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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1084/2014 

av 15. oktober 2014 

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

av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger(*) 

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 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) 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) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) En søknad om godkjenning av bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte 

ferdigdeiger ble inngitt 7. juli 2013 og er gjort tilgjengelig for medlemsstatene. 

4) I ferske ferdige pizza-, pai- og tertedeiger og lignende produkter er det behov for et hevesystem basert på natriumbi-

karbonat (E 500), difosfater (E 450) og gjær. Disse deigene bør ikke heve under lagring ved lave temperaturer, men først 

når produktene skal tilberedes av brukeren. Det er hovedsakelig natriumbikarbonat som får deigen til å heve, mens gjær 

med lav heveaktivitet særlig brukes for å utvikle den typiske aromatiske smaken. Difosfater brukes som surhets-

regulerende midler for å regulere utviklingen av karbondioksid fra natriumbikarbonatet. 

5) Et slikt hevesystem basert på natriumbikarbonat, difosfater og gjær kan brukes som et alternativ til selvhevende mel der 

et høyere nivå av fosfater er tillatt. En godkjenning av bruk av difosfater i gjærbaserte ferdigdeiger vil dermed ikke føre 

til økt inntak av fosfater. Bruk av difosfater som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdige pizza-, 

pai- og tertedeiger og lignende produkter bør derfor godkjennes. 

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

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke antas å påvirke menneskers helse. 

Ettersom en godkjenning av bruk av difosfater som surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdige pizza-, pai- og 

tertedeiger og lignende produkter ikke antas å utgjøre en sikkerhetsrisiko, er det ikke nødvendig å anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

7) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

8) 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 298 av 16.10.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2015 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. 24. 

(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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 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, 15. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i kategorien 07.1 «Brød og rundstykker» etter 

posten for tilsetningsstoff E 338–452: 

 «E 450 Difosfater 12 000 (4) 
bare kjølte, ferdigpakkede, gjærbaserte ferdige 

pizza-, pai- og tertedeiger og lignende produkter» 

 


