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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/54 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med 

hensyn til oppføring av gamma-glutamyl-valyl-glysin på EU-listen over aromastoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Den 21. mars 2013 ble det inngitt en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å bruke gamma-glutamyl-valyl-glysin  

[FL-nr. 17.038] som aromastoff. Søknaden ble meddelt Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter 

kalt «Myndigheten») med anmodning om dens uttalelse. Søknaden ble også gjort tilgjengelig for medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Myndigheten vurderte tryggheten ved gamma-glutamyl-valyl-glysin [FL-nr. 17.038] når det brukes som aromastoff(4), 

og konkluderte med at bruk av stoffet ikke medfører noen sikkerhetsrisiko ved beregnet inntak som aromastoff. 

6) EU-listen nevnt i forordning (EF) nr. 1334/2008 skal bare regulere bruken av aromastoffer som tilsettes næringsmidler 

for å gi eller endre lukt og/eller smak. Stoffet [FL-nr. 17.038] kan også tilsettes næringsmidler for andre formål enn 

smakstilsetning, og slik bruk er underlagt andre regler. I denne forordning fastsettes vilkår for bruk som utelukkende 

gjelder når [FL-nr. 17.038] brukes som aromastoff. 

7) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 20.1.2016, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2014; 12(4):3625. 
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A avsnitt 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 tilføyes følgende post for [FL-nr. 17.038] på slutten av tabellen: 

«17.038 gamma-glutamyl-valyl-

glysin 

338837-70-6  2123 Mindre enn 0,7 % 5-okso-L-prolyl-L-valyl-

glysin (PCA-Val-Gly) og L-alfa-glutamyl-L-

valyl-glysin, mindre enn 2,0 % L-gamma-

glutamyl-L-valyl-L-valyl-glysin, toluen ikke 

påviselig (påvisningsgrense: 10 mg/kg) 

Begrensninger for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 2 og 5 – ikke mer enn 60 mg/kg 

I kategori 6.3 frokostkorn – ikke mer enn  

160 mg/kg 

I kategori 7,2 – ikke mer enn 60 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 45 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 160 mg/kg 

I kategori 14,1 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 160 mg/kg 

 EFSA» 

 


