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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/356 

av 4. mars 2020 

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

bruk av polysorbater (E 432–436) i karbondioksidholdige drikker(*) 

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 polyoksyetylensorbitantristearat (polysorbat 65) (E 436) i 

dag godkjent som tilsetningsstoff i gruppen «polysorbater» (E 432–436) for bruk i en rekke ulike næringsmidler, med en 

øvre grenseverdi på mellom 500 og 10 000 mg/kg, og quantum satis i kosttilskudd. 

4) Den 4. juli 2018 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polysorbat 65 (E 436) som skumdempende middel 

i forskjellige typer drikker. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Det framgår av søknaden at det ved den foreslåtte bruken av polysorbat 65 (E 436) kreves en øvre grenseverdi på 

10 mg/kg for å begrense og hemme skumdanning ved framstillingen av kullsyreholdige drikker, ved at det dannes et lag 

rundt boblene, og at større bobler stabiliseres, slik at de ikke flyter sammen og sprekker. Søknaden viser at 

begrensningen av skumdanning er nødvendig for å kunne betjene produksjonsutstyret på en effektiv måte, redusere 

produktsvinn, opprettholde en sikker arbeidsplass og holde anleggene rene og hygieniske. 

6) 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 nærings-

midler 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 polysorbater (E 432–436) brukt som tilsetningsstoff i næringsmidler ble vurdert på nytt av 

Myndigheten i 2015(3). Myndigheten konkluderte med at eksponeringsanslagene ikke overskred det akseptable daglige 

inntaket (ADI) på 25 mg per kg kroppsvekt per dag i det detaljerte, ikke-varemerkelojale scenarioet for alle 

aldersgrupper, verken ved det gjennomsnittlige eller det høye eksponeringsnivået, selv om det høyeste nivået var svært 

nær ADI for småbarn. Myndigheten påpekte at det var behov for mer informasjon for å redusere usikkerheten ved det 

detaljerte scenarioet for eksponeringsvurdering som var benyttet, ettersom det for tre næringsmiddelkategorier ikke var 

innhentet noen rapportert bruk, og ettersom andre kilder til eksponering for polysorbater via kosten ikke kunne tas i 

betraktning i uttalelsen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 31, 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) EFSA Journal 2015;13(7):4 152. 
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8) I søknaden anslo søkeren eksponeringen ved hjelp av den modellen for inntak av tilsetningsstoffer i næringsmidler(4) 

som er utarbeidet av Myndigheten. Anslagene som ble framlagt, viste at den ytterligere eksponeringen som følge av den 

ønskede utvidelsen av bruken, er ubetydelig (under 1 % av ADI). 

9) Den utvidede bruken av polysorbat 65 (E 436) ved en øvre grenseverdi på 10 mg/kg i næringsmiddelkategoriene 14.1.4, 

«Aromatiserte drikker», 14.2.3, «Eplesider og pæresider», 14.2.4, «Fruktvin og made wine», og 14.2.8, «Andre 

alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker 

med et alkoholinnhold på under 15 %» i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 krever en ajourføring av 

EU-listen som sannsynligvis ikke vil ha noen virkning på menneskers helse, ettersom dens innvirkning på den samlende 

eksponeringen for polysorbater (E 432-436) er ubetydelig. Det er derfor ikke nødvendig å innhente uttalelse fra 

Myndigheten. 

10) Av konsekvenshensyn er det hensiktsmessig å behandle den omsøkte bruken av polysorbat 65 (E 436) ved å tillate 

gruppen polysorbater (E 432–436) i vedkommende næringsmiddelkategorier. 

11) Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av polysorbater (E 432-436) ved en øvre grenseverdi på 10 mg/kg i 

næringsmiddelkategoriene 14.1.4, «Aromatiserte drikker», 14.2.3, «Eplesider og pæresider», 14.2.4, «Fruktvin og made 

wine», og 14.2.8, «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie 

drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %». 

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

13) 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 4. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) 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 gjøres følgende endringer: 

1) I næringsmiddelkategori 14.1.4, «Aromatiserte drikker», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for soyabønnehemicellulose (E 426): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

2) I næringsmiddelkategori 14.2.3, «Eplesider og pæresider», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for propylenglykolalginat (E 405): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

3) I næringsmiddelkategori 14.2.4, «Fruktvin og made wine», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for metavinsyre (E 353): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

4) I næringsmiddelkategori 14.2.8, «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 

15 %», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for propylenglykolalginat (E 405): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

 


