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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/649 

av 24. april 2015 

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

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av L-leucin som bærer for 

bordsøtningsmidler i tablettform(*) 

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) 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(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler 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. 

4) Den 9. september 2010 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av L-leucin som bærer (hjelpestoff ved 

tablettframstilling) for bordsøtningsmiddel i tablettform av Tyskland, der slik bruk var tillatt. Søknaden er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) L-leucin har en teknologisk funksjon og det er et behov for å bruke stoffet i bordsøtningsmidler i tablettform. L-leucin 

blandes homogent med søtstoff før det presses tabletter av blandingen, og stoffet forhindrer at tablettene setter seg fast i 

pressen.  

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») har vurdert tryggheten ved bruk av 

aminosyrer og tilknyttede stoffer som aromastoffer, og avgav sin uttalelse 29. november 2007(4). Myndigheten 

konkluderte med at menneskelig eksponering for aminosyrer gjennom næringsmidler er høyere enn den forventede 

eksponeringen i forbindelse med bruken som aromastoffer og at ni av stoffene, herunder L-leucin, ikke medfører noen 

sikkerhetsrisiko ved beregnet inntak som aromastoffer. 

7) I søknaden ble det påvist at selv et meget høyt forbruk av søtningsmiddel i tablettform ikke ville overstige 4 % av det 

anbefalte inntaket av L-leucin. 

8) Bruk av L-leucin som bærer for bordsøtningsmidler i tablettform som angitt i vedlegg I til denne forordning, bør derfor 

godkjennes, og tilsetningsstoffet bør tildeles E-nummer E 641.  

9) Spesifikasjonene for L-leucin bør innføres i forordning (EU) nr. 231/2012 første gang det oppføres på EU-listen i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør i den forbindelse tas hensyn til Den europeiske farmakopés 

renhetskriterier for L-leucin.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 24. 

(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).  

(4) EFSA Journal (2008) 870, 1–46. 
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10) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 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 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, 24. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

1) I del B, i avsnitt 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 640: 

«E 641 L-leucin»“ 

2) I del E, i næringsmiddelkategori 11.4.3 «Bordsøtningsmidler i tablettform», innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 640:  

 «E 641 L-leucin 50 000»   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for E 640:  

«E 641 L-LEUCIN 

Synonymer 2-aminoisobutyleddiksyre; L-2-amino-4-metylvaleriansyre; alfa-

aminoisokapronsyre; (S)-2-amino-4-metylpentansyre; L-leu 

Definisjon  

EINECS 200-522-0  

CAS-nummer 61-90-5 

Kjemisk betegnelse L-leucin; L-2-amino-4-metylpentansyre 

Kjemisk formel C6H13NO2 

Molekylvekt 131,17 

Innhold Ikke under 98,5 % og ikke over 101,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt krystallinsk pulver eller blanke flak 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, eddiksyre, fortynnet HCl og alkaliske hydroksider og 

karbonater; tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon [α]D20 mellom + 14,5° og + 16,5° 

(4 % løsning (tørrstoffbasis) i 6N HCl) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (100–105 °C) 

Sulfataske Høyst 0,1 % 

Klorid Høyst 200 mg/kg 

Sulfater Høyst 300 mg/kg 

Ammonium Høyst 200 mg/kg 

Jern Høyst 10 mg/kg 

Arsen Høyst 3 mg/kg  

Bly Høyst 5 mg/kg 

Kvikksølv Høyst 1 mg/kg « 

 __________  


