en.html 

forventes ved normalt forbruk av utgangsmaterialet, og 

under forutsetning av at det fastsettes tilfredsstillende 

kjemiske og mikrobiologiske spesifikasjoner. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») angir også i sine 

retningslinjer for opplysningskrav ved vurdering av 

søknader for næringsmiddelenzymer(5) at en grunn til at 

det ikke er nødvendig å legge fram toksikologiske 

opplysninger for næringsmiddelenzymer fra spiselige 

deler av dyr og ikke-genmodifiserte planter, kan være at 

det finnes detaljert dokumentasjon av sikkerheten i 

forbindelse med næringsmiddelenzymenes 

utgangsmateriale, av deres sammensetning og 

egenskaper og av at deres bruk i næringsmidler ikke er 

skadelig for menneskers helse når de forbrukes på en 

sammenlignbar måte, noe som støttes av alle 

tilgjengelige toksikologiske undersøkelser. Det bør 

derfor ikke kreves at søknader om godkjenning av 

næringsmiddelenzymer fra slikt spiselig 

utgangsmateriale omfatter toksikologiske opplysninger. 

6) Begrepet «velbegrunnet formodning om sikkerhet» 

(Qualified Presumption of Safety, heretter kalt 

«QPS»)(6) ble innført av Myndigheten som et verktøy 

for vurdering av sikkerheten i forbindelse med 

mikroorganismer som innføres i næringsmiddelkjeden 

enten direkte eller som et utgangsmateriale for 

tilsetningsstoffer eller næringsmiddelenzymer. Dette 

begrepet innebærer at når en stamme av 

mikroorganismer inngår i en QPS-gruppe og oppfyller 

de angitte krav, behøver ikke Myndigheten å 

gjennomføre ytterligere sikkerhetsvurderinger i 

produksjonsstammen. Det bør derfor ikke kreves at 

søknaden om godkjenning av enzymet omfatter 

toksikologiske opplysninger dersom den 

mikroorganismen som brukes i produksjonen av et 

næringsmiddel, har QPS-status i samsvar med 

Myndighetens seneste oversikt over anbefalte biologiske 

agenser med QPS-status. Dersom restmengder, 

urenheter eller nedbrytingsprodukter knyttet til 

enzymets produksjonsprosess (produksjon, gjenfinning 

og rensing) kan gi grunn til bekymring, kan imidlertid 

Myndigheten, i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008, be om tilleggsopplysninger, 

herunder toksikologiske opplysninger, for en 

risikovurdering. 

7) I henhold til artikkel 6 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 

2008 om næringsmiddelenzymer(7) kan et 

næringsmiddelenzym føres opp på EU-listen bare 

  

(5) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1305.htm 

(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/587.pdf 

(7) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7. 
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dersom det, på bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon, ikke utgjør en fare for forbrukernes 

helse når det brukes i den foreslåtte mengden. 

Kvaliteten på risikovurderingen som er basert på 

retningslinjer fra SCF og Myndigheten, blir ikke 

skadelidende dersom det kreves færre opplysninger for 

risikovurdering av næringsmiddelenzymer som er 

framstilt av spiselige deler av ikke-genmodifiserte dyr 

og planter og av mikroorganismer som har QPS-status. 

8) Med hensyn til samling av bestemte nærings-

middelenzymer i én og samme søknad, framgår det 

allerede av Myndighetens retningslinjer for 

opplysningskrav ved vurdering av søknader om 

godkjenning av næringsmiddelenzymer at bestemte 

næringsmiddelenzymer med samme katalytiske 

aktivitet, framstilt av samme stamme av mikro-

organismer og i hovedsak ved samme framstillings-

prosess, kan samles i én og samme søknad, selv om 

hvert enkelt næringsmiddelenzym i prinsippet skal 

vurderes. 

9) Det er hensiktsmessig at næringsmiddelenzymer som er 

framstilt av spiselige deler av planter eller dyr, som har 

samme katalytiske aktivitet, er framstilt av samme 

utgangsmateriale (f.eks. på artsnivå) og i hovedsak ved 

samme framstillingsprosess, kan samles i én og samme 

søknad. 

10) Det er også hensiktsmessig at næringsmiddelenzymer 

som er framstilt av mikroorganismer som har QPS-

status, eller av mikroorganismer som har blitt brukt i 

framstillingen av næringsmiddelenzymer som har blitt 

vurdert og godkjent av vedkommende myndighet i 

Frankrike eller Danmark i samsvar med SCFs 

retningslinjer fra 1992, kan samles i én og samme 

søknad på samme vilkår. 

11) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 

1331/2008 kan Myndigheten i behørig begrunnede 

tilfeller be om tilleggsopplysninger under 

risikovurderingen. 

