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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/75 

av 17. januar 2018 

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 mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))(*) 

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 næringsmiddeltilsetninger 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 etter søknad. 

3) Den 8. februar 2016 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet mikrokrystallinsk 

cellulose (E 460(i)). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) Den nåværende spesifikasjonen av løselighet for tilsetningsstoffet mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) lyder: 

«Uløselig i vann, etanol, eter og fortynnede mineralsyrer. Svakt løselig i natriumhydroksidløsning.» 

5) Søkeren anmoder om at spesifikasjonen av løselighet for dette tilsetningsstoffet endres til: «Uløselig i vann, etanol, eter 

og fortynnede mineralsyrer. Praktisk talt uløselig eller uløselig i natriumhydroksidløsning». 

6) I sin uttalelse av 24. januar 2017(4) konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 

med at søkerens foreslåtte endring av spesifikasjonen av løselighet for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) ikke utgjør 

noe trygghetsproblem. Myndigheten anbefalte imidlertid at konsentrasjonen av natriumhydroksidløsningen som skal 

brukes i løselighetstesten, angis i EU-spesifikasjonene. 

7) Det er derfor hensiktsmessig å endre beskrivelsen av løseligheten av næringsmiddeltilsetningen mikrokrystallinsk 

cellulose (E 460(i)) i natriumhydroksidløsning (konsentrasjon: 50 g NaOH / l) til «praktisk talt uløselig eller uløselig». 

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

9) 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 13 av 18.1.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 17. 

(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 ANS Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler), 2017: «Safety of the proposed 

amendment of the specifications for microcrystalline cellulose (E 460(i)) as a food additive.» EFSA Journal 2017;15(2):4699, 7 s. 

doi:10.2903/j.efsa.2017.4699. 
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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 17. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal spesifikasjonen av løselighet i posten for E 460(i), mikrokrystallinsk cellulose, 

lyde: 

«Løselighet Uløselig i vann, etanol, eter og fortynnede mineralsyrer. Praktisk talt uløselig eller uløselig i 

natriumhydroksidløsning (konsentrasjon: 50 g NaOH / l).» 

 __________  


