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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1056/2012 

av 12. november 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 om 

næringsmiddelenzymer med hensyn til overgangstiltak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmid-

delenzymer og om endring av rådsdirektiv 83/417/EØF, 

rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, råds-

direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97(1), særlig 

artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1332/2008 er fristen for framlegging av 

enzymsøknader 24 måneder etter anvendelsesdatoen for 

gjennomføringstiltakene fastsatt i samsvar med artikkel 

9 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetnings-

stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011 av  

10. mars 2011 om gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1331/2008(3) får anvendelse fra 11. september 2011. 

3) Opprettelsen av EU-listen over næringsmiddelenzymer 

bør skje på en smidig måte og ikke forstyrre det 

nåværende markedet for næringsmiddelenzymer, særlig 

små og mellomstore bedrifter. Det kan om nødvendig 

vedtas hensiktsmessige overgangstiltak for opprettelse 

av denne listen, i samsvar med framgangsmåten nevnt i 

artikkel 17 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1332/2008. 

4) I henhold til artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 234/2011 skal søkerne ta hensyn til de seneste 

retningslinjer for opplysningskrav ved risikovurdering 

utarbeidet av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddelstrygghet («Myndigheten»), som er 

tilgjengelige på det tidspunkt søknaden inngis. 

Myndigheten vedtok en vitenskapelig uttalelse  

23. juli 2009 med retningslinjer for opplysningskrav ved 

vurdering av søknader om godkjenning av næ-

ringsmiddelenzymer(4) og avga 8. juli 2011 forklarende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 13.11.2012,  

s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 19. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 64 av 11.3.2011, s. 15. 

(4) The EFSA Journal (2009) 1305, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/ 

en/scdoc/doc/1305.pdf 

merknader til retningslinjene for innsendelse av 

dokumentasjon for næringsmiddelenzymer(5). Den ved-

tok også en vitenskapelig uttalelse 25. mai 2011 med 

oppdatering av retningslinjene for risikovurdering av 

genmodifiserte mikroorganismer og produkter som 

stammer fra disse beregnet brukt som næringsmidler og 

fôr(6). 

5) De detaljerte kravene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 234/2011, i Myndighetens retningslinjer og i 

forklarende merknader ble vedtatt etter forordning (EF) 

nr. 1332/2008. 

6) De erfaringer som er gjort i mellomtiden, viser at 

opprinnelig frist for framlegging av søknader ikke er 

tilstrekkelig for å gi berørte parter, særlig små og 

mellomstore bedrifter, tid til å framskaffe alle 

nødvendige opplysninger innen tidsfristen. Det er 

nødvendig med mer tid enn først antatt for framlegging 

av søknader for å fremme en smidig overgang fra 

dagens rettslige stilling til den ordningen som ble 

innført ved forordning (EF) nr. 1332/2008. Fristen på 24 

måneder for framlegging av søknader om 

næringsmiddelenzym fastsatt ved forordning (EF)  

nr. 1332/2008, bør derfor forlenges. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem —  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1332/2008 skal annet 

ledd lyde: 

«Fristen for å framlegge slike søknader skal være 42 måneder 

etter anvendelsesdatoen for gjennomføringstiltakene fastsatt i 

samsvar med artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 

om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av 

tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.» 

  

(5) Supporting Publication 2011:177. http://www.efsa.europa.eu/ 

en/supporting/doc/177e.pdf 

(6) EFSA Journal 2011; 9(6):2193. http://www.efsa.europa.eu/ 

en/efsajournal/doc/2193.pdf 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 12. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____________  