12) Opprettelsen av EU-listen over næringsmiddelenzymer 

bør skje på en smidig måte og ikke forstyrre det 

nåværende markedet for næringsmiddelenzymer. 

Unntaket fra kravet om framlegging av toksikologiske 

opplysninger og muligheten til samlesøknader vil 

redusere byrden for søkerne, særlig for små og 

mellomstore bedrifter. 

13) Unntaket fra kravet om framlegging av toksikologiske 

opplysninger og muligheten til å samle søknadene bør 

ikke gjelde for næringsmiddelenzymer som er framstilt 

av genmodifiserte planter eller dyr som definert i 

artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om 

genmodifiserte næringsmidler og fôr(1), og heller ikke 

for næringsmiddelenzymer som er framstilt av eller med 

genmodifiserte mikroorganismer som definert i artikkel 

2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/41/EF av 6. mai 2009 om innesluttet bruk av 

  

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1. 

genmodifiserte mikroorganismer(2). Med hensyn til 

næringsmiddelenzymer som er framstilt av 

genmodifiserte mikroorganismer ved hjelp av teknikker 

som er oppført i del A nr. 4 i vedlegg II til direktiv 

2009/41/EF, bør imidlertid unntaket fra kravet om 

framlegging av toksikologiske opplysninger få 

anvendelse dersom mikroorganismenes foreldrestammer 

har QPS-status(3). 

14) Forordning (EU) nr. 234/2011 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 234/2011 gjøres følgende endringer: 

1.  Ny artikkel 1a skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Definisjoner 

 I denne forordning menes med: 

a) «QPS-status» (velbegrunnet formodning om sikkerhet) 

den sikkerhetsstatus Myndigheten har tildelt utvalgte 

grupper av mikroorganismer på bakgrunn av en 

vurdering som har vist at det ikke foreligger noe 

sikkerhetsproblem, 

b) «SCFs retningslinjer fra 1992» de retningslinjer for 

framlegging av opplysninger om næringsmiddel-

enzymer som er fastsatt i uttalelsen fra Vitenskaps-

komiteen for næringsmidler av 11. april 1991(1). 

_________________ 

(1)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_ 

reports_27.pdf.» 

2.  I artikkel 8 skal nytt nr. 3, 4, 5 og 6 lyde: 

«3.  Som unntak fra nr. 1 bokstav l) er det ikke nødvendig 

at den dokumentasjonen som framlegges for å underbygge 

en søknad om sikkerhetsvurdering av et næringsmiddelen-

zym, omfatter toksikologiske opplysninger, dersom det 

berørte næringsmiddelenzymet er framstilt av 

a)  spiselige deler av planter eller dyr som er bestemt til, 

eller med rimelighet kan forventes, å inntas av 

mennesker, 

b)  mikroorganismer med QPS-status.  

  

(2) EUT L 125 av 21.5.2009, s. 75. 

(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/587.pdf. Se side 13. 
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4.  Nr. 3 får ikke anvendelse når de berørte planter eller dyr 

er genmodifiserte organismer som definert i artikkel 2 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003, eller når de berørte 

mikroorganismer er genmodifiserte mikroorganismer som 

definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2009/41/EF(1). Nr. 3 

bokstav b) får imidlertid anvendelse på mikroorganismer som 

er genmodifisert ved hjelp av teknikker/metoder som oppført i 

del A nr. 4 i vedlegg II til direktiv 2009/41 EF. 

5.  Næringsmiddelenzymer kan samles i én og samme søknad 

under forutsetning av at de har samme katalytiske aktivitet, er 

framstilt av samme utgangsmateriale (f.eks. på artsnivå) og i 

hovedsak ved samme framstillingsprosess, samt at de er 

framstilt av 

a)  spiselige deler av planter eller dyr som er bestemt til, eller 

med rimelighet kan forventes, å inntas av mennesker, 

b)  mikroorganismer med QPS-status, eller 

c)  mikroorganismer som er brukt i framstillingen av 

næringsmiddelenzymer som er vurdert og godkjent av 

vedkommende myndigheter enten i Frankrike eller 

Danmark i samsvar med SCFs retningslinjer fra 1992. 

6.  Nr. 5 får ikke anvendelse når de berørte planter eller 

dyr er genmodifiserte organismer som definert i artikkel 2 

nr. 5 i forordning (EF) nr. 1829/2003, eller når de berørte 

mikroorganismer er genmodifiserte mikroorganismer som 

definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2009/41/EF. 

____________ 

(1) EUT L 125 av 21.5.2009, s. 75.» 

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, 27. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  




