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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/1855 

frá 19. október 2016 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/32/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um 

útdráttarleysa sem notaðir eru við framleiðslu matvæla og innihaldsefna í matvælum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/32/EB frá 23. apríl 2009 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 

útdráttarleysa sem notaðir eru við framleiðslu matvæla og innihaldsefna í matvælum (1), einkum a-lið fyrsta undirliðar 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 2009/32/EB gildir um útdráttarleysa sem eru notaðir eða ætlaðir til notkunar við framleiðslu matvæla eða 

innihaldsefna matvæla. Sú tilskipun gildir ekki um útdráttarleysa sem notaðir eru við framleiðslu aukefna í matvælum, 

vítamína og annarra viðbættra næringarefna, nema viðkomandi aukefni í matvælum, vítamín og viðbætt næringarefni séu 

talin upp í I. viðauka hennar. 

2) Hinn 19. ágúst 2014 lagði Akzo Nobel Industrial Chemicals BV fram umsókn þar sem farið var fram á breytingu  

á hámarksgildi leifa fyrir dímetýleter (DME) sem útdráttarleysis í fitusneyddum prótínafurðum úr dýrum, einkum 

kollageni og kollagenafleiðum, úr 0,009 mg/kg í 3 mg/kg og nýja notkun fyrir útdrátt úr prótínafurðum til að framleiða 

gelatín með hámarksgildi leifa sem nemur 0,009 mg/kg. Þessi umsókn var síðan gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin. 

3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) endurmat öryggi dímetýleters sem 

útdráttarleysis við tilreiðslu á fitusneyddum prótínafurðum úr dýrum, kollageni og gelatíni, og birti álit sitt 14. júlí 

2015 (2). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að notkun dímetýleters sem útdráttarleysis, við fyrirhuguð 

notkunarskilyrði og með því hámarksgildi leifa sem lagt er til, sem nema 3 mg/kg í kollageni og kollagenafleiðum og 

0,009 mg/kg í gelatíni, skapi engan öryggisvanda. 

4) Því þykir rétt að leyfa notkun dímetýleters sem útdráttarleysis til að fjarlægja fitu úr hráefnum úr dýraprótínum með þeim 

skilyrðum að hámarksgildi leifa dímetýleters sé 3 mg/kg í kollageni og kollagenafurðum og 0,009 mg/kg í gelatíni. 

5) Því ætti að breyta tilskipun 2009/32/EB til samræmis við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli 

og fóður. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2009/32/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 284, 20.10.2016, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2017 

frá 3. febrúar 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 6.6.2009, bls. 3. 

(2) EFSA CEF Panel (Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um efni sem komast í snertingu við matvæli, ensím, bragðefni og 

hjálparefni við vinnslu), 2015. Vísindalegt álit um öryggi notkunar á dímetýleter sem útdráttarleysi við fyrirhuguð notkunarskilyrði og með 

því hámarksgildi leifa sem lagt er til (Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended 

conditions of use and the proposed maximum residual limits). Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2015 13(7), 4174, 13 bls. 
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2. gr. 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en tveimur 

árum eftir gildistökudag hennar. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði landslaga sem þau samþykkja á því sviði sem tilskipun 

þessi nær yfir. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 19. október 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 

VIÐAUKI 

Í stað línunnar fyrir „dímetýleter“ í II. hluta I. viðauka við tilskipun 2009/32/EB komi eftirfarandi: 

„Dímetýleter Tilreiðsla á fitusneyddum prótínafurðum úr dýrum, 

þ.m.t. gelatín (*) 

0,009 mg/kg í fitusneyddum prótínafurðum úr 

dýrum, þ.m.t. gelatín 

Tilreiðsla á kollageni (**) og kollagenafleiðum, að 

frátöldu gelatíni 

3 mg/kg í kollageni og kollagenafleiðum, að 

frátöldu gelatíni“ 

 (*) „Gelatín“: náttúrulegt, leysanlegt prótín, hvort sem það myndar hlaup eða ekki, sem fæst með vatnsrofi að hluta til á kollageni sem er 

framleitt úr beinum, húðum og skinnum og sinum dýra, í samræmi við viðeigandi kröfur í reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

(**) „Kollagen“: afurð, að stofni til úr prótíni, sem er unnin úr beinum, húðum, skinnum og sinum dýra og framleidd í samræmi við viðeigandi 

kröfur í  reglugerð (EB) nr. 853/2004. 

 


