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                                                  TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2010/59/ESB                         2011/EES/29/16 

frá 26. ágúst 2010 

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 Evrópu-
sambandsins, 

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 
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. 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
„Matvælaöryggisstofnunin“) mat öryggi dímetýleters 
sem útdráttarleysis til að fjarlægja fitu úr hráefnum úr 
dýraprótínum og skilaði áliti sínu 29. janúar 2009 (2). 
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að 
því fylgi engin áhætta að því tilskildu að hámarksgildi 
leifa dímetýleters sé 9 µg/kg af útdregnum 
dýraprótínum. Því skal leyfa notkun dímetýleters sem 
útdráttarleysis til að fjarlægja fitu úr hráefnum úr 
dýraprótínum með þeim skilyrðum að hámarksgildi 
leifa dímetýleters sé 9 µg/kg í fitusneyddum 
prótínafurðum. 

2) Í III. hluta I. viðauka við tilskipun 2009/32/EB eru ekki 
fastsett tiltekin gildi leifa fyrir metanól og própan-2-ól, 
sem koma til vegna tilreiðslu á bragðefnum, í 
matvælum. Aðildarríki og framkvæmdastjórnin bentu á 
að almenn gildi fyrir leifar, sem eru 10 mg/kg fyrir 
metanól og própan-2-ól, eins og sett eru fram í II. hluta 
I. viðauka við tilskipun 2009/32/EB séu of ströng ef þau 
eiga að gilda beint gagnvart bragðefnum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 225, 27.8.2010, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 6.6.2009, bls. 3. 
(2) Vísindalegt álit nefndar um efni sem komast í snertingu við matvæli, 

ensím, bragðefni og hjálparefni við vinnslu, að beiðni framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins um öryggi við notkun dímetýleters sem útdráttarleysis. 
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2009) 983, bls. 1–13. 

3) Því skal fastsetja tiltekin gildi fyrir metanól og própan-
2-ól, sem koma til vegna notkunar þeirra við tilreiðslu á 
bragðefnum úr náttúrulegum bragðefnum, í matvælum. 
Til að þessi gildi teljist örugg skulu þau vera lægri en 
gildin við 10mg/kg sem vísindanefndin um matvæli (3) 
mat að væru örugg. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 15. september 2011. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þ essi ákvæði skal vera í þ eim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

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

________________  

(3) Vísindanefndin um matvæli. Annað álit um útdráttarleysa frá 21. júní 
1991. Skýrslur vísindanefndarinnar um matvæli er varða matvælavísindi 
og tækni (Food Science and Techniques Reports) (29. ritröð), bls. 1–11. 



19.5.2011  Nr. 29/137 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 26. ágúst 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2009/32/EB er breytt sem hér segir: 

 1. Í II. hluta bætist eftirfarandi lína við: 

„Dímetýleter Tilreiðsla á fitusneyddum 
prótínafurðum úr dýrum 

0,009 mg/kg í fitusneyddri 
prótínafurð“ 

 

 

 2. Í III. hluta bætast eftirfarandi línur við: 

„Metanól 1,5 mg/kg 

Própan-2-ól 1 mg/kg“ 
 

 

 

 

 


