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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/801 

av 17. mai 2019 

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

mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske frukter(*) 

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) Mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) er godkjent som tilsetningsstoff i en rekke næringsmidler i samsvar med 

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

4) Den 17. februar 2017 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på 

alle friske frukter og grønnsaker. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Når mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) brukes som overflatebehandlingsmiddel for overflatebehandling på friske 

frukter og grønnsaker, dannes en tynn, inert hinne som beskytter mot fukttap og oksidasjon, for å bevare næringsverdien 

og forlenge holdbarhetstiden. Ifølge søkeren vil den foreslåtte bruken kunne imøtekomme den økte etterspørselen etter 

friske produkter året rundt, redusere næringsmiddelavfall og effektivisere bruken av naturressurser innen 

landbruksproduksjon gjennom redusert svinn og bruk av metoder for lavere karbondioksidutslipp fra transport. 

6) Søknaden ble drøftet av arbeidsgruppen av regjeringseksperter om tilsetningsstoffer. Arbeidsgruppen bemerket at det er 

et teknologisk behov særlig for overflatebehandling av visse frukter som i hovedsak importeres fra stater med et tropisk 

klima og som må beskyttes under lange transporter. Skallet fra disse fruktene konsumeres vanligvis ikke. 

7) Den 10. november 2017 offentliggjorde Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en 

vitenskapelig uttalelse om ny vurdering av tryggheten ved mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) som tilsetnings-

stoffer i næringsmidler(3). Myndigheten konkluderte med at det ikke var behov for et tallfestet akseptabelt daglig inntak, 

og at tilsetningsstoffet mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) ikke anses å utgjøre et trygghetsproblem ved de 

rapporterte bruksområdene og -nivåene. En slik konklusjon brukes for stoffer som i svært liten grad utgjør et 

trygghetsproblem, og bare dersom det finnes pålitelige opplysninger om både eksponering og giftighet og det er liten 

sannsynlighet for skadevirkninger på menneskers helse ved doser som ikke forårsaker ernæringsmessig ubalanse hos 

dyr(4). Myndigheten anbefalte imidlertid visse endringer av EUs spesifikasjoner for tilsetningsstoffet mono- og 

diglyserider av fettsyrer (E 471). Kommisjonen vil ta stilling til disse anbefalingene separat i henhold til den generelle 

tilnærmingen til Myndighetens uttalelser der det er fastslått betenkeligheter(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 20.5.2019, s. 18, 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 2017;15(11):5045 

(4) EFSA Journal 2014;12(6):3697, «Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under 

Commission Regulation (EU) No 257/2010». 

(5) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-improv-approach.pdf 

2020/EØS/78/31 
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8) Mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) er dessuten ment for overflatebehandling, og det forventes ikke at de trenger 

gjennom til fruktenes indre, spiselige deler. Behandling av frukter der skallet vanligvis ikke konsumeres, antas ikke å 

påvirke menneskers helse. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på 

visse frukter som i hovedsak importeres fra stater med et tropisk og subtropisk klima, og der skallet vanligvis ikke 

konsumeres, dvs. sitrusfrukt, meloner, ananas, bananer, papaya, mango, avokado og granatepler. 

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 godkjenning av 

bruken av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på sitrusfrukt, meloner, ananas, bananer, papaya, mango, avokado 

og granatepler utgjør en ajourføring av nevnte liste som 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 følgende post i næringsmiddelkategorien 04.1.1 «Hele friske frukter og grønnsaker» etter posten for E 464: 

 «E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis  Bare til overflatebehandling av sitrusfrukt, meloner, ananas, bananer, papaya, mango, avokado og 

granatepler» 

 


