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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/891 

av 28. mai 2019 

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

funksjonsgruppen «stabilisatorer» og bruk av jernlaktat (E 585) på soppen Albatrellus ovinus som 

næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei(*) 

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 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder regler for tilsetningsstoffer i næringsmidler og deres funksjonsgrupper samt 

EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

2) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler og av 

tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer. 

3) Den vitenskapelige og teknologiske utviklingen har gitt en bedre forståelse av den teknologiske funksjonen til 

tilsetningsstoffet jernlaktat (E 585). Når jernlaktat brukes på soppen Albatrellus ovinus avgir det ikke sin egen farge og 

forsterker heller ikke soppens eksisterende farge. Jernlaktat påvirker og endrer fargen på Albatrellus ovinus (fra hvit til 

mørk) ved en reaksjon med visse vevskomponenter i soppen, herunder polyfenoler. Dette kjennetegnet ved jernlaktat 

hører ikke inn under den gjeldende funksjonsgruppen «Stabilisatorer» eller noen annen funksjonsgruppe oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008. Derfor bør funksjonsgruppen «Stabilisatorer» endres ved å fjerne ordet 

«eksisterende» for å dekke den teknologiske funksjonen jernlaktat (E 85) har når det brukes på Albatrellus ovinus. 

4) 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. 

5) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

6) Den 25. oktober 2016 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av jernlaktat (E 585) på soppen Albatrellus 

ovinus brukt som næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei, og søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i 

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

7) I Sverige inneholder visse typer leverpostei («leverpastej») tradisjonelt soppen Albatrellus ovinus som 

næringsmiddelingrediens. Før den tilsettes i leverpostei er det et teknologisk behov for å bruke jernlaktat (E 585) til 

behandling av den naturlig hvite soppen Albatrellus ovinus for å få den ønskede mørke fargen. 

8) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har tidligere vurdert tryggheten ved bruk av jernlaktat (E 585) på oliven som 

akseptabel(3). Svensk leverpostei inneholder kun ca. 0,5 % sopp. Derfor vil den ytterligere eksponeringen for jernlaktat 

når det er tilsatt på soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei, være ubetydelig. 

9) 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 

ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 29.5.2019, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2019 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) Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 25, 1990. 
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10) Ettersom godkjenning av jernlaktat (E 585) på soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmiddelingrediens i svensk 

leverpostei utgjør en ajourføring av EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler som ikke antas å påvirke 

menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

11) Jernlaktat (E 585) bør derfor godkjennes som stabilisator for soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmid-

delingrediens i svensk leverpostei. 

12) Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

13) 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 I og 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 28. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal post 24 «Stabilisatorer» lyde: 

«24. «Stabilisatorer» er stoffer som, når de tilsettes til et næringsmiddel, gjør det mulig å opprettholde næringsmiddelets 

fysisk-kjemiske tilstand; til stabilisatorer hører stoffer som gjør det mulig å opprettholde en homogen fordeling av to 

eller flere ikke-blandbare stoffer i et næringsmiddel, stoffer som stabiliserer, bevarer eller forsterker fargen til et 

næringsmiddel, og stoffer som øker næringsmiddelets bindeevne, herunder dannelsen av kryssbindinger mellom 

proteiner, slik at deler av næringsmidler kan bindes sammen i rekonstituerte næringsmidler.» 

2) I del E i vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I næringsmiddelkategori 04.2.2 «Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake» skal posten for jernlaktat (E 585) lyde: 

 «E 585 Jernlaktat 150 (56) Bare soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmiddel-

ingrediens i svensk leverpostei og oliven mørknet ved 

oksidering» 

b) I næringsmiddelkategori 04.2.3 «Frukt og grønnsaker på boks eller glass» skal posten for jernlaktat (E 585) lyde: 

 «E 585 Jernlaktat 150 (56) Bare soppen Albatrellus ovinus brukt som næringsmiddel-

ingrediens i svensk leverpostei og oliven mørknet ved 

oksidering» 

 


