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VERORDENING (EU) Nr. 1161/2011 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 2011
tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG)
nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 953/2009 van de
Commissie, wat betreft de lijsten van mineraalverbindingen die aan levensmiddelen mogen worden
toegevoegd
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 953/2009 van de
Commissie (5) bevat de lijst van stoffen die voor speci
fieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding
bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

(4)

De EFSA heeft nieuwe minerale verbindingen beoordeeld
voor gebruik in levensmiddelen. De verbindingen waar
voor de EFSA een positief advies heeft uitgebracht, moe
ten aan de desbetreffende lijsten worden toegevoegd.

(5)

De belanghebbende partijen zijn via de Adviesgroep voor
de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten
geraadpleegd en hun opmerkingen zijn in aanmerking
genomen.

(6)

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) nr. 1925/2006
en Verordening (EG) nr. 953/2009 moeten derhalve
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

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 hebben zich daartegen
verzet,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplemen
ten (1), en met name artikel 4, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Par
lement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toe
voeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen
aan levensmiddelen (2), en met name artikel 3, lid 3,

Gezien Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding
bestemde levensmiddelen (3), en met name artikel 4, lid 3,

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveilig
heid (EFSA),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG bevat de lijst van ver
bindingen van vitaminen en mineralen die bij de ver
vaardiging van voedingssupplementen mogen worden ge
bruikt. Verordening (EG) nr. 1170/2009 van de Com
missie (4) heeft de bijlagen I en II bij Richtlijn
2002/46/EG vervangen. De lijst in bijlage II bij Richtlijn
2002/46/EG, zoals gewijzigd bij die verordening, kan
overeenkomstig artikel 4 van die richtlijn worden gewij
zigd volgens de in artikel 13, lid 3, van die richtlijn
bedoelde procedure.

(1)

Artikel 1
Punt B van bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt als volgt
gewijzigd:
a) de volgende gegevens worden ingevoegd na „ijzer(II)fosfaat”:
„ammoniumijzer(II)fosfaat
natriumijzer-EDTA”;
b) de volgende gegevens worden ingevoegd na „natriumzouten
van orthofosforzuur”:

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 bevat de
lijst van verbindingen van vitaminen en mineralen die
aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

(2)
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„natriumsulfaat
kaliumsulfaat”.
(5) PB L 269 van 14.10.2009, blz. 9.
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Artikel 2
Punt 2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt
als volgt gewijzigd:
a) de volgende gegevens worden ingevoegd na „ijzer(II)sulfaat”:

15.11.2011

a) de volgende gegevens worden ingevoegd na „ijzer(II)sulfaat”:
„ammoniumijzer(II)fosfaat

x

natriumijzer-EDTA

x”

„ammoniumijzer(II)fosfaat
b) de volgende gegevens worden ingevoerd na „chroom(III)sul
faat en het hexahydraat daarvan”:

natriumijzer-EDTA”;
b) de volgende gegevens worden ingevoerd na „chroom(III)sul
faat en het hexahydraat daarvan”:

„chroompicolinaat

x”

„chroompicolinaat”.
Artikel 3
Categorie 2 (Mineralen) van de bijlage bij Verordening (EG) nr.
953/2009 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4
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, 14 november 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

