
Nr. 66/34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/682 

av 4. mai 2018 

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

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser(*) 

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) Denne listen 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) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyglyserolpolyrisinolat (E 476) et allerede godkjent 

tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori «12.6 Sauser» (ved en grenseverdi på 4 000 mg/kg), men bare for dressinger. 

4) I henhold til artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 må Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») gjennomføre en ny risikovurdering av polyglyserolpolyrisinolat (E 476). I henhold til kommisjons-

forordning (EU) nr. 257/2010(3) skulle den nye vurderingen av emulgatorer vært avsluttet innen 31. desember 2016. 

5) Den 4. august 2014 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som 

emulgator i emulgerte sauser. Kommisjonen gjorde deretter søknaden tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

6) Reduksjon av fettinnholdet i bearbeidede næringsmidler, som for eksempel emulgerte sauser, oppnås vanligvis ved bruk 

av fortykningsmidler. Fortykningsmidler fører imidlertid til uønskede endringer av de organoleptiske egenskapene til 

næringsmiddelet når de brukes over en viss konsentrasjon. En ytterligere reduksjon av fettinnhold kan oppnås i noen 

næringsmidler, for eksempel emulgerte sauser, ved bruk av emulgatorer som er i stand til å stabilisere et høyt innhold av 

vann i fett. I undersøkelser som ble utført av søkeren for å sammenligne hvor effektiv bruken av ulike emulgatorer med 

hensyn til ytterligere reduksjon av fettinnholdet i emulgerte sauser er, ga polyglyserolpolyrisinolat (E 476) best resultat 

med hensyn til både fysiske og organoleptiske egenskaper ved den ferdige emulgerte sausen. Innholdet av 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som var nødvendig for å oppnå den ønskede teknologiske funksjonen, var  

4 000 mg/kg. 

7) Den 27. mai 2016 anmodet Kommisjonen Myndigheten om å vurdere sikkerheten ved den foreslåtte utvidede bruken av 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser sammen med den nye vurderingen av sikkerheten i forbindelse med 

dette stoffet i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010. 

8) Den 24. mars 2017 avgav Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av polyglyserolpolyrisinolat 

(E 476(4) og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 25 mg polyglyserolpolyrisinolat/kg kroppsvekt/dag. Med 

tanke på at den estimerte eksponeringen ikke overstiger ADI, konkluderte Myndigheten med at polyglyse-

rolpolyrisinolat (E 476) som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke ville utgjøre en helsemessig risiko dersom det brukes i 

samsvar med tillatt elleroppgitt bruk og mengde. Myndigheten konkluderte også med at ytterligere bruk av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 7.5.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2018 av  

21. september 2018 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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 80 av 

26.3.2010, s. 19). 

(4) EFSA Journal 2017 15(3):4743. 
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polyglyserolpolyrisinolat (E 476) ved grenseverdien på 4 000 mg/kg i emulgerte sauser ikke ville medføre en samlet 

eksponering for dette stoffet som overstiger ADI. Utvidelsen av bruksområdet for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i 

emulgerte sauser utgjør derfor ikke noen helsemessig risiko. 

9) Videre anbefalte Myndigheten flere endringer av spesifikasjonene for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i kommisjons-

forordning (EU) nr. 231/2012(1). Disse er i stor grad knyttet til bruken av glyserol i framstillingsprosessen for 

polyglyserolpolyrisinolat (E 476) og ligner derfor anbefalingene Myndigheten gir i sin vitenskapelige uttalelse om den 

nye vurderingen av glyserol (E 422)(2). Endringen av spesifikasjonene for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) vil derfor, i 

tråd med anbefalingene fra Myndigheten, bli behandlet separat sammen med spesifikasjonene for glyserol (E 422) og 

andre glyserolbaserte tilsetningsstoffer. 

10) Bruken av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som emulgator i emulgerte sauser, herunder dressinger, i næringsmiddel-

kategori 12.6 «Sauser» bør derfor godkjennes (med en grenseverdi på 4 000 mg/kg). 

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

12) 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 4. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(2) EFSA Journal 2017 15(3):4720. 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i næringsmiddelkategori 

12.6 «Sauser» lyde: 

 «E 476 Polyglyserolpolyrisinolat 4 000  bare emulgerte sauser» 

 


