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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1093/2014 

av 16. oktober 2014 

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

hensyn til bruk av visse fargestoffer i modnet ost med aromatilsetting(*) 

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) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres 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) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/36/EF(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF(5), og etter en vurdering av om de oppfyller vilkårene i 

artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av 

næringsmidler de kan tilsettes i. 

4) På grunn av vanskelighetene i forbindelse med overføringen av tilsetningsstoffer i næringsmidler til det nye kategorise-

ringssystemet i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ble den godkjente bruken av fargestoffer i visse næringsmidler 

ikke oppført på nevnte liste, ettersom det på det daværende tidspunkt ikke forelå opplysninger om bruken av og behovet for 

å bruke fargestoffer i modnet ost med aromatilsetting, f.eks. ost tilsatt grønn og rød pesto, ost tilsatt wasabi og urteost med 

grønn marmorering. 

5) En søknad om retting av EU-listen med henblikk på fortsatt bruk av klorofyll- og klorofyllin-kobberkomplekser (E 141) 

og paprikaekstrakt, capsantin, capsorubin (E 160c) og godkjenning av bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) 

og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) i visse modnede oster med aromatilsetting ble inngitt 2. april 2013 og er 

gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

6) Kochenille, karminsyre, karminer (E 120) og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) er godkjent for bruk i visse 

modnede oster. Det samme teknologiske behov er også identifisert for bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) 

i ost tilsatt rød pesto og bruk av annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) i ost tilsatt rød og grønn pesto. 

7) Den nåværende godkjenningen av bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) og annattoekstrakter, bixin, norbixin 

(E 160b) tar utgangspunkt i det akseptable daglige inntak (ADI) fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 

henholdsvis 1983 og 1979. 

8) Ost tilsatt rød og grønn pesto utgjør en liten del av det samlede ostemarkedet. En godkjenning av bruk av kochenille, 

karminsyre, karminer (E120) i ost tilsatt rød pesto og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160) i ost tilsatt rød og grønn 

pesto forventes ikke å ha noen vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for de to fargestoffene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.10.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2015 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. 24. 

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 
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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 (EFSA) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke antas å påvirke menneskers helse. Ettersom en 

utvidelse av godkjenningen av bruk av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) slik at den også omfatter ost tilsatt rød 

pesto og annattoekstrakter, bixin, norbixin (E 160b) i ost tilsatt rød og grønn pesto, utgjør en ajourføring av listen som ikke 

antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet. 

10) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor rettes og endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

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, 16. oktober 2014. 

 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 i næringsmiddelkategorien 1.7.2 «Modnet ost»: 

1) Posten for E 120 skal lyde: 

 «E 120 Kochenille, karminsyre, 

karminer 

125 (83) bare ost med rød marmorering og ost 

tilsatt rød pesto» 

2) Posten for E 141 skal lyde: 

 «E 141 Klorofyll- og klorofyllin-

kobberkomplekser 

quantum satis  bare Sage Derby-ost, ost tilsatt grønn 

og rød pesto, ost tilsatt wasabi og 

urteost med grønn marmorering» 

3) Den første posten for E 160b som angir et høyeste tillatte innhold på 15 mg/l eller mg/kg, skal lyde: 

 «E 160b Annattoekstrakter, bixin, 

norbixin 

15  bare modnet oransje, gul og hvitaktig 

ost og ost tilsatt rød og grønn pesto» 

4) Posten for E 160c skal lyde: 

 «E 160c Paprikaekstrakt, capsantin, 

capsorubin 

quantum satis  bare modnet oransje, gul og hvitaktig 

ost og ost tilsatt rød pesto» 

 


