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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 723/2013 

av 26. juli 2013 

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

hensyn til bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt 

fettinnhold(*) 

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)  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)  Listen kan endres etter den felles framgangsmåten nevnt 

i 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). 

3)  I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan unionslisten over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

4)  En søknad om godkjenning av bruk av ekstrakter av 

rosmarin (E 392) som antioksidant i tilberedt kjøtt, ikke-

varmebehandlet og varmebehandlet bearbeidet kjøtt 

med lavt fettinnhold og bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer med lavt fettinnhold, herunder bløtdyr og 

krepsdyr, ble inngitt 3. februar 2012 og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

5)  Antioksidanter er stoffer som beskytter næringsmidler 

mot nedbryting forårsaket av oksidering, som harskning 

av fettstoffer og misfarging. De nåværende grenseverdi-

ene for bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i 

bearbeidet kjøtt samt bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, er fastsatt i 

samsvar med fettinnholdet i de respektive næringsmid-

delkategoriene (med unntak av tørkede 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 27.7.2013,  

s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 17. 

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

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

pølser og tørket kjøtt). Den tillatte grenseverdien for 

bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) fastsatt i samsvar 

med fettinnholdet i de respektive næringsmiddel-

kategoriene sikrer ikke tilstrekkelig vern for 

næringsmidler med lavt fettinnhold, ettersom det kreves 

en kritisk minstedose av denne antioksidanten for å 

oppnå ønsket virkning. Ekstrakter av rosmarin (E 392) 

kan for tiden brukes i effektive doser i produkter med et 

høyere fettinnhold. Produkter med lavt fettinnhold kan 

imidlertid også bli utsatt for kraftig oksidering på grunn 

av en høy andel umettede fettsyrer. Det bør derfor 

fastsettes en grenseverdi for bruk av ekstrakter av 

rosmarin (E 392) på 15 mg/kg for produkter med et fett-

innhold på høyst 10 %, mens den tillatte grenseverdien 

på 150 mg/kg uttrykt i forhold til fettmengden bør 

bevares for produkter med et fettinnhold på over 10 %. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») vurderte i 2008 tryggheten ved 

ekstrakter av rosmarin (E 392) brukt som til-

setningsstoff i næringsmidler(3) og konkluderte med at 

de foreslåtte bruksområder og bruksnivåer ikke ville 

utgjøre et trygghetsproblem. Ut fra et forsiktig anslag 

over eksponering gjennom kosten antok Myndigheten at 

ekstrakter av rosmarin ville bli brukt ved grenseverdien 

(dvs. 150 mg/kg i bearbeidet kjøtt og fjørfe og 

bearbeidede fisk- og sjømatprodukter) i alle foreslåtte 

næringsmidler i hver næringsmiddelgruppe. Denne 

antakelsen omfattet også ikke-varmebehandlet og 

varmebehandlet bearbeidet kjøtt samt bearbeidet fisk og 

bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, 

med et fettinnhold på høyst 10 %. 

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 

unionslisten over tilsetningsstoffer i næringsmidler i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når 

den aktuelle ajourføringen ikke kan påvirke menneskers 

helse. På bakgrunn av den ovennevnte uttalelsen fra 

Myndigheten i 2008 utgjør fastsettelsen av en 

grenseverdi for bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) 

på 15 mg/kg for ikke-varmebehandlet og varmebehand-

let bearbeidet kjøtt samt bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, med et 

fettinnhold på høyst 10 % en ajourføring av listen som 

ikke vil påvirke menneskers helse, og det er derfor ikke 

nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

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

endres. 

  

(3) EFSA Journal (2008) 721, 1-29. 
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9)  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, 26. juli 2013. 

 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 næringsmiddelgruppe 08.2.1 «Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt» skal posten for tilsetningsstoffet «E 392 — Ekstrakter av rosmarin — Unntatt tørkede pølser» lyde: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på høyst 10 %, unntatt tørkede pølser 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på over 10 %, unntatt tørkede pølser» 

2)  i næringsmiddelgruppe 08.2.2 «Varmebehandlet bearbeidet kjøtt» skal posten for tilsetningsstoffet «E 392 — Ekstrakter av rosmarin — Unntatt tørkede pølser» lyde: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på høyst 10 %, unntatt tørkede pølser 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare kjøtt med et fettinnhold på over 10 %, unntatt tørkede pølser» 

3)  i næringsmiddelgruppe 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» skal posten for tilsetningsstoffet E 392 lyde: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 15 (46) Bare fisk og fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, med et fettinnhold på høyst 

10 % 

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 150 (41) (46) Bare fisk og fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, med et fettinnhold på over 

10 %» 

 


