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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/800 

av 17. mai 2019 

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

utvidelse av bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter som er tradisjonelle i franske 

oversjøiske territorier(*) 

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) Karminsyre, karmin (E 120) er godkjent som fargestoff i en rekke næringsmidler i samsvar med vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) Den 23. juni 2017 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse ikke-

varmebehandlede kjøttprodukter. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Søkeren anmodet om godkjenning av bruk av karminsyre, karmin (E 120) for å oppnå den ønskede lyserøde fargen i 

visse tradisjonelle spesialiteter med saltet slakteavfall fra svin og storfe, for eksempel groin de porc à la créole, queue 

de porc à la créole, pied de porc à la créole og paleron de bœuf à la créole for å oppfylle forbrukernes forventninger i 

de franske oversjøiske territorier der disse produktene har vært del av mattradisjonen siden 1700-tallet. 

6) Karminsyre, karmin (E 120) tilsettes i saltlake med høyt saltinnhold hvori slakteavfall nedsenkes. I produkter som 

markedsføres, bør saltinnholdet være minst 70 g per kg kjøtt for å sikre mikrobiologisk stabilitet og lang holdbarhetstid 

(ofte 12 måneder). Produktene må utvannes før tilberedning. Karminsyre, karmin (E120) blir hovedsakelig sittende på 

kjøttets overflate og dens stabilitet ved ulike temperaturer, lysforhold, pH-verdier og oksygenkonsentrasjoner sikrer 

kjøttets karakteristiske utseende selv etter tilberedning. 

7) Betraktning 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at det ved godkjenning av tilsetningsstoffer i næringsmidler 

også bør tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken som er under vurdering, herunder tradisjoner. Det er 

derfor hensiktsmessig å beholde visse tradisjonelle produkter på markedet i enkelte medlemsstater der bruken av 

tilsetningsstoffer i næringsmidler er i samsvar med de allmenne og særlige vilkårene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1333/2008. 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») avga 18. november 2015 en uttalelse om ny 

vurdering av tryggheten ved karminsyre, karmin (E 120) som tilsetningsstoff i næringsmidler(3). Myndigheten 

konkluderte med at det ikke var noen grunn til å revidere det akseptable daglige inntaket (ADI) på 2,5 mg karminsyre 

per kilo kroppsvekt per dag, og at de forbedrede eksponeringsestimatene for et ikke varemerkelojalt scenario ligger 

under ADI for alle befolkningsgrupper. Karminsyre, karmin (E120) er godkjent for bruk i en rekke næringsmidler. Den 

utvidede bruken er foreslått for noen nisjekjøttprodukter og ved en lavere øvre grenseverdi enn gjeldende godkjent bruk 

i næringsmiddelkategori 08.3.1 «Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter» i del E i vedlegg II til forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 20.5.2019, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2019 av  

27. september 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) 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 2015; 13(11):4288. 
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nr. 1333/2008. Siden kjøttprodukter ifølge den vitenskapelige uttalelsen ikke er blant de viktigste kildene til den 

samlede eksponeringen for karminsyre, karmin (E 120), er det ikke forventet at den foreslåtte bruken vil ha en vesentlig 

innvirkning på den samlede eksponeringen, som dermed fortsatt vil ligge under ADI. 

9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 

1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen ikke antas å påvirke menneskers helse. Ettersom den utvidede bruken 

av karminsyre, karmin (E 120) ikke antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse 

fra Myndigheten. 

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

11) 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 17. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes ny post for E 120 i næringsmiddelkategori 08.3.1 «Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter» etter posten for E 110: 

 «E 120 Karminsyre, karmin 50  Bare følgende tradisjonelle spesialiteter med saltet slakteavfall fra svin og storfe: groin de porc à la créole, queue de porc à la 

créole, pied de porc à la créole og paleron de bœuf à la créole. Disse produktene konsumeres etter utvanning og tilberedning.» 

 


