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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/324 

av 24. februar 2017 

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 spesifikasjoner for basisk metakrylatkopolymer (E 1205)(*) 

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 i næringsmidler oppført 

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

2) Disse spesifikasjonene 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. 

3) Den 21. november 2014 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet basisk metakry-

latkopolymer (E 1205). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) Søkeren har anmodet om at definisjonen av tilsetningsstoffet endres med hensyn til den korte beskrivelsen av produksjons-

prosessen som følge av en modernisering av produksjonsprosessen. Etter en grundig gjennomgåelse av partikkelstørrelsen i 

den nåværende spesifikasjonen har søkeren anmodet om en endring av pulverets partikkelstørrelse. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok en uttalelse om tryggheten ved den 

foreslåtte endringen av spesifikasjonene for basisk metakrylatkopolymer (E 1205) som tilsetningsstoff i næringsmidler (4). 

På grunnlag av dataene som søkeren har framlagt, og den opprinnelige vurderingen av stoffet i 2010(5), konkluderte 

Myndigheten med at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet basisk metakrylatkopolymer 

(E 1205) ikke utgjør et sikkerhetsproblem. 

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

7) 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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 25.2.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2017 av 7. juli 2017 

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

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 14. 

(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 2016;14(5):4490, s. 13. 

(5) EFSA Journal 2010;8(2):1513, s. 23. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer i postene for tilsetningsstoff E 1205, basisk metakry-

latkopolymer: 

1) Posten for definisjonen skal lyde: 

«Definisjon Basisk metakrylatkopolymer framstilles ved termisk kontrollert polymerisasjon av monomerene 

metylmetakrylat, butylmetakrylat og dimetylaminoetylmetakrylat (oppløst i 2-propanol) ved bruk av et 

initieringssystem som avgir frie radikaler. En alkylmerkaptan brukes til å modifisere polymerkjeden. 

Polymerløsningen ekstruderes og granuleres under vakuum for å fjerne rester av flyktige bestanddeler. 

Granulatene selges som de er, eller gjennomgår enda en maling (mikronisering).» 

2) Posten for partikkelstørrelse skal lyde: 

«Pulverets partikkelstørrelse (danner en film ved bruk) < 50 μm på minst 95 % 

< 20 μm på minst 50 % 

< 3 μm: ikke over 10 %» 

 


