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VERORDENING (EU) Nr. 472/2012 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 2012
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de
Raad wat het gebruik van glycerolesters van houthars (E 445) voor het bedrukken van
suikergoedproducten met harde afdeklaag betreft
(Voor de EER relevante tekst)

hand van voorzichtige schattingen van de voedselcon
sumptie en het additievengebruik (fase 1) de aanvaard
bare dagelijkse inname niet te boven ging. De aanvaard
bare dagelijkse dosis voor inname was op 19 juni 1992
vastgesteld door het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding (4). De extra inname als gevolg van
de nieuwe toepassing voor het bedrukken van suiker
goedproducten met harde afdeklaag draagt niet in aan
zienlijke mate tot de totale inname bij. Daarom dient het
gebruik van glycerolesters van houthars (E 445) als emul
gator voor het bedrukken van suikergoedproducten met
harde afdeklaag te worden toegestaan.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Par
lement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmid
delenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 30,
lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een
EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen
goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de ge
bruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Deze lijst kan worden gewijzigd volgens de procedure
van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vast
stelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor
levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levens
middelenaroma’s (2).

(3)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1331/2008 kan de EU-lijst van levensmiddelenaddi
tieven hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij inge
volge een aanvraag worden bijgewerkt.

(4)

Er is een aanvraag ingediend voor goedkeuring van het
gebruik van glycerolesters van houthars (E 445) als emul
gator voor het bedrukken van suikergoedproducten met
harde afdeklaag, die ter kennis van de lidstaten is ge
bracht.

(5)

De kwaliteit van de levensmiddelenkleurstofpreparaten
die momenteel worden gebruikt voor het bedrukken
van suikergoedproducten met harde afdeklaag, volstaat
niet voor het drukken van teksten, logo's en afbeeldin
gen. Uit onderzoek en ontwikkeling is gebleken dat het
gebruik van glycerolesters van houthars (E 445) als emul
gator in levensmiddelenkleurstofpreparaten op waterbasis
een betere vermenging en integriteit van de ingrediënten
tot gevolg heeft, wat een homogener preparaat met
goede fixeer- en dekkingseigenschappen oplevert. Hier
door is het gemakkelijker voor feestelijke gelegenheden
bedoelde gepersonaliseerde en/of promotionele suiker
goed-producten met harde afdeklaag te bedrukken met
kwalitatief hoogwaardige teksten en hogeresolutieafbeel
dingen.

(6)

In het verslag van de Commissie over de inname van
levensmiddelenadditieven via de voeding in de Europese
Unie (3) werd geconcludeerd dat glycerolesters van hout
hars (E 445) niet verder behoefden te worden onder
zocht, omdat de theoretische inname bepaald aan de

(1) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.
(2) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.
(3) COM(2001) 542 final.

(7)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inwinnen
met het oog op het bijwerken van de EU-lijst van levens
middelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 1333/2008, tenzij die bijwerking geen gevolgen kan
hebben voor de gezondheid van de mens. Aangezien het
bij de toelating van het gebruik van glycerolesters van
houthars (E 445) als emulgator voor het bedrukken van
suikergoedproducten met harde afdeklaag gaat om een
bijwerking van die lijst die geen gevolgen kan hebben
voor de gezondheid van de mens, behoeft het advies
van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid niet
te worden ingewonnen.

(8)

Op grond van de overgangsbepalingen van Verordening
(EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november
2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad
door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenaddi
tieven (5) is bijlage II met de EU-lijst van voor gebruik in
levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven
en gebruiksvoorwaarden van toepassing met ingang van
1 juni 2013. Om het gebruik van glycerolesters van
houthars (E 445) voor het bedrukken van suikergoedpro
ducten met harde afdeklaag vóór die datum toe te staan,
dient voor dit gebruik een eerdere datum van toepassing
te worden vastgesteld.

(9)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet
daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Euro
pees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf
(5) PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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In deel E van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt in de levensmiddelencategorie 05.2, „Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem”, na de vermelding voor E 442 de
volgende vermelding ingevoegd:
„E 445

Glycerolesters van houthars

320

Toepassingsperiode:
met ingang van 25 juni 2012”

NL

alleen voor het bedrukken van gepersonaliseerde en/of
promotionele suikergoedproducten met harde afdek-laag
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