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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/56 

av 19. januar 2016 

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

hensyn til bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i smørbart fett(*) 

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) Nevnte liste 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) Den 18. april 2013 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som en 

antioksidant i smørbart fett, dvs. næringsmidler som omfattes av næringsmiddelkategori 02.2.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. Søknaden er gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008. 

4) Ifølge søknaden er bruken av ekstrakter av rosmarin (E 392) nødvendig for å opprettholde kvaliteten og stabiliteten på 

smørbart fett med et fettinnhold på under 80 %, der innholdet av flerumettede fettsyrer er på over 15 vektprosent av det 

samlede fettsyreinnholdet og/eller innholdet av fiskeolje eller algeolje er på over 2 vektprosent av det samlede 

fettsyreinnholdet, ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av oksidasjon. 

5) Den 7. mars 2008 avga Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en uttalelse(3) om bruk 

av ekstrakter av rosmarin som et tilsetningsstoff i næringsmidler. På grunnlag av sikkerhetsmarginene som er fastsatt 

ved hjelp av NOAEL-verdiene(4) fra ulike undersøkelser, der NOAEL-verdiene vanligvis var de høyest testede 

dosenivåene, og ved hjelp av forsiktige anslag om eksponering gjennom kosten, ble det fastslått at den bruken av 

ekstrakter av rosmarin som ble beskrevet i den vitenskapelige uttalelsen, ikke ville utgjøre en sikkerhetsrisiko ved 

foreslåtte bruksområder og -nivåer. Bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i smørbart fett var ikke med i uttalelsen. 

6) Myndigheten avga 7. mai 2015 en uttalelse(5) om utvidelse av bruken av ekstrakter av rosmarin (E 392) til smørbart fett. 

Vurderingen tok hensyn til konsum av fettemulsjoner med et fettinnhold på under 80 %. Myndigheten konkluderte at 

den foreslåtte utvidede bruken ikke ville endre den anslåtte eksponeringen for tilsetningsstoffet sammenlignet med 

bruksmåtene som allerede er tillatt, og at konklusjonene i uttalelsen av 7. mars 2008 forblir gyldige. 

7) Bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som en antioksidant i smørbart fett med et fettinnhold på under 80 % i 

næringsmiddelkategori 02.2.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor godkjennes. 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 20.1.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2016 av 3. juni 2016 

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

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 17. 

(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 (2008) 721, 1–29. 

(4) NOAEL (dose uten observert skadevirkning) – dose eller konsentrasjon av et testet stoff der ingen skadevirkning er påvist. 

(5) EFSA Journal 2015; 13(5):4090. 
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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. dagen 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 19. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer i næringsmiddelkategori 02.2.2 «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning 

(EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner»: 

a)  Følgende post innsettes etter posten for tilsetningsstoffet E 385: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (41)(46) Bare smørbart fett med et fettinnhold på under 80 %» 

b)  Følgende fotnoter tilføyes etter fotnote (4): 

  «(41) Uttrykt i forhold til fettmengden. 

  (46): Summen av karnosol og karnosinsyre.» 

 


