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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1098/2014

Nr. 23/151

2015/EES/23/26

frá 17. október 2014
um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er
varðar tiltekin bragðefni (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 frá 16. desember 2008 um bragðefni og tiltekin
innihaldsefni matvæla, sem hafa bragðgefandi eiginleika, til notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 og (EB) nr. 110/2008 og tilskipun 2000/13/EB (1), einkum 3. mgr. 11. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega
málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (2), einkum 5. mgr.
7. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er sett fram skrá Sambandsins yfir bragðefni og grunnefni sem samþykkt
eru til notkunar í og á matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)

A-hluti skrár Sambandsins inniheldur bæði bragðefni, sem hafa verið metin, þar sem engar neðanmálsgreinar eru
settar við þessi efni og einnig bragðefni, sem verið er að meta, sem eru auðkennd með neðanmálsgreinum 1 til 4 í
skránni.

3)

Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, hefur lokið mati á 8 efnum sem eru sem
stendur skráð sem bragðefni sem verið er að meta. Matvælaöryggisstofnun Evrópu mat þessi bragðefni í eftirfarandi
mati á hópi bragðefna: mat FGE.21rev4 (3) (efni með FL-númer 15.054, 15.055, 15.086 og 15.135), mat FGE.24.rev2
(4) (efni 14.085), mat FGE.77rev1 (5) (efni með FL-númer 14.041) og mat FGE.93rev1 (6) (efni með FL-númer 15.010
og FL-númer 15.128). Matvælaöryggisstofnun Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að þessi bragðefnin teljist ekki hafa
öryggisvanda í för með sér miðað við áætlað inntekið magn með fæðu.

4)

Matvælaöryggisstofnunin gerði, sem hluta af mati sínu, athugasemdir við forskriftir tiltekinna efna. Athugasemdirnar
tengjast nöfnum, hreinleika eða samsetningu eftirfarandi efna: FL-númer: 15.054 og 15.055. Þessum athugasemdum
ætti að bæta við skrána

5)

Bragðefnin, sem metin voru í þessu mati á hópi bragðefna, ætti að skrá sem metin efni með því að eyða tilvísununum
í neðanmálsgreinar 2, 3 eða 4 í viðkomandi færslum í skrá Sambandsins.

6)

Því ber að breyta og leiðrétta A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 til samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 300, 18.10.2014, bls. 41. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2015 frá 20. mars 2015
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 34.
(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(11), 3451.
(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(11), 3453.
(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3586.
(6) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(11), 3452.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. október 2014.

		

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

		

José Manuel BARROSO

		

forseti.
___________

23.4.2015

Pýrról

2-asetýl-5-metýlpýrról

2-asetýl-2-þíasólín

Díhýdró-2,4,6-tríetýl-1,3,5(4H)-díþíasín

[2S-(2a,4a,8ab)]2,4-dímetýl(4H)pýrrólídínó[1,2e]1,3,5-díþíasín

2-metýl-2-þíasólín

2-própíónýl-2-þíasólín

„15.135

Etýlþíaldín

8) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 15.135 komi eftirfarandi:

„15.128

7) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 15.128 komi eftirfarandi:

„15.086

6) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 15.086 komi eftirfarandi:

„15.055

5) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 15.055 komi eftirfarandi:

„15.054

4) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 15.054 komi eftirfarandi:

„15.010

3) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 15.010 komi eftirfarandi:

„14.085

2) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 14.085 komi eftirfarandi:

„14.041

1) Í stað færslunnar fyrir FL-númer 14.041 komi eftirfarandi:

54717-14-5

29926-42-9

2346-00-1

116505-60-3

54717-17-8

29926-41-8

6982-72-5

109-97-7

Ákvæðum A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1334/2008 er breytt sem hér segir:

1760

1763

1759

1314

2335

2318

VIÐAUKI

A.m.k. 90%. Efnisþættir í minna magni:
minna en 5% 3,5-díetýl-1,2,4-tríþíólan,
minna en 2% þíaldín, minna en 3% önnur
óhreinindi

Blanda fjölhverfna ((R/R), (R/S), (S/R) og
(S/S))

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

EFSA“

JECFA/EFSA“

23.4.2015
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/153

