
Nr. 73/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/324 

av 7. mars 2016 

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

hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer som er tillatt i alle næringsmiddelkategorier(*) 

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 

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) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som kan brukes i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), 94/36/EF(4) og 95/2/EF(5), og etter 

en vurdering av om de er i samsvar med artikkel 6, 7, 8 og 16 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er 

oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i. 

4) På grunn av vanskelighetene med overføring av tilsetningsstoffer til det nye kategorisystemet i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008 ble ikke næringsmidler til spedbarn og småbarn overført fra artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

95/2/EF til tabell 1 i del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør sikres at overføringsprinsippet ikke får 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2016 av 8. juli 2016 om 

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

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 13. 

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 
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anvendelse på disse næringsmidlene. Derfor bør nevnte tabell endres til å omfatte næringsmidler til spedbarn og 

småbarn fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF(1), erstattet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 609/2013(2). 

5) På bakgrunn av artikkel 16 om bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler til spedbarn og småbarn i forordning (EF)  

nr. 1333/2008 er det viktig å presisere bruksvilkårene for tilsetningstoffene oppført i næringsmiddelkategori 0. 

«Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier» i del E i vedlegg II til nevnte forordning og endre tittelen på 

denne kategorien. 

6) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler bør derfor presiseres, slik at den i samsvar med artikkel 6, 7, 8 og 16 i 

forordning (EF) nr. 1333/2008 omfatter alle tillatte bruksmåter. 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle oppdateringen ikke kan påvirke 

menneskers helse. Ettersom EU-listen endres for å presisere bruksmåter som allerede er tillatt i henhold til direktiv 

94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF, dreier det seg om en oppdatering som ikke kan påvirke menneskers 

helse. Det er derfor ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Myndigheten. 

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres og rettes. 

9) 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 

Vedlegg II 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, 7. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (EUT 

L 124 av 20.5.2009, s. 21). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  Følgende post 13 tilføyes i tabell 1 i del A etter posten for «12. Tørrpasta, unntatt glutenfri pasta og/eller pasta til bruk i 

kost med lavt proteininnhold, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF»: 

«13 Næringsmidler til spedbarn og småbarn, som omhandlet i forordning (EU) nr. 609/2013(*), herunder næringsmid-

ler til spesielle medisinske formål til spedbarn og småbarn 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, 

kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35).» 

2.  I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen på næringsmiddelkategori «0. Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier» skal lyde: 

«0 Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier, unntatt næringsmidler til spedbarn og småbarn, med 

mindre annet er særskilt bestemt» 

b)  Postene for tilsetningsstoffer i næringsmiddelkategori «0. Tilsetningsstoffer tillatt i alle næringsmiddelkategorier» skal 

lyde: 

 «E 290 Karbondioksid quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 338-452 Fosforsyre – fosfater 

– di-, tri- og poly-

fosfater 

10 000 (1) (4) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform 

(dvs. næringsmidler som er tørket under 

framstillingen, og blandinger av slike), 

unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i 

del A i dette vedlegg. 

 E 459 Beta-syklodekstrin quantum satis  Bare næringsmidler i form av tabletter, 

også drasjerte, unntatt næringsmidler 

oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg. 

 E 551-553 Silisiumdioksid – 

silikater 

10 000 (1) (57) Bare tørkede næringsmidler i pulverform 

(dvs. næringsmidler som er tørket under 

framstillingen, og blandinger av slike), 

unntatt næringsmidler oppført i tabell 1 i 

del A i dette vedlegg. 

 E 551-553 Silisiumdioksid – 

silikater 

quantum satis (1) Bare næringsmidler i form av tabletter, 

også drasjerte, unntatt næringsmidler 

oppført i tabell 1 i del A i dette vedlegg. 
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 E 938 Argon quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 939 Helium quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 941 Nitrogen quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 942 Dinitrogenoksid quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 948 Oksygen quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn 

 E 949 Hydrogen quantum satis  Kan brukes i næringsmidler til spedbarn 

og småbarn» 

 


