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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/763 

av 9. juni 2020 

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  

trikalsiumfosfat (E 341 (iii))(*) 

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 nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 28. september 2018 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet trikalsiumfosfat 

(E 341(iii)). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) I de gjeldende EU-spesifikasjonene er det fastsatt at trikalsiumfosfat (E 341(iii)) framstilles ved nøytralisering av 

fosforsyre med kalsiumhydroksid. Søkeren anmoder om at nøytralisering med kalsiumkarbonat innføres som et 

alternativ. 

5) Kalsiumhydroksid framstilles ifølge søkeren ved å kalsinere kalsiumkarbonat, noe som kunne unngås dersom kalsium-

karbonat ble brukt direkte som utgangsmateriale. Søkeren hevder at den største fordelen med å bruke kalsiumkarbonat 

direkte, er redusert energibehov under framstillingen og dermed en mer bærekraftig produksjonsprosess. Ifølge søkeren 

vil begge produksjonsprosessene gi samme sluttprodukt, trikalsiumfosfat (E 341(iii)), det vil si at det ikke inneholder 

andre urenheter enn dem som er angitt i forordning (EU) nr. 231/2012. 

6) Søknaden ble drøftet av arbeidsgruppen av regjeringseksperter på tilsetningsstoffer. Basert på opplysningene framlagt 

av søkeren og tilbakemeldingen fra den nevnte arbeidsgruppen har Kommisjonen kommet fram til at den foreslåtte 

endringen av spesifikasjonene for trikalsiumfosfat (E 341(iii)) ikke kan antas å påvirke menneskers helse. 

7) Ettersom bruk av kalsiumkarbonat som et alternativ til kalsiumhydroksid ved framstillingen av trikalsiumfosfat  

(E 341(iii)) innebærer en ajourføring av EU-listen som ikke antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

innhente en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forord-

ning (EF) nr. 1331/2008, og spesifikasjonene bør endres. 

8) Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 10.6.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal definisjonen i posten for «E 341 (iii) trikalsiumfosfat» lyde: 

«Definisjon Trikalsiumfosfat består av en variabel blanding av kalsiumfosfater som framstilles ved 

nøytralisering av fosforsyre med kalsiumhydroksid eller kalsiumkarbonat og har den 

omtrentlige sammensetningen 10CaΟ·3P2O5·Η2O» 

 


