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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum(1), 
einkum 3. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)	 Í	 II.	 viðauka	 við	 reglugerð	 (EB)	 nr.	 1333/2008	 er	 sett	 fram	 skrá	 Evrópusambandsins	 yfir	 matvælaaukefni	 sem	
samþykkt hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2)	 Uppfæra	má	 skrá	Evrópusambandsins	 yfir	matvælaaukefni	 í	 samræmi	við	 sameiginlegu	málsmeðferðina	 sem	um	
getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (2), annaðhvort að frumkvæði 
framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3)	 Umsókn	um	leyfi	fyrir	notkun	á	dífosfötum	(E	450),	sem	lyftiefni	og	sýrustilli	í	tilbúin	gerdeig,	var	lögð	fram	7.	júlí	
2013 og gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin.

4)	 Að	því	er	varðar	fersk	deig,	sem	eru	notuð	sem	grunnur	í	tilreiðslu	á	flatbökum,	bökum,	ávaxtabökum	og	svipuðum	
vörum, þarf að notast við aðferð til lyftingar sem grundvallast á natríumbíkarbónati (E 500), dífosfötum (E 450) og 
geri. Þessi deig ættu ekki að lyfta sér við kældar aðstæður heldur ætti neytandinn að koma lyftingunni af stað við 
lokatilreiðslu. Lyftingin verður einkum fyrir tilstilli natríumbíkarbónats en ger með litla virkni til lyftingar er einkum 
nauðsynlegt	til	að	framkalla	einkennandi	sterkan	keim.	Dífosföt	eru	nauðsynleg	sem	sem	sýrustillar	í	því	skyni	að	
stjórna	myndun	koltvísýrings	úr	natríumbíkarbónatinu.

5) Hægt er að nota slíka aðferð til lyftingar, sem grundvallast á natríumbíkarbónati, dífosfötum og geri, sem valkost 
í	staðinn	fyrir	að	nota	sjálflyftandi	hveiti	þar	sem	meira	magn	fosfata	er	leyfilegt.	Leyfi	fyrir	notkun	á	dífosfötum	
í	 tilbúnu	gerdeigi	mun	því	ekki	 leiða	 til	aukningar	á	 innteknu	magni	af	 fosfötum.	Því	er	 rétt	að	heimila	notkun	á	
dífosfötum	sem	lyftiefni	og	sýrustilli	í	gerdeig	sem	eru	notuð	sem	grunnur	í	flatbökur,	bökur,	ávaxtabökur	og	svipaðar	
vörur.

6) Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu	áður	en	hún	uppfærir	skrá	Evrópusambandsins	yfir	matvælaaukefni,	sem	sett	er	fram	í	II.	viðauka	við	reglugerð	
(EB)	nr.	1333/2008,	nema	þegar	ólíklegt	er	að	uppfærslan,	sem	um	er	að	ræða,	hafi	áhrif	á	heilbrigði	manna.	Þar	eð	
leyfi	fyrir	notkun	á	dífosfötum	sem	sýrustilli	í	gerdeig,	sem	eru	notuð	sem	grunnur	í	flatbökur,	bökur,	ávaxtabökur	
og svipaðar vörur, er ekki talið hafa áhættu í för með sér er ekki nauðsynlegt að leita álits Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu.

7)	 Því	ber	að	breyta	II.	viðauka	við	reglugerð	(EB)	nr.	1333/2008	til	samræmis	við	það.

8)	 Ráðstafanirnar,	sem	kveðið	er	á	um	í	þessari	 reglugerð,	eru	 í	samræmi	við	álit	 fastanefndarinnar	um	plöntur,	dýr,	
matvæli og fóður.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 298, 16.10.2014, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2015 frá 20. mars 2015 
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) Reglugerð	Evrópuþingsins	og	ráðsins	(EB)	nr.	1331/2008	frá	16.	desember	2008	um	sameiginlega	málsmeðferð	við	leyfisveitingu	fyrir	aukefni	í	matvæl-

um, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1084/2014

frá 15. október 2014

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er 
varðar notkun á dífosfötum (E 450) sem lyftiefni og sýrustilli í tilbúin gerdeig (*)
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt 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 15. október 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  José Manuel BARROSO

  forseti.

______

VIÐAUKI

Í	E	hluta	II.	viðauka	við	reglugerð	(EB)	nr.	1333/2008	bætist	eftirfarandi	færsla	við	í	flokki	07.1	‚Brauð	og	smábrauð‛	á	eftir	færslunni	
fyrir matvælaaukefni E 338–452:

‚E 450 Dífosföt 12 000 (4)
Einungis kæld, forpökkuð gerdeig, notuð sem 
grunnur	í	flatbökur,	bökur,	ávaxtabökur	og	
svipaðar vörur‛




