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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1166/2012 

av 7. desember 2012 

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

til bruk av dimetyldikarbonat (E 242) i visse alkoholholdige drikker(*) 

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)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 

inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, 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 tilsetnings-

stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(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 godkjenning av bruk av 

dimetyldikarbonat (E 242) i alle produkter som tilhører 

kategori 14.2.8 («Andre alkoholholdige drikker, 

herunder blandinger av alkoholholdige drikker med 

alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et 

alkoholinnhold på under 15 %») ble inngitt  

4. oktober 2011 og er gjort tilgengelig for 

medlemsstatene. 

5)  Dimetyldikarbonat (E 242) brukes til å kaldsterilisere 

drikker. Den motvirker sopp og bakterier og er særlig 

nyttig for å begrense pasteurisering. Dermed kan man 

konservere drikker på en effektiv måte uten at duft- og 

smaksegenskapene endres. I tillegg vil begrenset 

pasteurisering være mer lønnsomt og miljøvennlig. 

Stoffet er i dag godkjent for bruk i flere kategorier av 

alkoholholdige og alkoholfrie drikker. 

6)  Dimetyldikarbonat (E 242) ble siste gang vurdert av 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 2001(3). Det 

anses ikke at stoffet utgjør en toksikologisk risiko 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 8.12.2012,  

s.75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.12 

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

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

(3) SCF/CS/ADD/CONS/43 endelig versjon av 12. juli 2001. 

ettersom det ved et brukernivå på 250 mg/l er ustabilt og 

brytes ned til stoffer hvis restmengder anses som 

ufarlige. Dette innebærer at nevnte bruk ikke utgjør 

noen helsefare. Dimetyldikarbonat (E 242) bør derfor 

tillates brukt for konservering av alle produkter som 

tilhører kategori 14.2.8 («Andre alkoholholdige drikker, 

herunder blandinger av alkoholholdige drikker med 

alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et 

alkoholinnhold på under 15 %»). 

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 næringsmid-

deltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler fastsatt i vedlegg II til 

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

ajourføringen ikke vil påvirke menneskers helse. 

Ettersom godkjenning av bruken av dimetyldikarbonat 

(E 242) for konservering av alle produkter som tilhører 

kategori 14.2.8 utgjør en ajourføring av listen som ikke 

vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet. 

8)  I henhold til overgangsbestemmelsene i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av  

11. november 2011 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 for å opprette en EU-liste over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(4) skal vedlegg II, som 

oppretter EU-listen over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og fastsetter vilkårene for 

bruken av dem, få anvendelse fra  

1. juni 2013. For å kunne tillate bruken av dimetyldi-

karbonat for konservering av alle produkter som tilhører 

kategori 14.2.8, før denne datoen er det nødvendig å 

fastsette en tidligere dato for anvendelse for nevnte 

tilsetningsstoff i næringsmidler. 

9)  Vedlegg II 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 næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 
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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. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal oppføringen for tilsetningsstoffet E 242 i næringsmiddelkategori 14.2.8 «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med 

alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %» lyde: 

 «E 242 Dimetyldikarbonat 250 (24)  Gyldighetstid: 

fra 28. desember 2012» 

 


