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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1378 

av 11. august 2015 

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

bruk av riboflaviner (E 101) og karotener (E 160a) i tørket potetgranulat og tørkede potetflak(*) 

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) En søknad om godkjenning av bruk av visse fargestoffer i tørket potetgranulat og tørkede potetflak ble inngitt  

23. juni 2014 og gjort tilgjengelig for medlemsstatene. 

4) Fargen på dehydrert potetpulver påvirkes særlig av en rekke fargenyanser i rå poteter og oksidative reaksjoner som 

oppstår under bearbeidingen. I øyeblikket er bare kurkumin (E 100) godkjent for bruk i tørket potetgranulat og tørkede 

potetflak for å gjenopprette et visuelt akseptabelt utseende på det endelige produktet som er beregnet på konsum. 

Riboflaviner (E 101) og karotener (E 160a) er egnede alternativer til kurkumin og har samme teknologiske virkning. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») avga 12. september 2013 en uttalelse(3) om ny 

vurdering av sikkerheten ved riboflaviner som tilsetningsstoffer i næringsmidler. Myndigheten konkluderte med at 

riboflavin (E 101(i)) og riboflavin-5′-natriumfosfat (E 101(ii)) sannsynligvis ikke vil utgjøre en sikkerhetsrisiko ved 

nåværende tillatt bruk og tillatte mengder som tilsetningsstoffer. I uttalelsen er kategori 04.2 «Bearbeidede frukter og 

grønnsaker», som omfatter kategori 04.2.6 «Bearbeidede potetprodukter» tatt med i eksponeringsvurderingen. Derfor 

bør utvidelsen av bruken av riboflaviner (E 101) til tørket potetgranulat og tørkede potetflak ikke ha noen innvirkning på 

den estimerte eksponeringen eller på konklusjonene i den nye sikkerhetsvurderingen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 12.8.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 23. 

(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 Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food, 2013. Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)) 

and riboflavin-5 -phosphate sodium (E 101(ii)) as food additives, (The EFSA Journal 2013;11(10):3357). 
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6) Myndigheten avga 16. februar 2012 en uttalelse(1) om ny vurdering av sikkerheten ved karotener som tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, og konkluderte med at bruken av (syntetisk) betakaroten og blandede betakarotener fra palmefruktolje, 

gulrøtter og alger som fargestoff i næringsmidler, ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, forutsatt at inntaket fra slik bruk som 

tilsetningsstoff og kosttilskudd, ikke overstiger den mengden som kan forventes inntatt gjennom regelmessig inntak av 

de næringsmidlene som de naturlig forekommer i (5-10 mg/dag). I henhold til uttalelsen var det forsiktige 

eksponeringsestimatet for bruk som tilsetningsstoff i næringsmidler, under 5-10 mg/dag, og det var tatt hensyn til 

bearbeidede potetprodukter. Derfor bør utvidelsen av bruken av karotener (E 160a) til tørket potetgranulat og tørkede 

potetflak ikke ha noen innvirkning på den estimerte eksponeringen eller på konklusjonene i den nye 

sikkerhetsvurderingen. 

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 EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 

1333/2008, unntatt i tilfeller der en slik ajourføring sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse. Ettersom 

godkjenningen av bruken av riboflaviner og karotener i tørket potetgranulat og tørkede potetflak utgjør en ajourføring av 

nevnte liste som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten. 

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

9) 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, 11. august 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, 2012. Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes  

(E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive, (The EFSA Journal 2012;10(3):2593). 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende poster i kategorien 04.2.6 «Bearbeidede 

potetprodukter» etter posten for tilsetningsstoff E 100: 

 «E 101 Riboflaviner quantum satis  Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak 

 E 160a Karotener quantum satis  Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak» 

 


