
21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/339 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 505/2014 

av 15. mai 2014 

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

hensyn til bruk av karamellfarger (E 150a-d) i øl og maltdrikker(*) 

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) Denne listen kan endres 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) Karamellfarger er i dag godkjent for bruk som fargestoffer i næringsmidler og er oppført i vedlegg II til forordning (EF)

nr. 1333/2008. Denne godkjenningen tar hensyn til de verdiene for akseptabelt daglig inntak (ADI) som ble fastsatt av

Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 1987, 1990 og 1996.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») avgav 3. februar 2011 en uttalelse

med en ny vurdering av tryggheten ved karamellfarger brukt som tilsetningsstoffer i næringsmidler(3). I denne uttalelsen

fastsatte Myndigheten en ADI-verdi for stoffgruppen på 300 mg/kg kroppsvekt/dag. Innenfor denne gruppevise ADI-

verdien ble det fastsatt en individuell ADI-verdi på 100 mg/kg kroppsvekt/dag for E 150c, karamell

(ammoniakkprosess). Myndigheten konkluderte med at forventet eksponering hos barn og voksne gjennom kosten

kunne overstige ADI-verdiene for karamell (E 150a), karamell (ammoniakkprosess) (E 150c) og karamell (ammoniakk-

sulfittprosess) (E 150d).

5) Myndigheten avgav 3. desember 2012 en uttalelse med en mer inngående vurdering av eksponeringen for

karamellfargene E 150a, E 150c og E 150d, og konstaterte at forventet eksponering gjennom kosten var betraktelig

lavere enn anslått i den foregående uttalelsen(4). Imidlertid konkluderte Myndigheten med at småbarn og voksne fortsatt

vil kunne overskride ADI for karamell (ammoniakkprosess) (E 150c). Mens ADI-verdien ble overskredet bare i liten

grad (6 %) hos småbarn med stort forbruk i én medlemsstat, ble den overskredet med 5-51 % hos voksne i fem

medlemsstater. Etter å ha gjennomgått mer detaljerte nasjonale opplysninger om den faktiske bruken av karamell

(ammoniakkprosess) (E 150c) påviste de berørte medlemsstatene at det faktiske inntaket er betydelig lavere. Tatt i

betraktning at øl er hovedkilden til eksponeringen hos voksne, er det imidlertid hensiktsmessig å endre vilkårene for

bruk og å fastsette grenseverdier for bruken av karamell (ammoniakkprosess) (E 150c) i næringsmiddelkategori 14.2.1,

«Øl og maltdrikker», for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse.

6) I henhold til artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdiene for fargestoffer gjelde mengden aktivt

fargestoff i fargepreparatet med mindre annet er angitt. Karamellfargenes komplekse kjemiske sammensetning og den

begrensede kunnskapen om denne gjør det imidlertid vanskelig å identifisere dem i næringsmidler. Når vedkommende

myndigheter foretar offentlige kontroller, kan de derfor også vurdere å kontrollere innholdet av 2-acetyl-4-

tetrahydroksy-butylimidazol, dvs. urenheten som kan bestemmes analytisk, og som det ble tatt hensyn til ved

fastsettelsen av en individuell ADI-verdi for karamell (ammoniakkprosess) (E 150c).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 16.5.2014, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 9. 

(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) EFSA Journal 2011; 9(3):2004. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):3030. 
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7) Det ble inngitt en søknad om godkjenning av bruk av karamellfarger (E 150a-d) i maltdrikker 4. juni 2013, og søknaden 

ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

8) Øl er ikke definert i Unionens regelverk, og de nasjonale definisjonene er forskjellige fra medlemsstat til medlemsstat. 

Derfor vil et produkt som er klassifisert som øl i en medlemsstat, kunne være klassifisert som maltdrikk i en annen. 

Ettersom det er et teknologisk behov for å bruke karamellfarger (E 150a-d) i maltdrikker, og ettersom de bare er 

godkjent for bruk i øl, har den nåværende situasjonen en negativ virkning på det indre marked og hindrer fri omsetning 

av disse produktene. Denne situasjonen bør derfor rettes opp. 

9) Maltdrikker har det til felles at sluttproduktet ikke inneholder malt som sådant, og at det finnes likheter mellom slike 

drikker og øl når det gjelder teknologien som benyttes, og behovet for bruk av tilsetningsstoffer. Det er behov for 

karamellfarger for å gjenopprette en ensartet farge som er blitt påvirket av produksjonsprosessen, og/eller for å gjøre 

maltdrikker framstilt av lys malt mer visuelt tiltalende. Rostet malt kan ikke brukes for å oppnå den mørke fargen, 

ettersom det gir en kraftig smak som ikke passer til disse produktene. 

10) Maltdrikker er nisjeprodukter som utgjør et alternativ til produkter der bruk av karamellfarger i dag er godkjent (dvs. 

aromatiserte drikker og øl). Det forventes derfor ikke at en godkjenning av bruk av karamellfarger i maltdrikker vil ha 

en vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for karamellfarger. 

11) 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 en slik ajourføring ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom en utvidelse av god-

kjenningen av bruk av karamellfarger (E 150a-d) slik at den også omfatter maltdrikker, utgjør en ajourføring av listen 

som ikke kan påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

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

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

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, 15. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I næringsmiddelkategori 14.2.1, «Øl og maltdrikker» i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 erstattes posten for «E 150a-d» med følgende: 

 «E 150a,b,d Karamell, karamell (kaustisk 
sulfittprosess) og karamell (ammoniakk-
sulfittprosess) 

quantum satis   

 E 150c  6 000   

 E 150c  9 500  bare «bière de table» / «Tafelbier» / «table beer» (som inneholder under 
6 % innbryggingsvørter), «brown ale», «porter», «stout» og «old ale»» 

 


