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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 969/2014 

av 12. september 2014 

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

til bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) i visse ubearbeidede  

frukter og grønnsaker(*) 

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) Unionslisten over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 12. november 2012 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat  

(E 401) som overflatebehandlingsmidler i visse ferdigpakkede kjølte frukter og grønnsaker som er spiseferdige, og 

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

4) Det er en økende etterspørsel etter friske frukter og grønnsaker, særlig på grunn av at det er bekvemt med spiseklare 

produkter og på grunn av de helsemessige fordelene som er knyttet til å konsumere dem. 

5) Ferdigpakkede nedkjølte frukter og grønnsaker klare for konsum er friske frukter og grønnsaker som er vasket før de 

blir skrelt og/eller snittet og/eller har fått stilken fjernet, blitt pakket og holdt kalde ved nedkjøling. Enkelte bestanddeler 

av frukt- og grønnsaker brytes ned når de utsettes for oksygen eller lys, noe de indre delene av frukt og grønnsaker er 

eksponert for når de skrelles/og eller snittes og/eller får stilken fjernet. Skader på frukt- og grønnsakvev fører til en 

rekke fysiologiske endringer som oksidasjon, brunfarging osv. som minsker den næringsmessige kvaliteten på disse 

næringsmidlene og må minimeres. 

6) Det er et teknisk behov for å bruke kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) i visse ferdigpakkede nedkjølte 

ubearbeidede frukter og grønnsaker klare for konsum. Disse tilsetningsstoffene brukes i kombinasjon for å danne en 

spisbar gel som deretter påføres overflaten av frukter og grønnsaker og gir en tynt beskyttende lag som utgjør en fysisk 

hinne mot oksygen og fukt og minsker utsvettingen og uttørkingen av overflaten hos frukter og grønnsaker. Som følge 

av dette reduseres nedbrytingsprosessene, noe som bidrar til å bevare den næringsmessige kvaliteten på fruktene og 

grønnsakene. Gelen muliggjør derfor en bedre og lengre konservering av disse fruktene og grønnsakene. 

7) Bruken av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmidler vil kunne bidra til å øke 

holdbarheten til ferdigpakkede, nedkjølte ubearbeidede frukter og grønnsaker klare for konsum under deres 

holdbarhetstid og på den måten lette tilgjengeligheten og øke tilgangen på markedet av konsumferdige friske frukter og 

grønnsaker. 

8) Kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) tilhører en gruppe tilsetningsstoffer som det ikke er fastlagt noe 

akseptabelt daglig inntak for(3). Dette innebærer at stoffet ikke utgjør noen helsefare ved de nivåer som er nødvendige 

for å oppnå den ønskede tekniske virkning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 13.9.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 22. 

(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) Rapport fra Kommisjonen om inntak gjennom kosten av tilsetningsstoffer i næringsmidler i Den europeiske union COM(2001) 542 

endelig. 
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9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen ikke er tilbøyelig til å påvirke 

menneskers helse. Ettersom godkjenning av bruken av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som 

overflatebehandlingsmidler på visse ferdigpakkede nedkjølte ubearbeidede frukter og grønnsaker klare for konsum 

utgjør en ajourføring av listen nevnt ovenfor som ikke vil ha virkninger på menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

10) I samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er bruken av kalsiumaskorbat (E 302) allerede godkjent for 

«bare ferdigpakkede, kjølte og ubearbeidede frukter og grønnsaker som er spiseferdige og ferdigpakkede, ubearbeidede 

og skrelte poteter» i næringsmiddelgruppe 04.1.2 «Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker». 

11) Bruk av natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmiddel i næringsmiddelgruppe 04.1.2 «Skrelte, snittede og 

revne frukter og grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, bør derfor godkjennes i en mengde på høyst  

2400 mg/kg, og bare i kombinasjon med kalsiumaskorbat (E 302) i en mengde på høyst 800 mg/kg for å danne en 

spiselig gel. 

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, 12. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, næringsmiddelkategori 04.1.2 «Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker», innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 333: 

 «E 401 Natriumalginat 2400 (82): Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede 

frukter og grønnsaker som skal selges til sluttforbruker 

(82): Kan bare brukes i kombinasjon med E 302 som overflatebehandlingsmidler og i en mengde på høyst 800 mg/kg av E 302 i det endelige næringsmiddelet.» 

 


