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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 583/2012 

av 2. juli 2012 

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

til bruk av polysorbater (E 432-436) i kokosmelk(*) 

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 artikkel 30 nr. 5, 

og 

og ut fra følgende betraktninger: 

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

fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes 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 

polyoksyetylensorbitanmonooleat (polysorbat 80, E 

433) som emulgator i kokosmelk er framlagt og gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

5) Kokosmelk, som er et bearbeidet produkt av frukt, 

framstilt ved at det indre laget under skallet på 

kokosnøtten blandes med vann og homogeniseres, kan 

ikke forbli en emulsjon uten bruk av en emulgator. I 

tredjestater er polyoksyetylensorbitanmonooleat 

(polysorbat 80, E 433) og polysorbater (E 432-436) i 

utgangspunktet godkjent som de mest effektive 

emulgatorer til bruk for dette formålet. 

6) Vitenskapskomiteen for næringsmidler fastslo i sin 

uttalelse av 8. juli 1983(3) at akseptabelt daglig inntak 

av gruppen av polysorbater (E 432-436) var 10 mg/kg 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 3.7.2012, s. 8, 

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. 16. 

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

(3) Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om 

emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler (serie 

15, 1985). 

kroppsvekt per dag. I rapporten fra Kommisjonen om 

inntak gjennom kosten av tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i Den europeiske union(4) ble det 

konkludert med at det kan være behov for en mer 

realistisk vurdering av inntaket av polysorbater (E 432-

436) på grunnlag av faktisk innhold av 

tilsetningsstoffene i næringsmidler. Det forventes at Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») gjennomfører en slik vurdering av 

inntaket under den nye vurderingen av polysorbater 

(E432-436) innen utgangen av 2016, som fastsatt i 

kommisjonsforordning nr. 257/2010(5). Inntil det skjer 

bør bare ubetydelige bidragsytere til det totale inntaket 

av nevnte stoffer undersøkes for en eventuell utvidet 

bruk. Forventet inntak av polysorbater (E 432-436) 

gjennom bruk i kokosmelk, vurdert på bakgrunn av 

søkers framlagte opplysninger om samlet 

markedsdistribusjon av kokosmelk, holder seg godt 

under akseptabelt daglig inntak og vil derfor ikke føre til 

betydelig tilleggseksponering. Kokosmelk er et produkt 

som ikke konsumeres i store mengder, og som i 

hovedsak brukes ved tilberedning av asiatiske matretter 

og desserter. Vurdert inntak er ubetydelig og mye lavere 

enn 1 % av akseptabelt daglig inntak, noe som ikke 

regnes for å være en betydelig bidragsyter. Utvidet bruk 

anses derfor ikke å utgjøre noen risiko i dette tilfellet. 

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

1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse 

fra 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 vil påvirke menneskers helse. 

Ettersom godkjenning av bruken av polysorbater (E 

432-436) som emulgator i kokosmelk 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) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 

godkjennes polysorbater (E 432-436) som en gruppe 

ettersom de tilhører den samme kjemiske gruppen av 

stoffer definert som blandinger av partielle estere av 

sorbitol og dens mono- og dianhydrider med fettsyrer. 

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av alle 

polysorbater (E 432-436) i kokosmelk og ikke bare bruk 

av tilsetningsstoffet polyoksyetylensorbitanmonooleat 

(polysorbat 80, E 433). 

9) I henhold til overgangsbestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av  

11. november 2011 om endring av vedlegg II til 

  

(4) KOM(2001) 542 endelig utgave. 

(5) EUT L 80 av 26.3.2010, s. 19. 
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1333/2008 for å opprette en EU-liste over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(1) får vedlegg II, som 

oppretter EU-listen over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og fastsetter vilkårene for 

bruken av dem, anvendelse fra 1. juni 2013. For å kunne 

tillate bruken av polysorbater (E 432-436) i kokosmelk 

før denne datoen er det nødvendig å fastsette en tidligere 

dato for anvendelse med hensyn til nevnte 

tilsetningsstoff i næringsmidler. 

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 

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, 2. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 

 ______  

VEDLEGG 

I vedlegg II del E til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i næringsmiddelkategorien 04.2.4.1 

«Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott» etter posten for E 405: 

 «E 432-436 Polysorbater 500 (1) bare kokosmelk Gyldighetstid: 

fra 23. juli 2012» 

 




