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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/351 

av 28. februar 2020 

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

bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter(*) 

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 råds-

forordning (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 sitronsyre et godkjent tilsetningsstoff i nærings-

middelkategori 05.1, «Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF», med en øvre grenseverdi 

på 5 000 mg/kg. 

4) Det ble 6. mars 2018 inngitt en søknad om endring av bruksvilkårene for sitronsyre (E 330) i næringsmiddelkategori 

05.1, «Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF», ved å øke dens øvre grenseverdi til  

10 000 mg/kg for melkesjokolade. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Når sitronsyre (E 330) benyttes som stabilisator i kakaomasse med et høyt innhold av polyfenoler, senker den  

pH-verdien og reagerer med en del av polyfenolene, noe som forsterker fargen på kakaomassen til karakteristiske 

lyserøde fargenyanser og gir en syrlig bærsmak. Både de lyserøde fargenyansene og den syrlige bærsmaken er 

fremdeles til stede i sluttproduktet, dvs. i sjokoladen. Det framgår av søknaden at den nåværende øvre grenseverdien på 

5 000 mg/kg ikke er tilstrekkelig til å oppnå de ønskede lyserøde fargenyansene og den syrlige bærsmaken, men at dette 

kan oppnås med en øvre grenseverdi på 10 000 mg/kg. Når det gjelder reaksjonen mellom sitronsyre (E 330) og 

polyfenoler, kreves et konstant forhold mellom sitronsyre (E 330) og kakaomasse, og derfor innebærer et høyere innhold 

av sitronsyre (E 330) en større mengde kakaotørrstoff i sluttproduktet. Et slikt sluttprodukt vil derfor være i samsvar 

med definisjonen av melkesjokolade i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 4.3.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2020 av 12. juni 2020 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (EFT L 197 av 

3.8.2000, s. 19). 
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6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når det ikke er sannsynlig at den aktuelle 

ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

7) Sikkerheten ved sitronsyre (E 330) ble vurdert i 1990 av Vitenskapskomiteen for næringsmidler, som fastsatte det 

akseptable daglige inntaket til «ikke angitt»(4). Uttrykket «ikke angitt» benyttes når det på grunnlag av tilgjengelige 

toksikologiske, biokjemiske og kliniske data vurderes at det samlede daglige inntaket av stoffet som følge av dets 

naturlige forekomst og nåværende bruk i næringsmidler i de mengdene som er nødvendige for å oppnå den ønskede 

tekniske virkningen, ikke vil utgjøre noen helserisiko. 

8) Sitronsyre (E 330) er godkjent som tilsetningsstoff i en rekke næringsmidler i samsvar med vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. Det forventes ikke at økningen av den øvre grenseverdien til 10 000 mg/kg for melkesjokolade vil 

ha noen avgjørende virkning på den samlede eksponeringen. 

9) Ettersom godkjenning av bruken av sitronsyre (E 330) i melkesjokolade i en mengde på 10 000 mg/kg krever en 

ajourføring av EU-listen som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente en 

uttalelse fra Myndigheten. 

10) Sitronsyre (E 330) bør derfor godkjennes til bruk i melkesjokolade i en mengde på 10 000 mg/kg. 

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

12) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series, 1991, p. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-

com_scf_reports_25.pdf). 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i næringsmiddelkategorien 05.1, «Kakao- og 

sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF», etter posten for E 330: 

 «E 330 Sitronsyre 10 000  Bare melkesjokolade» 

 


