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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/355 

av 26. februar 2020 

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

bruk av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) i flytende emulsjoner med vegetabilsk olje(*) 

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 polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) allerede godkjent som 

tilsetningsstoff i næringsmiddelkategorien 02.2.2, «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i 

rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner» (med en øvre grenseverdi på 4 000 mg/kg), men bare for 

smørbart fett som definert i artikkel 115 i og vedlegg XV til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007(3) med et fettinnhold på 

41 % eller mindre, og for lignende smørbare produkter med et fettinnhold på under 10 %. Forordning (EØF) 

nr. 1234/2007 er senere blitt opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(4). 

4) Det ble 27. mai 2017 inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) som emulgator i 

flytende emulsjoner med vegetabilsk olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere. Søknaden ble 

deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene av Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008. 

5) Polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) er en vann-i-olje-emulgator som kan danne svært stabile oljeemulsjoner med høyt 

vanninnhold. I undersøkelser som søkeren har utført, der effekten av ulike emulgatorer i produksjonen av flytende 

emulsjoner med vegetabilsk olje med redusert fettinnhold ble sammenlignet, viste polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) de 

beste resultatene både med hensyn til fysiske og organoleptiske egenskaper hos det ferdige produktet. Emulsjonen kan 

benyttes på samme måte som vegetabilske oljer ved tilberedning av kalde og varme retter. Emulsjonen har imidlertid et 

lavere fettinnhold (høyst 70 %) og derfor et lavere et lavere kaloriinnhold enn den vegetabilske oljen som benyttes til å 

framstille den. Mengden polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) som var nødvendig for å oppnå den ønskede tekniske 

funksjonen, var 4 000 mg/kg. 

6) Den 24. mars 2017 avgav Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en vitenskapelig 

uttalelse om den nye vurderingen av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476(5) og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) 

på 25 mg polyglyserolpolyrisinoleat per kg kroppsvekt per dag. I betraktning av at den anslåtte eksponeringen ikke 

overstiger ADI, konkluderte Myndigheten med at polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) som tilsetningsstoff i 

næringsmidler ikke ville utgjøre en helserisiko dersom det brukes i samsvar med tillatt eller oppgitt bruk og 

bruksmengde.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 28, 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) Rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser om visse landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning) (EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(5) EFSA Journal 2017;15(3):4743. 
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7) I søknaden anslo søkeren eksponeringen ved hjelp av den modellen for inntak av tilsetningsstoffer i næringsmidler(6) 

som er utarbeidet av Myndigheten. Anslagene som ble framlagt, viste at den ytterligere bruken av polyglyserol-

polyrisinoleat (E 476) med en grenseverdi på 4 000 mg/kg i flytende emulsjoner med vegetabilsk olje med et fettinnhold 

på høyst 70 % ikke utgjør noen trygghetsrisiko, ettersom den ikke ville medføre en samlet eksponering for stoffet som 

overskrider fastsatt ADI. 

8) 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 det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

9) Ettersom den utvidede bruken av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) i næringsmiddelkategori 02.2.2 ikke utgjør en 

trygghetsrisiko, er en ajourføring av EU-listen nødvendig, men ettersom den sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers 

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

10) Polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) bør derfor godkjennes til bruk som emulgator i flytende emulsjoner med vegetabilsk 

olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere, i næringsmiddelkategorien 02.2.2, «Andre fett- og 

oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner». 

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 26. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(6) https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) i næringsmiddelkategori 02.2.2, «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som 

definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner», lyde: 

 «E 476 Polyglyserolpolyrisinoleat 4000  Bare smørbart fett som definert i artikkel 75 nr. 1 bokstav h) og artikkel 78 nr.1 bokstav f) samt i 

del VII og tillegg II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1308/2013(*), med et fettinnhold på høyst 

41 %, og lignende smørbare produkter med et fettinnhold på under 10 %; flytende emulsjoner med 

vegetabilsk olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere 

  

(*) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 67.» 


