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Betreft: Verzoekschrift 0972/2011 ingediend door C. C. (Roemeense nationaliteit), over de 
toepassing van de kleurstof E-120 (carmijnzuur) in ketchup

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indienster is de regelgeving inzake de toepassing van de kleurstof E-120 (carmijnzuur) 
in ketchup onduidelijk. Zij verwijst in dit verband naar de Roemeense wet en naar Verordening 
(EG) nr. 2195/2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten 
(CPV), alsmede Richtlijn 94/36/EG inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden 
gebruikt. Zij verzoekt om opheldering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener verwijst naar verschillende stukken wetgeving die betrekking hebben op 
levensmiddelenadditieven en levensmiddelencategoriseringssystemen. De Commissie wenst te 
verduidelijken dat het gebruik van levensmiddelenadditieven geharmoniseerd is in de Europese 
Unie en geregeld is in Verordening (EG) nr. 1333/20081. Deze verordening vervangt eerdere 
richtlijnen en beschikkingen inzake levensmiddelenadditieven, waaronder Richtlijn 94/36/EG2. 
Vanaf 1 juni 2013 is echter de EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde 
levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden van toepassing (i.e. bijlage II bij 
Verordening (EG) nr. 1333/2008, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake 
levensmiddelenadditieven - PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.
2 Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van juni 1994 inzake kleurstoffen die in 
levensmiddelen mogen worden gebruikt; PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13.
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Commissie1). Tot die datum blijven bepaalde bepalingen van de vorige richtlijnen van toepassing 
(zoals artikel 2, lid 1 tot 6, 8, 9 en 10 en bijlagen I tot V bij Richtlijn 94/36/EG).

Bijlage II bij deze richtlijn bevat een lijst met levensmiddelen die geen toegevoegde kleurstoffen 
mogen bevatten, behalve wanneer daarin specifiek voorzien is in bijlage III, IV of V. Bijlage II 
bevat ook sauzen op basis van tomaten (punt 16), waar ketchup bij wordt ingedeeld. Aangezien 
sauzen op basis van tomaten niet in de lijst van bijlage III, IV of V van Richtlijn 94/36/EG zijn 
opgenomen, is de Commissie van mening dat het gebruik van E 120 niet toegestaan is in 
ketchup.

Om duidelijkheid te scheppen, werkt de Commissie momenteel aan het sturingsdocument voor 
de descriptoren voor de levensmiddelencategorieën die opgenomen zijn in het 
levensmiddelencategoriseringssysteem van Verordening (EG) nr. 1129/2011.
Dit document zal een meer gedetailleerde beschrijving bieden van de daarin opgenomen 
levensmiddelencategorieën. Het document zal afgewerkt worden voor de toepassingsdatum van 
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 
1129/2011 van de Commissie, i.e. voor 1 juni 2013. 

Ten slotte wenst de Commissie erop te wijzen dat noch Verordening (EG) nr. 2195/2002 
betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten noch de Codex 
Alimentarius General Standard for Food Additives relevant zijn voor het goedkeuren voor 
levensmiddelenadditieven in de Europese Unie.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de levensmiddelenkleurstof E 120 niet toegestaan is in ketchup.

                                               
1 Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van 
levensmiddelenadditieven, PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1.


