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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 966/2014 

av 12. september 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for kalsiumpropionat(*) 

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 14, 

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 kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i 

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

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

3) Den 10. september 2013 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet kalsiumpropionat 

(E 282). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I de gjeldende spesifikasjonene for kalsiumpropionat (E 282) er det fastsatt en grenseverdi for fluorid på 10 mg/kg, og 

dette skaper problemer med forsyningen av råstoffer og framstillingen av dette tilsetningsstoffet. Kalsiumpropionat 

(E 282) framstilles av kalsiumoksid (E 529), som har en fastsatt grenseverdi for fluorid på 50 mg/kg. For å framstille 

kalsiumpropionat som overholder den gjeldende grenseverdien for fluorid, må produsentene bruke kalsiumoksid med et 

fluoridinnhold på høyst 33 mg/kg, som er under den gjeldende grenseverdien. Derfor finnes det nesten ikke 

kalsiumoksid til framstilling av kalsiumpropionat på det europeiske markedet. For at tilgangen på kalsiumoksid til 

framstilling av kalsiumpropionat skal være tilstrekkelig, bør grenseverdien for fluorid i kalsiumpropionat økes fra 10 til 

20 mg/kg. 

5) Den nye grenseverdien på 20 mg/kg ligger fortsatt langt under de grenseverdiene for fluorid som i øyeblikket gjelder for 

andre tilsetningsstoffer i næringsmidler. Den ytterligere eksponeringen for fluorid som den nye grenseverdien 

forårsaker, forventes å være begrenset og ikke å føre til en økning i det samlede inntaket. Det bør derfor tillates å endre 

spesifikasjonene for tilsetningsstoffet kalsiumpropionat (E 282). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 13.9.2014, 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) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

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

myndighet for næringsmiddeltrygghet før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler, unntatt dersom 

det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse. Ettersom det ikke er sannsynlig at den 

aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

7) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 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, 12. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  

VEDLEGG 

I posten for E 282 kalsiumpropionat i vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 skal spesifikasjonen for fluorid lyde: 

«Fluorid Ikke over 20 mg/kg» 

 


