
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 17.)

az 1999/217/EK határozatnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok
nyilvántartása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 2336. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/478/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt
vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi
eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2232/96/EK rendelet megállapítja az élelmiszerekben
használt vagy felhasználni szánt aromaanyagokra vonat-
kozó szabályozás megalkotásához szükséges eljárást. Az
említett rendelet előírja az aromaanyagok nyilvántartá-
sának (a továbbiakban: nyilvántartás) elfogadását a tagál-
lamok területén forgalomba hozott élelmiszerekben,
illetve azok felületén felhasználható aromaanyagok listá-
járól szóló tagállami értesítést követően, és az említett
értesítés Bizottság által végzett ellenőrzésének alapján.
Az említett nyilvántartást az 1999/217/EK bizottsági ha-
tározattal (2) fogadták el.

(2) Továbbá a 2232/96/EK rendelet az aromaanyagok érté-
kelésére vonatkozó programot határoz meg, amelynek
célja, hogy ellenőrizze, azok megfelelnek-e a rendelet
mellékletében megállapított, az aromaanyagok használa-
tára vonatkozó általános kritériumoknak.

(3) Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság az alifás és
aromás szénhidrogénekről szóló 2007. november 29-i
véleményében megállapította, hogy a 2-Metil-1,3-buta-
dién (FL 01 049 számon nyilvántartva) in vivo genoto-

xikus potenciált, kísérleti állatokon pedig rákkeltő hatást
mutatott. Ennek megfelelően annak aromaanyagként
történő felhasználása nem megengedhető, mivel az nem
felel meg a 2232/96/EK rendelet mellékletében megálla-
pított, az aromaanyagok felhasználására vonatkozó álta-
lános követelményeknek. Következésképpen az anyagot
törölni kell a nyilvántartásból.

(4) Ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell az
1999/217/EK határozatot.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/217/EK határozat mellékletének A. részében a táblá-
zatnak az FL 01 049 (2-Metil-1,3-butadién) számú anyagra
vonatkozó sorát el kell hagyni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 17-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 299., 1996.11.23., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 84., 1999.3.27., 1. o. A legutóbb a 2006/252/EK határozattal
(HL L 91., 2006.3.29., 48. o.) módosított határozat.


