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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1462 

av 28. september 2018 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for visse sorbitanestere (E 491, sorbitanmonostearat, E 492, 

sorbitantristearat og E 495, sorbitanmonopalmitat)(*) 

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 14, 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 14. oktober 2014 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for næringsmiddeltilsetningene 

sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495). Søknaden ble gjort tilgjengelig 

for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I de gjeldende EU-spesifikasjonene er det fastsatt et størkningstemperaturintervall (en identifikasjonsparameter) for 

sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495). 

5) Søkeren ba om at henvisningen til størkningsområde som en identifikasjonsmetode for sorbitanmonostearat (E 491), 

sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) i EU-spesifikasjonene ble fjernet, ettersom den ikke er 

optimal, på grunn av mangel på en klar og felles metodikk. 

6) I sin uttalelse av 5. mai 2017(4) konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 

med at endringen av spesifikasjonene ved å fjerne «størkningsområde» som identifikasjon av sorbitanmonostearat  

(E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) som foreslått av søkeren, ikke innebærer noen 

risiko. 

7) Myndigheten konkluderte også med at fjerning av størkningsområde fra EU-spesifikasjonene ville føre til mindre 

karakterisering av de forskjellige sorbitanesterne av mettede fettsyrer, og at denne identifikasjonsparameteren kunne 

erstattes med en annen. Myndigheten påpekte at av alle tilgjengelige analysemetoder synes gasskromatografi å gi de 

mest nøyaktige og pålitelige resultatene, og det er egnet til næringsmiddelkontroller. 

8) Det er derfor hensiktsmessig å endre EU-spesifikasjonene ved å fjerne «størkningsområde» som identifikasjons-

parameter for næringsmiddeltilsetningene sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmono-

palmitat (E 495), og erstatte den med «identifikasjonsprøving ved hjelp av syretall, jodverdi, gasskromatografi». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 1.10.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) 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). 

(4) EFSA ANS Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler), 2017. «Scientific Opinion on the 

re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and 

sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives.» EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788. 
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9) Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

10) 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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 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 28. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for tilsetningsstoffet E 491, sorbitanmonostearat, erstattes spesifikasjonen om «størkningsområde» med følgende: 

«Identifikasjonsprøving Ved hjelp av syretall, jodverdi (ikke over 4), gasskromatografi» 

2) I posten for tilsetningsstoffet E 492, sorbitantristearat, erstattes spesifikasjonen om «størkningsområde» med følgende: 

«Identifikasjonsprøving Ved hjelp av syretall, jodverdi (ikke over 4), gasskromatografi» 

3) I posten for tilsetningsstoffet E 495, sorbitanmonopalminat, erstattes spesifikasjonen om «størkningsområde» med 

følgende: 

«Identifikasjonsprøving Ved hjelp av syretall, jodverdi (ikke over 4), gasskromatografi» 

 


