
DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych
w lub na środkach spożywczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/478/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustana-
wiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych
używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach
spożywczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia procedurę
dotyczącą ustalania zasad w odniesieniu do substancji
aromatycznych używanych lub przeznaczonych do
użycia w środkach spożywczych. Rozporządzenie to
przewiduje przyjęcie rejestru substancji aromatycznych
(„rejestr”) po notyfikacji przez państwa członkowskie
wykazu substancji aromatycznych, które mogą być
używane w środkach spożywczych lub na środkach
spożywczych sprzedawanych na ich terytorium i na
podstawie kontroli tej notyfikacji przez Komisję. Rejestr
ten został przyjęty decyzją Komisji 1999/217/WE (2).

(2) Ponadto rozporządzenie (WE) nr 2232/96 ustanawia
program oceny substancji aromatycznych w celu spraw-
dzenia, czy spełniają one ogólne kryteria stosowania
substancji aromatycznych, określone w załączniku do
wymienionego rozporządzenia.

(3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w swojej
opinii z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej węglowo-
dorów alifatycznych i aromatycznych stwierdził, że
2-metylobuta-1,3-dien (wpisany do rejestru pod

numerem FL 01 049) wykazuje potencjał genotoksyczny
in vivo oraz działanie rakotwórcze u zwierząt doświad-
czalnych. W związku z tym jego stosowanie jako
substancji aromatycznej nie jest dopuszczalne, ponieważ
nie spełnia on ogólnych kryteriów stosowania substancji
aromatycznych, określonych w załączniku do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2232/96. Wobec powyższego substancja
ta powinna zostać wykreślona z rejestru.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
1999/217/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 1999/217/WE, w tabeli w części A
wykreśla się wiersz dotyczący substancji oznaczonej numerem
FL 01 049 (2-metylobuta-1,3-dien).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 299 z 23.11.1996, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(2) Dz.U. L 84 z 27.3.1999, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2006/252/WE (Dz.U. L 91 z 29.3.2006, s. 48).


