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Tárgy: C. C. román állampolgár által benyújtott 0972/2011. számú petíció az E-120 
jelölésű színezékanyag (kárminsav) ketchupban való használatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint nem egyértelmű az E-120 jelölésű színezékanyag (kárminsav) 
ketchupban való használatára vonatkozó szabályozás. Ezzel összefüggésben a román 
törvényre és a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK rendeletre, 
valamint az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló 94/36/EK irányelvre 
hivatkozik. A petíció benyújtója felvilágosítást kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója különféle jogszabályokra hivatkozik az élelmiszer-adalékanyagokkal és 
élelmiszer-besorolási rendszerekkel összefüggésben. A Bizottság tisztázni kívánja, hogy az 
élelmiszer-adalékanyagok alkalmazása az Európai Unióban harmonizált, és arra az 
1333/2008/EK rendelet1 az irányadó. Ez a rendelet az élelmiszer-adalékokra vonatkozó 
korábbi irányelveket és határozatokat váltja fel, így többek között a 94/36/EK irányelvet2. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élelmiszer-
adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. június 30-i 94/36/EK irányelve az élelmiszerekben felhasználandó 
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Ugyanakkor az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzéke és 
használati feltételeik 2013. június 1-jétől alkalmazandók (az 1129/2011/EU bizottsági 
rendelettel1 módosított 1333/2008/EK rendelet II. melléklete). Eddig az időpontig továbbra is 
a korábbi irányelvek bizonyos rendelkezéseit kell alkalmazni (ilyen például a 94/36/EK 
irányelv 2. cikkének (1)–(6), (8) (9) és (10) bekezdése, valamint I–V. melléklete).

Az említett irányelv II. melléklete felsorolja azon élelmiszereket, amelyek nem 
tartalmazhatnak hozzáadott színezéket, kivéve, ha azt a III., IV. vagy V. melléklet külön
előírja. A II. melléklet a paradicsomalapú mártásokat is megemlíti (16. pont), amelyek közé a 
ketchup is sorolható. Mivel a paradicsomalapú mártások nem szerepelnek a 94/36/EK 
irányelv III., IV. és V. mellékletében, a Bizottság azon a véleményen van, hogy az E-120 
alkalmazása a ketchup esetében nem engedélyezett.

A kérdés tisztázása érdekében a Bizottság jelenleg egy útmutatáson dolgozik, amely az 
1129/2011/EU rendelet élelmiszer-besorolási rendszerében feltüntetett élelmiszerkategóriák 
jellemzőivel foglalkozik. E dokumentum részletesebb leírást nyújt majd az abban felsorolt 
élelmiszerkategóriákról. A dokumentum végleges változata még azt megelőzően elkészül, 
hogy alkalmazandóvá válna a 1129/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 1333/2008/EK 
rendelet II. melléklete, azaz 2013. június 1. előtt. 

Végezetül a Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy sem a Közös Közbeszerzési Szószedetről 
szóló 2195/2002/EK rendelet, sem pedig a „Codex Alimentarius: Élelmiszer-adalékanyagok 
általános szabványa” nem bír jelentőséggel az élelmiszer-adalékok uniós engedélyezése 
szempontjából.

Következtetés

A Bizottság azon a véleményen van, hogy az E-120 színezékanyag nem engedélyezett a 
ketchup esetében.

                                                                                                                                                  
színezékekről (HL L 237., 1994.9.10., 13. o.).
1 A Bizottság 2011. november 11-i 1129/2011/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról (HL L 
295., 2011.11.12., 1. o.).


