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om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk
av propionsyre – propionater (E 280-283) i tortillaer(*)
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)

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som kan brukes i
næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem.

2)

EU-listen over tilsetningsstoffer kan oppdateres 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 14. juli 2015 ble det inngitt en søknad om utvidelse av bruken av kalsiumpropionat (E 282) som konserveringsmiddel for forlengelse av holdbarhetstiden til tortillaer. Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar
med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

4)

Bruk av propionsyre – propionater er nødvendig for å forlenge holdbarheten til tortillaer, ettersom dette produktet
ødelegges meget raskt som følge av høyt vanninnhold og en sammensetning som er mottakelig for bakterievekst.

5)

Propionsyre – propionater benyttes i stor grad for å hindre muggvekst i hevede bakeriprodukter, ettersom de påvirker
såvel gjær som det endelige produktets lukt og smak minimalt.

6)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse om en ny vurdering
av propionsyre (E 280), natriumpropionat (E 281), kalsiumpropionat (E 282) og kaliumpropionat (E 283) som
tilsetningsstoffer i næringsmidler(3), med at konsentrasjonsgrensene for de nevnte stoffene ikke utgjør en trygghetsrisiko
ved nåværende godkjente bruksmåter som tilsetningsstoffer i næringsmidler. Godkjenningen av bruk av propionater i
tortillaer er en utvidelse som ikke vil medføre ytterligere risiko, ettersom Myndighetens eksponeringsvurdering omfattet
næringsmiddelkategori 07.1 «Brød og rundstykker».

7)

I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra
Myndigheten før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)
nr. 1333/2008, unntatt når en slik oppdatering ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom utvidelsen av bruken av
propionsyre – propionater (E 280-283) som konserveringsmiddel i tortillaer utgjør en oppdatering av listen som ikke kan
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 næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 3.5.2016, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2016 av 8. juli 2016
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 14.
(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 2014;12(7):3779.
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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, 2. mai 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
______

VEDLEGG

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal postene for propionsyre – propionater i næringsmiddelkategori 07.1
«Brød og rundstykker» lyde:
«E 280-283

Propionsyre –
propionater

3 000

(1) (6)

Bare ferdigpakket skivet brød og
rugbrød

E 280-283

Propionsyre –
propionater

2 000

(1) (6)

Bare brød med redusert energiinnhold,
ferdigpakket halvstekt brød, ferdigpakkede rundstykker, tortillaer og
pitabrød og ferdigpakkede pølsebrød,
boller og danske flutes

E 280-283

Propionsyre –
propionater

1 000

(1) (6)

Bare ferdigpakket brød»

