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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 202/2008

2015/EØS/29/06

av 4. mars 2008
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til antall og
navn på vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne
prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse
av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med
næringsmiddeltrygghet(1), særlig artikkel 28 nr. 4 annet ledd,
under henvisning til anmodningen framlagt av Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet 12. september 2007 og

med næringsmidler, enzymer, aromaer og tekniske
hjelpestoffer».
5)

Ved fordeling av ansvaret mellom de to nye gruppene bør
det sikres at sakkunnskapen i gruppene sammenfaller med
gruppenes respektive ansvarsområder og bidrar til en bedre
fordeling av arbeidsmengden. De nærmere bestemmelser
om EFSAs vitenskapskomite og vitenskapsgrupper bør
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6)

Forordning (EF) nr. 178/2002 bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer, aromaer,
tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt
med næringsmidler, utgjør en viktig del av tryggheten
innenfor næringsmiddelkjeden og forbrukervernet.
Siden gruppen ble opprettet, har den mottatt nesten 50 %
av alle anmodninger sendt til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Til tross for at
gruppen avgir et stort antall vitenskapelige uttalelser hvert
år, har den vanskelig for å håndtere arbeidsmengden.
Det forventes at antall anmodninger gruppen mottar, vil
stige i framtiden når den nye direkte lovgivningen om
vitaminer og mineraler tilsatt i næringsmidler og om
tilsetningsstoffer, aromaer og næringsmiddelenzymer,
vedtas.
Det er derfor nødvendig å erstatte nevnte gruppe med to
nye grupper kalt «vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer
og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler» og
«vitenskapsgruppen for materialer som kommer i kontakt

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I artikkel 28 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 178/2002
gjøres følgende endringer:
1. Bokstav a) skal lyde:
«a) gruppen for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i
næringsmidler,»
2. Ny bokstav j) skal lyde:
«j) gruppen for materialer som kommer i kontakt
med næringsmidler, enzymer, aromaer og tekniske
hjelpestoffer.»
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 4. mars 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen
___________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2008, s. 17,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2010 av 11. juni 2010
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 49 av 16.9.2010, s. 3.
(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 av 8.4.2006, s. 3).

