CS

L 144/16

Úřední věstník Evropské unie

5.6.2012

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 470/2012
ze dne 4. června 2012,
kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde
o používání polydextrosy (E 1200) v pivě
(Text s významem pro EHP)

nepředstavuje nebezpečí pro zdraví. Je proto vhodné
umožnit používání polydextrosy (E 1200) v pivech se
sníženým obsahem energie a v nízkoalkoholických
pivech.

EVROPSKÁ KOMISE,

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. 10 odst. 3 a čl. 30
odst. 5 uvedeného nařízení,

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise
povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu
potravinářských přídatných látek Unie stanoveného
v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou
případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv
na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení použí
vání polydextrosy (E 1200) v pivech se sníženým
obsahem energie a v nízkoalkoholických pivech předsta
vuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně
nemá vliv na lidské zdraví, není nutné požádat o stano
visko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

(8)

Podle přechodných ustanovení nařízení Komise (EU)
č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se
mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských
přídatných látek Unie (4), se příloha II, která stanoví
seznam potravinářských přídatných látek Unie schvále
ných pro použití v potravinách a podmínky použití,
použije ode dne 1. června 2013. Aby bylo možné
používat polydextrosu (E 1200) v pivě před tímto
dnem, je nutné stanovit dřívější datum použití s ohledem
na toto užití dané potravinářské přídatné látky.

(9)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

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,

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam
potravinářských přídatných látek Unie schválených pro
použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Tento seznam může být pozměněn v souladu s postupem
uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se
stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské
přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené
k aromatizaci potravin (2).

(3)

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 může být
seznam potravinářských přídatných látek Unie aktuali
zován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání
žádosti.

(4)

Žádost o povolení používání polydextrosy (E 1200) jako
stabilizátoru v pivě byla předložena a byla zpřístupněna
členským státům.

(5)

Piva se sníženým obsahem energie a nízkoalkoholická
piva jsou všeobecně málo oblíbená, protože jsou nedo
statečně silná a mají nevýraznou chuť. Přidání polydex
trosy (E 1200) může přispět k zesílení intenzity a chuti
a zároveň může dodat potřebnou stabilitu pěny. Kromě
toho má polydextrosa (E 1200) nízkou kalorickou
hodnotu a její přidání se bude podílet na celkovém
obsahu kalorií v pivě jen omezeně.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Polydextrosa (E 1200) patří do skupiny přídatných látek,
pro které nebyl stanoven žádný přijatelný denní
příjem (3). Z toho vyplývá, že v množství nezbytném
pro dosažení požadovaného technologického účinku

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
(2) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
(3) Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the
European Union (Zpráva Komise o příjmu potravinářských přídat
ných látek v Evropské unii), KOM(2001) 542 v konečném znění.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

(1 )

Článek 2

(4) Úř. věst. L 295, 12.11.2011, s. 1.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 4. června 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

L 144/18

PŘÍLOHA
V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 14.2.1 „pivo a sladové nápoje“ vkládá za položku E 1105 následující položka:
„E 1200

Polydextrosa

quantum satis

Doba použití:
Ode dne 25. června 2012.“
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pouze piva se sníženým obsahem energie a nízkoalkoho
lická piva
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