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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 238/2010
ze dne 22. března 2010,
kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde
o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá
potravinářská barviva
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(5)

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských
přídatných látkách (1), a zejména na čl. 24 odst. 3 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha V nařízení (ES) č. 1333/2008 uvádí seznam
potravinářských barviv, u nichž musí označení potravin
obsahovat doplňující informace, že uvedená barviva
mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

(2)

V příloze V nařízení (ES) č. 1333/2008 se již stanoví
výjimka pro potraviny, u nichž bylo barvivo použito
pro účely označení zdravotní nezávadnosti či jiných
označení masných výrobků, popřípadě pro razítkování
či dekorační barvení skořápek vajec.

(3)

(4)

Barviva uvedená v příloze V nařízení (ES) č. 1333/2008
lze použít v některých alkoholických nápojích, jako jsou
aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje, aroma
tizované vinné koktejly, ovocná vína, zkvašený jablečný
a hruškový mošt a některé lihoviny. Vzhledem k tomu,
že výrobky obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu
nejsou určeny k dětské spotřebě, není v případě takových
potravin ani zapotřebí, ani vhodné dodatečné označení
stanovené v příloze V nařízení (ES) č. 1333/2008.
Příloha V nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna.

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevy
jádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha V nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:
Poznámka pod čarou „(*) S výjimkou potravin, u nichž bylo
barvivo/barviva použita pro účely označení zdravotní nezávad
nosti či jiných označení masných výrobků, popřípadě pro razít
kování či dekorační barvení skořápek vajec“ se nahrazuje tímto:
„(*) S výjimkou:
a) potravin, u nichž bylo barvivo/barviva použita pro
účely označení zdravotní nezávadnosti či jiných ozna
čení masných výrobků, popřípadě pro razítkování či
dekorační barvení skořápek vajec, a
b) nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu.“
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 20. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 22. března 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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