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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 818/2013 

av 28. august 2013 

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

til bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i aromaer for vannbaserte klare aromatiserte 

drikker(*) 

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 artikkel 

30 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer i nærings-

midler som er godkjent brukt i næringsmiddelaromaer, 

og vilkår for bruk 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 tilsetnings-

stoffer, 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 på initiativ fra Kommisjonen 

eller som følge av en søknad. 

4)  En søknad om godkjenning av bruk av sukroseestere 

av fettsyrer (E 473) som emulgator i aromaer ble 

inngitt 20. august 2008 og er gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene. 

5)  Emulgatorer er nødvendige for å stabilisere oljebaserte 

aromaer når disse tilsettes i vannbaserte drikker. Uten 

tilsetning av emulgator vil ikke den oljebaserte aromaen 

være løselig, men vil legge seg på drikkens overflate 

som en oljet ring. Dette hindrer jevn fordeling av 

aromaen gjennom drikken og øker eksponeringen for 

oksygen, noe som gir nedsatt organoleptisk aksept. Det 

gjør det også særdeles vanskelig å utvikle klare drikker. 

Disse problemene kan til en viss grad overvinnes  

ved bruk av rensede oljer, men disse har nedsatt 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 29.8.2013,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 10. 

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

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

organoleptisk aksept. Bruk av sukroseestere av fettsyrer 

gjør det mulig å framstille klare drikker med forbedret 

funksjonalitet for tilsatte aromaer. 

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 III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

7)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

har avgitt uttalelse om sukroseestere av fettsyrer (E 473) 

og fastsatt et akseptabelt daglig inntak på 40 mg/kg 

kroppsvekt/dag(3). Eksponering for sukroseestere av 

fettsyrer som følge av økt bruk i klare aromatiserte 

alkoholfrie drikker utgjør mindre enn 0,1 % av ADI(4). 

Tatt i betraktning at eksponeringen som følge av økt 

bruk av dette tilsetningsstoffet er neglisjerbar sammen-

lignet med ADI, vil ikke denne økte bruken av 

sukroseestere av fettsyrer (E 473) kunne ha noen 

virkning på menneskers helse. 

8)  Det bør derfor tillates at sukroseestere av fettsyrer 

(E 473) brukes som tilsetningsstoff i næringsmidler i 

aromaer for vannbaserte klare aromatiserte drikker. 

9)  Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør 

derfor endres. 

10)  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 III 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. 

  

(3) EFSA Journal (2004) 106, s. 1-24. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(5):2658. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 28. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 459: 

«E 473 Sukroseestere av fettsyrer Aromaer for vannbaserte 

klare aromatiserte drikker 

som tilhører kategori 14.1.4 

15 000 mg/kg i aromaer, 30 mg/l i 

ferdig næringsmiddel» 

 


