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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1271 

av 14. juli 2017 

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

silisiumdioksid (E 551) i kaliumnitrat (E 252)(*) 

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 

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, enzymer, aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for bruken av dem. 

2) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 7. juli 2016 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av silisiumdioksid (E 551) som antiklumpemiddel i 

kaliumnitrat (E 252), og søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008. 

4) Kaliumnitrat (E 252) har en klar tendens til å klumpe seg sammen under lagring, noe som hindrer bruk ved bearbeiding 

av næringsmidler. Et antiklumpemiddel er derfor nødvendig for å sikre at tilsetningsstoffet strømmer fritt og kan doseres 

riktig. Søkeren har dokumentert at de godkjente antiklumpemidlene for kaliumnitrat (E 252) ikke er effektive eller kan 

føre til uønskede endringer av pH-verdien, noe som virker forstyrrende på bearbeidingen av næringsmidler. 

Silisiumdioksid (E 551) har derimot vist seg å være effektivt, reagerer ikke med næringsmiddelet og påvirker ikke 

videre bearbeiding av næringsmiddelet. 

5) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har fastsatt et samlet ADI (akseptabelt daglig inntak) for silisiumdioksid (E 551) 

og visse silikater (dvs. natrium-, kalium-, kalsium- og magnesiumsilikat) som «ikke spesifisert» ved bruk som 

antiklumpemidler(3). Dette innebærer at silisiumdioksid (E 551) ikke utgjør noen helsefare ved de nivåer som er 

nødvendige for å oppnå den ønskede tekniske virkning. Bruk av silisiumdioksid (E 551) som antiklumpemiddel i 

kaliumnitrat (E 252) vil medføre begrenset tilleggseksponering for forbrukeren. 

6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i nærings-

midler i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt dersom det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajour-

føringen vil påvirke menneskers helse. 

7) Ettersom godkjenning av bruken av silisiumdioksid (E 551) i kaliumnitrat (E 252) utgjør en ajourføring av listen som 

sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente en uttalelse fra Myndigheten. 

8) Bruk av silisiumdioksid (E 551) som antiklumpemiddel i kaliumnitrat (E 252) bør derfor godkjennes. 

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

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

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

(3) Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 25, 1990. 
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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. 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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I del 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post etter den siste posten for tilsetningsstoff E 551, 

silisiumdioksid: 

 «E 551 Silisiumdioksid 10 000 mg/kg i preparatet E 252 kaliumnitrat» 

 


