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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 816/2013 

av 28. august 2013 

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

til bruk av nøytral metakrylatkopolymer og anionisk metakrylatkopolymer i kosttilskudd i fast 

form og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til spesifikasjonene 

for basisk metakrylatkopolymer (E 1205), nøytral metakrylatkopolymer og anionisk 

metakrylatkopolymer(*) 

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, artikkel 14 og 

artikkel 30 nr. 5, 

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 unionsliste over tilsetningsstoffer for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næ-

ringsmidler, herunder fargestoffer og søtstoffer, som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF)  

nr. 1333/2008. 

3)  Disse listene kan ajourføres etter den felles 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter søknad. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 29.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 15. 

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

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

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

4)  Søknader om godkjenning av bruk av anionisk metakry-

latkopolymer og nøytral metakrylatkopolymer som 

overflatebehandlingsmiddel i kosttilskudd i fast form 

ble inngitt 25. og 27. april 2009 og ble gjort tilgjen-

gelige for medlemsstatene. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

vurderte tryggheten ved bruk av nøytral meta-

krylatkopolymer(4) og anionisk metakrylatkopolymer(5) 

som tilsetningsstoff i næringsmidler, og konkluderte 

med at bruk i kosttilskudd i fast form ved de foreslåtte 

bruksnivåene ikke utgjør et trygghetsproblem. 

6)  Det er et teknologisk behov for bruk av nøytral 

metakrylatkopolymer og anionisk metakrylatkopolymer 

i kosttilskudd i fast form. Nøytral metakrylatkopolymer 

er beregnet på å brukes som et overflatebehand-

lingsmiddel for langsom avgivelse. Preparater med 

langsom avgivelse gjør det mulig for et næringsstoff å 

oppløses kontinuerlig over et visst tidsrom. Anionisk 

metakrylatkopolymer er beregnet på å brukes som et 

overflatebehandlingsmiddel for å beskytte magen mot 

irriterende ingredienser og/eller for å beskytte følsomme 

næringsstoffer mot nedbryting i magesyren. Det er 

derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av begge 

tilsetningsstoffer i kosttilskudd i fast form og å tildele 

nøytral metakrylatkopolymer E-nummer E 1206 og 

anionisk metakrylatkopolymer E-nummer E 1207. 

7)  Bruk av basisk metakrylatkopolymer (E 1205) i 

kosttilskudd i fast form ble godkjent ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 1129/2011(6), og i forordning (EU) 

nr. 231/2012 fastsettes spesifikasjonene for dette 

tilsetningsstoffet, herunder grenseverdier for arsen, bly, 

kvikksølv og kobber. Disse spesifikasjonene bør 

ajourføres for å ta hensyn til grenseverdier for bly, 

  

(4) EFSA Journal 2010; 8(7):1655. 

(5) EFSA Journal 2010; 8(7):1656. 

(6) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 
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kvikksølv og kadmium i kosttilskudd som fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av  

19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for 

visse forurensende stoffer i næringsmidler(1). 

8)  Grenseverdier for arsen i kosttilskudd er ikke fastsatt på 

unionsplan. Spesifikke verdier er imidlertid fastsatt i 

medlemsstatenes lovgivning. Spesifikasjonene for 

basisk metakrylatkopolymer (E 1205) i forordning (EU) 

nr. 231/2012 med hensyn til arsen bør derfor ajourføres 

for å ta hensyn til medlemsstatenes lovgivning. 

9)  Grenseverdier for kobber i kosttilskudd er ikke fastsatt 

på unionsplan, og det er ingen indikasjon på forekomst 

av kobber i toksikologisk signifikante mengder i basisk 

metakrylatkopolymer (E 1205). Kobber bør derfor 

strykes fra avsnittet om renhet for basisk 

metakrylatkopolymer (E 1205) i forordning (EU)  

nr. 231/2012. 

10)  Det bør vedtas spesifikasjoner for nøytral metakry-

latkopolymer (E 1206) og anionisk metakry-

latkopolymer (E 1207). Renhetskriteriene for arsen, bly, 

kvikksølv og kadmium bør utarbeides etter samme 

framgangsmåte som for basisk metakrylatkopolymer 

(E 1205), og ved fastsettelse av grenseverdiene bør det 

  

(1) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. 

tas hensyn til at den kommersielle formen av nøytral 

metakrylatkopolymer (E 1206) og anionisk metakry-

latkopolymer (E 1207) er en 30 % dispersjon av 

tørrstoffet i vann. 

11)  Forordning (EF) nr. 1333/2008 og forordning (EU) 

nr. 231/2012 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 II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar 

med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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, 28. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG I 

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

1)  I del B innsettes følgende poster for E 1206 og E 1207 i nr. 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», etter posten for E 1205 basisk metakrylatkopolymer: 

«E 1206 Nøytral metakrylatkopolymer 

E 1207 Anionisk metakrylatkopolymer» 

2)  I del E innsettes følgende poster i næringsmiddelkategori 17.1, «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form», etter posten for E 1205 basisk metakrylatkopolymer: 

 «E 1206 Nøytral metakrylatkopolymer 200 000   

 E 1207 Anionisk metakrylatkopolymer 100 000»   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  Avsnittet om renhet for E 1205 (basisk metakrylatkopolymer) skal lyde: 

«Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 3 timer) 

Alkalitall 162-198 mg KOH/g på tørrstoffbasis 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Restmonomerer Butylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Metylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Dimetylaminoetylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Løsemiddelrester 2-propanol < 0,5 % 

Butanol < 0,5 % 

Metanol < 0,1 % 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg» 

2)  Følgende poster for E 1206 og E 1207 innsettes etter posten for E 1205 (basisk metakrylatkopolymer): 

«E 1206 NØYTRAL METAKRYLATKOPOLYMER 

Synonymer Etylakrylatmetylmetakrylatpolymer; etylakrylat, metylmetakry-

latpolymer; etylakrylat, polymer med metylmetakrylat; mety-

lmetakrylat, etylakrylatpolymer; metylmetakrylat, polymer med 

etylakrylat 

Definisjon Nøytral metakrylatkopolymer er en fullstendig polymerisert kopolymer 

av metylmetakrylat og etylakrylat. Den framstilles ved emulsjons-

polymerisasjon. Den framstilles ved redoksinitiert polymerisasjon av 

monomerene etylakrylat og metylmetakrylat ved hjelp av et 

redoksinitieringssystem som avgir frie radikaler, stabilisert med 

polyetylenglykolmonostearyleter og vinylsyre/natriumhydroksid. 

