Nr. 4/236

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

23.1.2014

2014/EES/4/24

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 497/2013
frá 29. maí 2013
um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á
aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Matvælaaukefnin kalsíumálsílíkat (E 556) og álsílikat
(kaólín) (E 559) voru felld brott úr skránni í II. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 frá og með 1. febrúar
2014 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
380/2012 frá 3. maí 2012 um breytingu á II. viðauka við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008
að því er varðar skilyrði fyrir notkun matvælaaukefna
sem innihalda ál og magnið sem er heimilt að nota(4).
Af þessum sökum skal einnig fella brott nákvæmu
skilgreiningarnar fyrir þessi matvælaaukefni.

6)

Í reglugerð (ESB) nr. 231/2012 eru tvær villur sem varða
EINECS-númer(5) sem var úthlutað fyrir dínatríum
gúanýlat (E 627) og díkalíumgúanýlat (E 628). Þessar
villur ber að leiðrétta.

7)

Því ber að breyta og leiðrétta reglugerð (ESB) nr. 231/2012
til samræmis við það.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum(1),
einkum 14. 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)

2)

3)

4)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
231/2012(3) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar á
aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. við
auka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.
Þessar nákvæmu skilgreiningar má uppfæra í samræmi
við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr.
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008, annað hvort að
frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar um
sóknar.
Þegar þessar nákvæmu skilgreiningar eru uppfærðar er
nauðsynlegt að taka mið af forskriftum og greiningar
aðferðum fyrir matvælaaukefni, sem eru settar fram í
Alþjóðamatvælaskránni (Codex Alimentarius), samdar
af sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbún
aðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðis
málastofnunarinnar um aukefni í matvælum.
Í reglugerð (ESB) nr. 231/2012 eru villur í nákvæmu
skilgreiningunum fyrir natríumbísúlfít (E 222), natríum
laktat (E 325) og ammóníumfosfatíð (E 442). Þessar villur
ber að leiðrétta.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt og
hann leiðréttur í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
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 29. maí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
___________
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 143, 30.5.2013, bls. 20. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 222/2013 frá 13. desember
2013 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. 16.
(2) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1.

(4)
(5)

Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2012, bls. 14.
Evrópuskrá yfir íðefni á markaði.
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VIÐAUKI
Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt og hann leiðréttur sem hér segir:
1) Færslunni fyrir E 222, natríumbísúlfít, er breytt sem hér segir:
a) Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:
„E 222 NATRÍUMVETNISSÚLFÍT“
b) Í stað nákvæmu skilgreiningarinnar á hreinleika járns komi eftirfarandi:
„Járn

Ekki meira en 10 mg/kg byggt á SO2 innihaldi“

2) Í stað nákvæmu skilgreiningarinnar á prófun til að sanngreina kalíum í færslunni fyrir E 325, natríumlaktat, komi
eftirfarandi:
„Prófun fyrir natríum

Stenst prófunina“

3) Í stað nákvæmu skilgreiningarinnar að því er varðar lýsingu í færslunni fyrir E 442, ammóníumfosfatíð, komi
eftirfarandi:
„Lýsing

Fitukennt, hálffast efni yfir í olíukenndan vökva“

4) Í stað fyrirsagnarinnar í færslunni fyrir E 556, kalsíumálsílíkat, komi eftirfarandi:
„E 556 KALSÍUMÁLSÍLÍKAT(*)“
_______________
(*) Gildistími: til 31. janúar 2014.

5) Í stað fyrirsagnarinnar í færslunni fyrir E 559, álsílíkat (kaólín), komi eftirfarandi:
„E 559 ÁLSÍLÍKAT (KAÓLÍN)(*)“
_______________
(*) Gildistími: til 31. janúar 2014.

6) Í stað EINECS-númersins í skilgreiningunni í færslunni fyrir E 627, dínatríumgúanýlat, komi eftirfarandi:
„EINECS-nr.

226-914-1“

7) Í stað EINECS-númersins í skilgreiningunni í færslunni fyrir E 628, díkalíumgúanýlat, komi eftirfarandi:
„EINECS-nr.

221-849-5“
___________
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