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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/639

frá 23. apríl 2015

um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 
að því er varðar notkun á kísildíoxíði (E 551) í pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á 

pólýetýlenglýkól (E 1209) (*)

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	 III.	 viðauka	 við	 reglugerð	 (EB)	 nr.	 1333/2008	 er	 sett	 fram	 skrá	 Evrópusambandsins	 yfir	matvælaaukefni	 sem	
samþykkt hafa verið til notkunar í matvælaaukefni, matvælaensím, bragðefni, næringarefni og skilyrði fyrir notkun 
þeirra.

2) Uppfæra má skrána í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (2), annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar 
umsóknar.

3) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 685/2014 (3) er notkun á pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt 
á pólýetýlenglýkól leyfð í fæðubótarefni í föstu formi.

4)	 Kísildíoxíð	 (E	 551)	 er	 notað	 í	 pólývínýlalkóhól	 sem	 hefur	 verið	 grætt	 á	 pólýetýlenglýkól	 til	 að	 bæta	 flæðislega	
eiginleika	 fjölliðuduftsins.	 Áætluð	 yfirfærsla	 kísildíoxíðs	 í	 endanlegu	 matvælin	 með	 notkun	 pólývínýlalkóhóls	
sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól er 300–500 mg. Á þessu stigi hefur kísildíoxíð ekki tæknilegt hlutverk í 
fæðubótarefninu.

5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu lagði mat á öryggi pólývínýlalkóhóls sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól þegar 
það	er	notað	sem	aukefni	í	matvæli	og	komst	að	þeirri	niðurstöðu	að	notkun	þess	í	fæðubótarefni	sem	filmuhúðun	
skapi ekki öryggisvanda við tillagða notkun (4).	Öryggismatið	náði	einnig	yfir	tilgreindu	notkunina	á	kísildíoxíði	í	
pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól.

6) Því er rétt að leyfa notkun á kísildíoxíði í pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól.

7) Því ber að breyta 2. hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 til samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum 2. hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 24.4.2015, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2015 frá  
25. september 2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður 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	

matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1).
(3)	 Reglugerð	framkvæmdastjórnarinnar	(ESB)	nr.	685/2014	frá	20.	júní	2014	um	breytingu	á	II.	viðauka	við	reglugerð	Evrópuþingsins	og	ráðsins	(EB)	

nr. 1333/2008 og viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á 
pólýetýlenglýkól í fæðubótarefni í föstu formi (Stjtíð. ESB L 182, 21.6.2014, bls. 23).

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(8), 3303.
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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 23. apríl 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

__________

VIÐAUKI

Í 2. hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 bætist eftirfarandi færsla við á eftir þriðju færslunni fyrir matvælaaukefni E 551:

„E 551 Kísildíoxíð 5 000 mg/kg í efnablöndunni E 1209 pólývínýlalkóhól sem hefur verið 
grætt á pólýetýlenglýkól“




