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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2014 

av 10. september 2014 

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

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til sletting av 

montansyreestere (E 912)(*) 

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 artikkel 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) Motansyreestere(E 912) er voks som er godkjent som overflatebehandlingsmidler for sitrusfrukt, melon, papaya, mango, 

avokado og ananas i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at alle næringsmiddeltilsetninger som var godkjent i Unionen 

før 20. januar 2009, vil bli underlagt en ny risikovurdering foretatt av Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet («Myndigheten»). 

5) For dette formål er det fastsatt et program for den nye vurderingen av tilsetningsstoffer i næringsmidler i kommisjons-

forordning (EU) nr. 257/2010(3). I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skal den nye vurderingen av andre 

tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer være foretatt innen 31. desember 2018. Visse tilsetnings-

stoffer i næringsmidler, herunder montansyreestere (E 912), har imidlertid en høyere prioritet og bør vurderes tidligere. 

6) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 257/2010 skal berørte driftsansvarlige og/eller eventuelle andre berørte 

parter framlegge opplysningene knyttet til den nye vurderingen av et tilsetningsstoff i næringsmidler innen den fristen 

som Myndigheten har fastsatt i sin anmodning om opplysninger. 

7) 15. februar 2012 sendte Myndigheten ut en offentlig anmodning om vitenskapelige data om montansyrestere (E 912)(4) 

der de oppfordret interesserte og berørte parter til å sende inn de anmodede data eller annen informasjon innen  

1. juni 2012.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 11.9.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2015 av 20. mars 2015 

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

unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 26. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 80 av 

26.3.2010, s. 19). 

(4) http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm 
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8) Den 7. juni 2013 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av montansyreestere (E 912) som 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(1). Uttalelsen fastslo at det ikke forelå noen tilgjengelige data om montansyreesteres 

toksikokinetikk og reproduksjons- og utviklingstoksisitet. De tilgjengelige data om montansyreesteres korttidsgiftighet og 

subkroniske giftighet, genotoksisitet og kroniske giftighet og kreftframkallende egenskaper var begrenset. Det ble ikke 

innsendt noen data om bruken. Basert på disse begrensningene fastslo Myndigheten at montansyreestere ikke kunne 

vurderes som tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

9) I henhold artikkel 6 nr. 5 i forordning (EU) nr. 257/2010 kan dersom de opplysningene som er nødvendige for fullføringen 

av den nye vurderingen av et særskilt tilsetningsstoff i næringsmidler ikke er innsendt til Myndigheten av de berørte 

driftsansvarlige og/eller eventuelle andre berørte parter innen de fastsatte fristene, kan tilsetningsstoffet fjernes fra EU-listen 

over godkjente tilsetningsstoffer etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 3 i (EF) nr. 1333/2008. Spesifikasjonene for 

dette tilsetningsstoffet i næringsmidler bør derfor slettes i forordning (EU) nr. 231/2012. 

10) I henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler endres etter framgangsmåten nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 331/2008(2). 

11) 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. 

12) Derfor bør vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres ved at 

montansyreestere (E 912) slettes fra EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler ettersom manglende ny 

vitenskapelig dokumentasjon medfører at dets oppføring på listen ikke lenger er berettiget. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

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. 

Næringsmidler som inneholder montansyreestere (E 912) som er lovlig brakt i omsetning før denne forordnings ikrafttredelse, 

kan fortsatt omsettes til lagrene er tømt. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2013; 11(6):3236. 

(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). 



Nr. 65/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 

VEDLEGG I 

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

1) I del B punkt 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», skal posten for tilsetningsstoff E 912 slettes. 

2) In del E, næringsmiddelkategori 4.1.1 «Hele ferske frukter og grønnsaker», slettes posten for tilsetningsstoff E 912. 

 ______  

VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 231/2012 utgår posten for tilsetningsstoffet E 912. 

 __________  