Restmonomerer fjernes ved hjelp av vanndampdestillasjon. 

CAS-nr. 9010-88-2 

Kjemisk betegnelse Poly(etylakrylat-co-metylmetakrylat) 2:1 

Kjemisk formel Poly[(CH2:CHCO2CH2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)] 

Vektgjennomsnitt for molekylvekt Ca. 600 000 g/mol 

Innhold / restmengde etter 

fordamping 

28,5-31,5 % 

1 g dispersjon tørkes i ovn i tre timer ved 110 °C. 

Beskrivelse Melkehvit dispersjon (den kommersielle formen er en 30 % dispersjon 

av tørrstoffet i vann) med lav viskositet og en svak, karakteristisk lukt. 
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Identifikasjon  

IR-spektroskopi Karakteristisk for forbindelsen 

Viskositet Høyst 50 mPa.s, 30 o/min / 20 °C (Brookfield-viskosimetri) 

pH-verdi 5,5-8,6 

Relativ tetthet (ved 20 °C) 1,037-1,047 

Løselighet Dispersjonen kan blandes med vann i ethvert forhold. Polymeren og 

dispersjonen er lett løselig i aceton, etanol og isopropylalkohol. Ikke 

løselig dersom den blandes med 1 N natriumhydroksid i forholdet 1:2. 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,4 % i dispersjonen 

Restmonomerer Samlet mengde monomerer (summen av metylmetakrylat og 

etylakrylat): ikke over 100 mg/kg i dispersjonen 

Restemulgator Polyetylenglykolmonostearyleter (makrogolstearyleter 20), ikke over 

0,7 % i dispersjonen 

Løsemiddelrester Etanol, ikke over 0,5 % i dispersjonen 

Metanol, ikke over 0,1 % i dispersjonen 

Arsen Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen 

Bly Ikke over 0,9 mg/kg i dispersjonen 

Kvikksølv Ikke over 0,03 mg/kg i dispersjonen 

Kadmium Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen 

E 1207 ANIONISK METAKRYLATKOPOLYMER 

Synonymer Metylakrylat, metylmetakrylat, metakrylsyrepolymer; metakrylsyre, 

polymer med metylakrylat og metylmetakrylat 

Definisjon Anionisk metakrylatkopolymer er en fullstendig polymerisert 

kopolymer av metakrylsyre, metylmetakrylat og metylakrylat. Den 

framstilles i vandig miljø ved emulsjonspolymerisasjon av 

metylmetakrylat, metylakrylat og metakrylsyre ved hjelp av en 

initiator for frie radikaler stabilisert med natriumlaurylsulfat og 

polyoksyetylensorbitanmonooleat (polysorbat 80). Restmonomerer 

fjernes ved hjelp av vanndampdestillasjon. 

CAS-nr. 26936-24-3 

Kjemisk betegnelse Poly(metylakrylat-co-metylmetakrylat-co-metakrylsyre) 7:3:1 

Kjemisk formel Poly[(CH2:CHCO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-co-

(CH2:C(CH3)COOH)] 

Vektgjennomsnitt for molekylvekt Ca. 280 000 g/mol 

Innhold / restmengde etter 

fordamping 

28,5-31,5 % 

1 g av dispersjonen tørkes i ovn i fem timer ved 110 °C. 

9,2–12,3 % metakrylsyreenheter i tørrstoffet. 

Beskrivelse Melkehvit dispersjon (den kommersielle formen er en 30 % dispersjon 

av tørrstoffet i vann) med lav viskositet og en svak, karakteristisk lukt. 
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Identifikasjon  

IR-spektroskopi Karakteristisk for forbindelsen 

Viskositet Høyst 20 mPa.s, 30 o/min / 20 °C (Brookfield-viskosimetri) 

pH-verdi 2,0-3,5 

Relativ tetthet (ved 20 °C) 1,058-1,068 

Løselighet Dispersjonen kan blandes med vann i ethvert forhold. Polymeren og 

dispersjonen er lett løselig i aceton, etanol og isopropylalkohol. 

Løselig dersom den blandes med 1 N natriumhydroksid i forholdet 

1:2. Løselig ved pH-verdi over 7,0. 

Renhet  

Syretall 60-80 mg KOH/g på tørrstoffbasis 

Sulfataske Ikke over 0,2 % i dispersjonen 

Restmonomerer Samlet mengde monomerer (summen av metakrylsyre, mety-

lmetakrylat og metylakrylat): ikke over 100 mg/kg i dispersjonen 

Restemulgatorer Natriumlaurylsulfat, ikke over 0,3 % av tørrstoffet 

Polysorbat 80, ikke over 1,2 % av tørrstoffet 

Løsemiddelrester Metanol, ikke over 0,1 % i dispersjonen 

Arsen Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen 

Bly Ikke over 0,9 mg/kg i dispersjonen 

Kvikksølv Ikke over 0,03 mg/kg i dispersjonen 

Kadmium Ikke over 0,3 mg/kg i dispersjonen» 

 ____________  


