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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2013 

av 19. mars 2013 

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

til bruk av trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) i næringsstoffpreparater beregnet brukt i næringsmidler til 

spedbarn og småbarn(*) 

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 artikkel 30 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 

inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i tilsetningsstoffer, næringsmid-

delenzymer, aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for 

bruken av dem. 

2) Listen kan endres etter framgangsmåten nevnt i 

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 nærings-

midler(2). 

3) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

4) En søknad om tillatelse til å bruke trikalsiumfosfat (E 

341 (iii)) som antiklumpemiddel tilsatt i næringsstoff-

preparater beregnet brukt i morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger som definert i kommisjonsdirektiv 

2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelk-

erstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av 

direktiv 1999/21/EF(3) ble inngitt19. juni 2009 og er 

framlagt for medlemsstatene. 

5) Søknaden gjelder en ny post i del B i del 5 i  

vedlegg III til forordning (EU) nr. 1333/2008.

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2013, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 27.3.2014,  

s. 16. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1. 

Det tekniske behovet for trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) 

som tilsetningsstoff i næringsmidler er knyttet til dets 

særlige evne til å få blandinger i pulverform til å 

strømme fritt. Produktet kan oppta inntil 10 % av sin 

egen vekt i fuktighet fra omgivelsene og derved 

forhindre klumping i en blanding og sørge for at 

preparater strømmer fritt, hvilket anses som en fordel 

for forbrukeren. 

6) Vitenskapskomiteen for næringsmidler ble rådspurt om 

sikkerheten til trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) som 

tilsetningsstoff i næringsstoffpreparater beregnet brukt i 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og avgav 

sin uttalelse 7. juni 1996(4), der den konkluderte med at 

bruken kan godtas forutsatt at det samlede innholdet av 

kalsium og fosfat og forholdet mellom dem ikke 

overskrides. 

7) Kalsiumsalter av ortofosforsyre, herunder trikal-

siumfosfat, er mineralstoffer som er tillatt brukt i 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger i samsvar 

med vedlegg III til direktiv 2006/141/EF. Tillatelse til å 

bruke trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) som antiklum-

pemiddel i næringsstoffpreparater beregnet brukt i 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger anses 

derfor ikke å forårsake bekymringer knyttet til 

sikkerheten så lenge totalmengden av kalsium og fosfor 

er innenfor grensene for disse to mineralene og innenfor 

det kalsium/fosfor-forholdet som er fastsatt i nevnte 

direktiv. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet før den ajourfører EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke vil påvirke menneskers helse. 

9) Siden tillatelse til å bruke trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) 

som antiklumpemiddel i næringsstoffpreparater 

beregnet brukt i morsmelkerstatninger og tilskudds-

blandinger må overholde grensen for kalsium, fosfor og 

kalsium/fosfor-forholdet fastsatt i direktiv 2006/141/EF, 

vil ikke en ajourføring av listen påvirke menneskers 

helse. Av den grunn er det ikke nødvendig å anmode om 

en uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet.  

  

(4) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 40, 

1997. 
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10) Det bør derfor gis tillatelse til å bruke trikalsiumfosfat 

(E 341 (iii)) som antiklumpemiddel i næringsstoff-

preparater beregnet brukt i morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger. 

11) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del B i del 5 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for tilsetningsstoff E 341 (iii) i næringsmidler lyde: 

«E 341 (iii) Trikalsiu

mfosfat 

Største overføring 150 mg/kg som P2O5 og 

innenfor grensen for kalsium, fosfor og 

kalsium/fosfor-forhold som fastsatt i 

direktiv 2006/141/EF 

Alle 

næringsstoffer 

Morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger som definert i 

direktiv 2006/141/EF 

Grenseverdi på 1 000 mg/kg uttrykt som 

P2O5 fra all bruk i ferdige næringsmidler 

angitt i nr. 13.1.3 i del E i vedlegg II skal 

overholdes  

Alle 

næringsstoffer 

Bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat for 

spedbarn og småbarn som fastsatt i 

direktiv 2006/125/EF» 

 


