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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/228
av den 9 februari 2017
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller namnen på
de vetenskapliga panelerna inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och deras
kompetensområden
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 28.4 andra stycket, och
av följande skäl:
(1)

Genom artikel 28 i förordning (EG) nr 178/2002 inrättas tio vetenskapliga paneler som ska ansvara för att avge
vetenskapliga yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten), var och
en inom sitt eget kompetensområde. Dessa paneler omfattar bland annat panelen för näringstillsatser och andra
livsmedelstillsatser (ANS-panelen), panelen för dietprodukter, nutrition och allergier (NDA-panelen) och panelen
för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och processhjälpmedel
(CEF-panelen).

(2)

Den 3 februari 2016 lämnade myndigheten in en begäran till kommissionen om att döpa om ANS-, NDA- och
CEF-panelerna för att beakta förväntade förändringar i den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

(3)

De tekniska och vetenskapliga förändringarna påverkar främst panelernas arbetsbörda. I synnerhet CEF-panelens
arbetsbörda kommer sannolikt att öka under de kommande åren på grund av behovet av att utvärdera pågående
ansökningar om införande i unionsförteckningen över livsmedelsenzymer i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1332/2008 (2). Den utvärdering av aromer som för närvarande görs av CEF-panelen
bör därför tilldelas ANS-panelen.

(4)

För att inte överbelasta den nuvarande ANS-panelen bör dock utvärderingen av näringstillsatser och andra ämnen
med fysiologisk effekt som tillsätts livsmedel tilldelas NDA-panelen, eftersom dess arbetsbörda sannolikt kommer
att minska till följd av slutförandet av referensvärden för näringsintag och det minskande antalet ansökningar om
upptagande i förteckningen över tillåtna hälsopåståenden i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1924/2006 (3). En sådan omfördelning stämmer också överens med NDA-panelens
sakkunskap, eftersom vissa ämnen som används som näringstillsatser ingår i kategorin nya livsmedel som för
närvarande utvärderas av NDA-panelen.

(5)

De tre berörda panelernas namn ändras därför genom denna förordning enligt följande: ANS-panelen döps om
till panelen för livsmedelstillsatser och livsmedelsaromer, NDA-panelen döps om till panelen för nutrition, nya
livsmedel och allergener i livsmedel och CEF-panelen döps om till panelen för material som kommer i kontakt
med livsmedel och för enzymer och processhjälpmedel.

(6)

Den nuvarande mandatperioden för ledamöterna i ANS- och CEF-panelerna kommer att löpa ut den 30 juni
2017 och den nuvarande mandatperioden för ledamöterna i de återstående åtta vetenskapliga panelerna inom

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av
rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning
(EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden
om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9).
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myndigheten, inklusive NDA-panelen, kommer att löpa ut den 30 juni 2018. För att myndigheten ska ha
tillräckligt med tid på sig för att organisera panelerna på ett effektivt sätt enligt artikel 28.5 och 28.9 i förordning
(EG) nr 178/2002 bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2018.
(7)

Förordning (EG) nr 178/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 28.4 första stycket i förordning (EG) nr 178/2002 ska ändras på följande sätt:
1. Led a ska ersättas med följande:
”a) Panelen för livsmedelstillsatser och livsmedelsaromer.”
2. Led e ska ersättas med följande:
”e) Panelen för nutrition, nya livsmedel och allergener i livsmedel.”
3. Led j ska ersättas med följande:
”j) Panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer och processhjälpmedel.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning och ska tillämpas från och med den 1 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

