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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/59/EU

2015/EØS/58/41

av 26. august 2010
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk av
ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Det bør derfor fastsettes særlige grenseverdier for
metanol og 2-propanol som finnes i næringsmidler som
følge av at de brukes ved framstilling av aromaer fra
naturlige aromastoffer. For å kunne anses som trygge bør
disse grenseverdiene være lavere enn grenseverdien på
10 mg/kg som Vitenskapskomiteen for næringsmidler har
vurdert som trygg(3).

4)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler
ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(1), særlig artikkel 4,
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Direktiv 2009/32/EF får anvendelse på ekstraksjonsmidler som blir brukt eller er beregnet på bruk ved
framstilling av næringsmidler eller næringsmiddel
-ingredienser. Direktivet får ikke anvendelse på
ekstraksjonsmidler som brukes ved framstilling av
tilsetningsstoffer i næringsmidler, vitaminer og andre
ernæringsmessige tilsetningsstoffer, med mindre slike
tilsetningsstoffer i næringsmidler, vitaminer eller
ernæringsmessige tilsetningsstoffer er oppført i vedlegg I.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(heretter kalt Myndigheten) har vurdert tryggheten
ved dimetyleter som ekstraksjonsmiddel for å fjerne
fett fra animalske proteinråstoffer, og avgav sin
uttalelse 29. januar 2009(2). Myndigheten konkluderte
med at dimetyleter ikke utgjør noen risiko, forutsatt
at grenseverdien for restmengder av dimetyleter er
9 μg/kg ekstraherte animalske proteiner. Dimetyleter
brukt som ekstraksjonsmiddel for å fjerne fett fra
animalske proteinråvarer bør derfor tillates på det vilkår
at grenseverdien for restmengder av dimetyleter er 9 μg/
kg i det avfettede proteinproduktet.
I del III i vedlegg i til direktiv 2009/32/EF er det ikke
fastsatt særlige grenseverdier for restmengder i
næringsmidler av metanol og 2-propanol fra tilberedningen
av aromaer. Medlemsstatene og Kommisjonen påpekte
at den alminnelige grenseverdien for restmengder på
10 mg/kg for metanol og 2-propanol, som fastsatt i del II
i vedlegg I til direktiv 2009/32/EF, er for streng dersom
den anvendes direkte på aromaer.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 27.8.2010, s. 10,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2011 av 1. april 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 37 av 30.6.2011, s. 12.
(1) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 3.
(2) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for materialer som kommer
i kontakt med næringsmidler, enzymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer
(CEF), på anmodning fra Kommisjonen, om tryggheten ved bruk av
dimetyleter som ekstraksjonsmiddel. The EFSA Journal (2009) 983, s. 1-13.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 2009/32/EF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 15. september 2011 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
(3)

Vitenskapskomiteen
for
næringsmidler. Annen
uttalelse
om
ekstraksjonsmidler av 21. juni 1991. Rapporter om næringsmiddelvitenskap
og –teknikk fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (29. serie), s. 1-11.
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Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. august 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2009/32/EF gjøres følgende endringer:
1.

I del II innsettes følgende rad:

«Dimetyleter

2.

Tilberedning av avfettede animalske 0,009 mg/kg i det avfettede proteinprotein-produkter
produktet»

I del III innsettes følgende rader:

«Metanol

1,5 mg/kg

2-propanol

1 mg/kg»
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