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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1270

Nr. 4/103

2019/EØS/4/19

av 14. juli 2017
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av
kaliumkarbonat (E 501) på skrelte, snittede og revne 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)

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), enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

3)

Den 15. oktober 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av kaliumkarbonat (E 501) på skrelte, snittede
og revne frukter og grønnsaker, og søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i
forordning (EF) nr. 1331/2008.

4)

Under tilberedning av friske snittede frukter og grønnsaker kan enzymatisk aktivitet føre til kvalitetstap for produktene,
f.eks. brunfarging og strukturtap samt svinn. Askorbinsyre (E 300) kan brukes for å unngå brunfarging. Askorbinsyre
har imidlertid en tendens til å bryte ned cellevev, noe som fører til at frukt og grønnsaker blir myke og misfargede etter
få dager. Bruk av kaliumkarbonat (E 501) kan gi mer effektiv beskyttelse mot brunfarging ettersom det fungerer som
stabilisator og surhetsregulerende middel og reduserer vevsskade forårsaket av askorbinsyre.

5)

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har fastsatt et samlet ADI (akseptabelt daglig inntak) for karbonater som «ikke
spesifisert»(3), noe som innebærer at stoffet ikke utgjør noen helsefare ved de nivåer som er nødvendige for å oppnå den
ønskede tekniske virkning.

6)

I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente en uttalelse fra Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i
næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt dersom det ikke er sannsynlig at den aktuelle

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2017 av
22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke
kunngjort.
(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 Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 25, 1990.
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ajourføringen vil påvirke menneskers helse. Ettersom godkjenning av bruken av kaliumkarbonat (E 501) som
stabilisator og surhetsregulerende middel på skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker utgjør en ajourføring av
listen som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente en uttalelse fra
Myndigheten.
7)

Kaliumkarbonat (E 501) bør derfor godkjennes til bruk som stabilisator og surhetsregulerende middel i næringsmiddelkategori 04.1.2 «Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 etter
«quantum satis»-prinsippet. For å sikre at sluttforbrukeren blir informert om denne behandlingen, bør bruk av
kaliumkarbonat (E 501) begrenses til konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og
ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter.

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. 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 14. juli 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____

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 før fotnotene:
«E 501

Kaliumkarbonat

Quantum satis

Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter»

