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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0972/2011 af C. C., rumænsk statsborger, om anvendelsen af 
farvestoffet E-120 (karminsyre) i ketchup

1. Sammendrag

Ifølge andrageren er lovgivningen vedrørende anvendelsen af farvestoffet E-120 (karminsyre) 
i ketchup uklar. Andrageren henviser i den forbindelse til rumænsk lov og til forordning (EF) 
nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) samt direktiv 94/36/EF 
om farvestoffer til brug i levnedsmidler. Andrageren anmoder om en forklaring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren henviser til forskellige stykker lovgivning om fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevarekategorisystemer. Kommissionen ønsker at klarlægge, at anvendelsen af 
fødevaretilsætningsstoffer er harmoniseret i EU og reguleret ved forordning (EF) 
nr. 1333/20081. Forordningen erstatter tidligere direktiver og afgørelser om 
fødevaretilsætningsstoffer, dvs. bl.a. direktiv 94/36/EF2. EU's liste over 
fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og betingelser for 
anvendelse gælder imidlertid fra den 1. juni 2013 (dvs. bilag II til forordning (EF) nr. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer, EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler, 
EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.
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1333/2008 som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/20111). Indtil denne 
dato finder visse bestemmelser i de tidligere direktiver fortsat anvendelse (f.eks. artikel 2, stk. 
1-6, stk. 8, stk. 9 og stk. 10, og bilag I-V til direktiv 94/36/EF).

Bilag II til dette direktiv indeholder en liste over fødevarer, der ikke må indeholde tilsatte 
farvestoffer, undtagen hvor andet specifikt er fastsat i bilag III, IV eller V. Bilag II indeholder 
også tomatbaserede saucer (punkt 16), som omfatter ketchup. Da tomatbaserede saucer ikke 
er angivet i bilag III, IV eller V til direktiv 94/36/EF, mener Kommissionen ikke, at E 120 er 
godkendt til anvendelse i ketchup.

Af klarlæggelseshensyn er Kommissionen i færd med at udarbejde en vejledning om 
deskriptorer for fødevarekategorier, der er angivet i fødevarekategorisystemet i forordning 
(EU) nr. 1129/2011. Dokumentet vil indeholde en mere detaljeret beskrivelse af de angivne 
fødevarekategorier. Dokumentet skal være udarbejdet inden datoen for anvendelse af bilag II i 
forordning (EF) nr. 1333/2008 som ændret ved forordning (EU) nr. 1129/2011, dvs. inden den 
1. juni 2013. 

Endelig ønsker Kommissionen at påpege, at hverken forordning (EF) nr. 2195/2002 om det 
fælles glossar for offentlige kontrakter eller fødevarekategorisystemet "Codex General 
Standard for Food Additives" er relevante for godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer i EU. 

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at farvestoffet E 120 er godkendt til anvendelse i ketchup."

                                               
1 Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fastlæggelse af en EU-liste over 
fødevaretilsætningsstoffer, EUT L 295 af 12.11.2011, s. 1.


