
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv
és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. július

5-i 2006/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 204., 2006. július 26.)

1. A 15. oldalon, az I. mellékletben a 3. pont c) alpontja (a 95/2/EK irányelv III. melléklete C. részének módosítása)
táblázatában, az „E 249 és E 250” bejegyzés az alábbiak szerint módosul:

a) Hagyományos sós lében pácolt húskészítmények (1.)

A „175 mg/kg” legmagasabb maradékszintet a „Wiltshire bacon (1.1.);” bejegyzéssel egy sorban kell megjeleníteni.

b) Cured tongue (1.3.)

A Cured tongue mellé az „50 mg/kg” legmagasabb maradékszintet kell beilleszteni.

c) Szárazon pácolt húskészítmények (2.)

A „175 mg/kg” legmagasabb maradékszintet a „Dry cured bacon (2.1.);” bejegyzéssel egy sorban kell megjeleníteni.

2. A 16. és 17. oldalon az I. mellékletben a 3. pont c) alpontja (a 95/2/EK irányelv III. melléklete C. részének módosítása),
„Az előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség” oszlop címében és a „Legmagasabb maradékszint” oszlop
címében

a következő szövegrész: „(NaNO2-ben kifejezve)”

helyesen: „(NaNO3-ban kifejezve)”.

3. A 16. oldalon az I. mellékletben a 3. pont c) alpontja (a 95/2/EK irányelv III. melléklete C. részének módosítása)
táblázatában az „E 251 és E 252” bejegyzés az alábbiak szerint módosul:

a) Hagyományos és szárazon pácolt húskészítmények (2.)

A „250 mg/kg” legmagasabb maradékszintet a „Dry cured bacon és Dry cured ham (2.1.);” bejegyzéssel kell egy sorban
megjeleníteni.

b) Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.)

A „300 mg/kg (hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül)” legnagyobb mennyiséget a „Rohwürste (Salami és Kantwurst)
(3.3.);” bejegyzéssel egy sorban kell megjeleníteni.

4. A 19. oldalon az I. mellékletben a 4. pont a) alpontja (a 95/2/EK irányelv IV. mellékletének módosítása) táblázatában
az ii. pont az alábbiak szerint módosul:

Az „E385” bejegyzés alatt listában a „Libamáj, egészben és tömbben” bejegyzést dőlt betűvel kell szedni.
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