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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/537 

av 31. mars 2015 

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

bruk av aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle 

medisinske formål(*) 

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) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») anbefalte i sin uttalelse av 22. mai 2008(3) å 

redusere tolerabelt ukentlig inntak (TWI) av aluminium til 1 mg/kg kroppsvekt/uke. Myndigheten anser dessuten at den 

reviderte TWI som regel overskrides i store deler av Unionen av personer med høyt forbruk, særlig barn. For å sikre at 

den reviderte TWI ikke overskrides, ble bruksvilkårene for og grenseverdier for bruk med hensyn til tilsetningsstoffer 

som inneholder aluminium, herunder aluminiumslakker, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012(4).  

4) I forordning (EU) nr. 380/2012 er det fastsatt at aluminiumlakker framstilt av fargestoffene ført opp i tabell 1 i del B i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er tillatt til 31. juli 2014. Fra 1. august 2014 er bare aluminiumlakker framstilt 

av fargestoffene ført opp i tabell 3 i del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 tillatt, og bare i de nærings-

middelkategorier der det er uttrykkelig fastsatt bestemmelser om grenseverdier for aluminium fra aluminiumlakker i del E i 

nevnte vedlegg.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 1.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2015 av 11. juni 2015 

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

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 37. 

(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). 

(3) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt 

med næringsmidler: «Safety of aluminium from dietary intake» (The EFSA Journal (2008) 754, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til vilkår og grenseverdier for bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 119 av 

4.5.2012, s. 14). 
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5) Det ble 30. oktober 2013 inngitt en søknad om utvidelse av bruken av aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, 

karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål, og denne er blitt gjort tilgjengelig for medlemsstatene 

i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. I denne søknaden ble det anmodet om at det fastsettes en 

grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer i disse næringsmidlene. Det ble 

anmodet om en utvidelse av bruken for næringsmidler til spesielle medisinske formål som ikke er beregnet på spedbarn 

og småbarn. Under vurderingen av søknaden ble det lagt særlig vekt på mulig eksponering for aluminium for ikke å 

undergrave forordning (EU) nr. 380/2012. 

6) I aluminiumlakker av fargestoffer er fargen gjort uløselig og fungerer annerledes enn sin fargeekvivalent (f.eks. 

forbedret lys-, pH- og varmestabilitet, noe som hindrer at fargen blør, og som gir en annen fargenyanse), noe som gjør 

lakkformen egnet til visse spesifikke tekniske anvendelser. Aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer er 

egnet til å oppfylle det tekniske behovet for flytende varmebehandlede næringsmidler til spesielle medisinske formål. 

7) Næringsmidler til spesielle medisinske formål defineres i kommisjonsdirektiv 1999/21/EF(1) som en kategori 

næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som er spesielt bearbeidet eller sammensatt med tanke på 

kostbehandling av pasienter, og som skal brukes bare under medisinsk tilsyn. De er beregnet på å utgjøre eneste eller 

kompletterende ernæringskilde for pasienter som har begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta, fordøye, oppta, 

omdanne eller utskille vanlige næringsmidler eller enkelte av de næringsstoffene de inneholder eller enkelte av deres 

stoffskifteprodukter, eller for pasienter som har andre medisinsk betingede ernæringsbehov som ikke kan dekkes ved en 

endring av det normale kostholdet, ved andre næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, eller ved en 

kombinasjon av disse to. 

8) Idet det tas hensyn til opplysninger om forbruk av næringsmidler til spesielle medisinske formål fra EFSAs database 

over forbruk av næringsmidler(2) og idet det antas at innholdet av aluminium ligger på grenseverdien på 3 mg/kg, holdes 

eksponeringen for aluminium fra disse næringsmidlene godt under TWI på 1 mg/kg kroppsvekt/uke for både voksne og 

barn. Ettersom eksponeringen for aluminium fra andre kilder i kostholdet vil være begrenset, særlig dersom nærings-

midler til spesielle medisinske formål utgjør eneste ernæringskilde, forventes det derfor ikke at TWI vil bli overskredet 

for pasienter som inntar slike næringsmidler.  

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

før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt 

når en slik ajourføring ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom en utvidelse av godkjenningen av bruk av 

aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer utgjør en ajourføring av listen som ikke kan påvirke menneskers 

helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

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

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

  

(1) Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29). 

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm  
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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, 31. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

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

1) I næringsmiddelkategori 13.2 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt 

produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)» skal posten for gruppe III lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 50 (88)»  

2) I næringsmiddelkategori 13.2 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt 

produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)» tilføyes følgende fotnote: 

  «(88): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 

3 mg/kg bare i flytende varmebehandlede produkter. Ingen andre aluminiumlakker må 

brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal 

grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 

 


