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VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE 

van XXX 

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor 

aluminium bevattende levensmiddelenadditieven  

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,  

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven1, en met name artikel 10, lid 3,  

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor 
gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en 
gebruiksvoorwaarden. 

(2) In haar advies van 22 mei 2008 2 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) aanbevolen de toelaatbare wekelijkse inname (TWI) voor aluminium tot 
1 mg/kg lichaamsgewicht/week te verlagen. Voorts is de EFSA van oordeel dat de 
herziene TWI in een aanzienlijk deel van de Unie doorgaans wordt overschreden voor 
grote consumenten, en met name kinderen.  

(3) De EFSA is van oordeel dat de bevolking hoofdzakelijk via levensmiddelen aan 
aluminiumverbindingen wordt blootgesteld, als gevolg van zowel het natuurlijke 
voorkomen van aluminium in levensmiddelen als het gebruik van 
aluminiumverbindingen bij de verwerking van levensmiddelen, onder meer in 
levensmiddelenadditieven. Vanwege de gehanteerde opzet van de menselijke 
voedingsstudies en de analysemethoden, waarmee alleen het totale aluminiumgehalte 
in levensmiddelen wordt bepaald, is de EFSA echter niet in staat te kwantificeren 
welke rol elke afzonderlijke bron hierbij speelt. 

(4) Op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is het gebruik van 
aluminium bevattende levensmiddelenadditieven in een groot aantal levensmiddelen 

                                                 
1 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16. 
2 Scientific  Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact 

Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake, The EFSA Journal (2008) 754, blz. 1. 
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toegestaan, vaak tegen zeer hoge maximaal toelaatbare niveaus of zonder enige 
aanduiding van de maximale concentratiewaarden ("quantum satis").  

(5) Op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en van Verordening (EU) 
nr. …/…. van de Commissie tot vaststelling van de specificaties van de in de 
bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven is het gebruik van bepaalde 
kleurstoffen die aluminium kunnen bevatten in de vorm van lakken in een groot aantal 
levensmiddelen toegestaan, over het algemeen zonder enige indicatie van de maximale 
concentratiewaarden van aluminium in de lakken. 

(6) Het is derhalve gepast de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de 
gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met inbegrip 
van aluminiumlakken, te verlagen, om ervoor te zorgen dat de herziene TWI niet 
wordt overschreden. 

(7) Aangezien reeds decennialang fabricagepraktijken worden toegepast waarbij grotere 
hoeveelheden levensmiddelenadditieven worden gebruikt, moet een overgangsperiode 
worden vastgesteld om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te stellen 
zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften van deze verordening voor het gebruik 
van aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met uitzondering van lakken. 

(8) Het op het etiket aangeven van het aluminiumgehalte van niet voor verkoop aan de 
eindverbruiker bestemde aluminiumlakken is op dit moment facultatief. Dit moet 
binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening 
verplicht worden gesteld, zodat levensmiddelenproducenten die aluminiumlakken 
gebruiken, in staat worden gesteld zich aan de voorgestelde maximumgehalten voor 
deze lakken aan te passen. Derhalve moet een overgangsperiode van meer dan twaalf 
maanden worden vastgesteld om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat 
te stellen zich aan de nieuwe voorschriften van deze verordening aan te passen. 

(9) Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie 3, is 
in beginsel met ingang van 1 juni 2013 van toepassing. Om de doeltreffende 
uitvoering van bijlage II te vergemakkelijken, is het gepast in de bijlage de 
toepassingsperioden op te nemen die niet beginnen op 1 juni 2013 en die na de 
inwerkingtreding van deze verordening liggen. 

(10) De aluminium bevattende draagstof bentoniet (E 558) wordt volgens de door de 
levensmiddelenproducenten verstrekte informatie niet meer gebruikt. Bentoniet is dan 
ook niet opgenomen in deel 1 van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en 
moet ook worden geschrapt van de lijst van alle additieven in deel B van bijlage II bij 
Verordening (EG) nr. 1333/2008. 

(11) De aluminium bevattende levensmiddelenadditieven calciumaluminiumsilicaat 
(E 556) en aluminiumsilicaat (kaolien) (E 559) moeten worden geschrapt van de lijst 
van alle additieven in deel B van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, 
aangezien deze stoffen door andere levensmiddelenadditieven kunnen worden 
vervangen. 

                                                 
3 PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1. 
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(12) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies 
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees 
Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij 
deze verordening.  

Artikel 2 

1. Levensmiddelen die niet voldoen aan de met ingang van 1 februari 2014 van 
toepassing zijnde bepalingen van deze verordening en die vóór 1 februari 2014 legaal 
in de handel zijn gebracht, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun 
uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht.  

2. In afwijking van lid 1 mogen levensmiddelen die aluminium lakken bevatten en die 
niet voldoen aan de met ingang van 1 augustus 2014 van toepassing zijnde 
bepalingen van deze verordening en die vóór 1 augustus 2014 legaal in de handel 
zijn gebracht, tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste 
gebruiksdatum in de handel worden gebracht. 

Artikel 3 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Commissie 
 De voorzitter 
 José Manuel Barroso 


