
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1166/2012 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
w odniesieniu do stosowania dimetylodiwęglanu (E 242) w niektórych napojach alkoholowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności ( 1 ), w szczególności jego art. 10 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 
ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności 
dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki 
ich stosowania. 

(2) Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, 
o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania 
zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ( 2 ). 

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może 
być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na 
podstawie wniosku. 

(4) W dniu 4 października 2011 r. złożono wniosek 
o zezwolenie na stosowanie dimetylodiwęglanu (E 242) 
we wszystkich produktach należących do kategorii 
14.2.8 („Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki 
napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje 
alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %”) 
i udostępniono go państwom członkowskim. 

(5) Dimetylodiwęglan (E 242) stosuje się do sterylizacji 
napojów na zimno. Ma on działanie grzybobójcze i bakte
riobójcze i jest szczególnie użyteczny do celów ograni
czania pasteryzacji. Jego stosowanie umożliwia skuteczną 
konserwację napojów bez zmieniania ich zapachu 
i smaku. Ograniczenie pasteryzacji będzie ponadto 
bardziej opłacalne i przyjazne środowisku. Wspomniana 
substancja jest obecnie dopuszczona do stosowania 
w kilku kategoriach napojów alkoholowych i bezalkoho
lowych. 

(6) Dimetylodiwęglan (E 242) był ostatnio oceniany przez 
Komitet Naukowy ds. Żywności w 2001 r. ( 3 ). Uznaje 
się, że substancja ta nie rodzi obaw w zakresie toksyko
logii, ponieważ przy stosowaniu na poziomie 250 mg/l 
jest ona niestabilna i rozkłada się na substancje, pozos
tałości których uznawane są za nieszkodliwe. Oznacza 

to, że takie stosowanie nie stanowi zagrożenia dla zdro
wia. Właściwe jest zatem zezwolenie na stosowanie 
dimetylodiwęglanu (E 242) do konserwacji wszystkich 
produktów należących do kategorii 14.2.8 („Inne napoje 
alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych 
z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości 
alkoholu poniżej 15 %”). 

(7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europej
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu 
uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności 
określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) 
nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktua
lizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ 
zezwolenie na stosowanie dimetylodiwęglanu (E 242) do 
konserwacji wszystkich produktów należących do kate
gorii 14.2.8 stanowi aktualizację tego wykazu niemającą 
wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Euro
pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie jest 
konieczne. 

(8) Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. 
zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez usta
nowienie unijnego wykazu dodatków do żywności ( 4 ) 
załącznik II, w którym ustanawia się unijny wykaz 
dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania 
w żywności oraz warunki ich stosowania, stosuje się 
od dnia 1 czerwca 2013 r. Aby umożliwić stosowanie 
dimetylodiwęglanu (E 242) do konserwacji wszystkich 
produktów należących do kategorii 14.2.8 przed tą 
datą, konieczne jest określenie wcześniejszej daty 
rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do tego dodatku 
do żywności. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do 
rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. 

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1. 
( 3 ) SCF/CS/ADD/CONS/43 Final, 12 lipca 2001 r. ( 4 ) Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 336/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.12.2012



ZAŁĄCZNIK 

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 pozycja dotycząca dodatku E 242 w kategorii żywności 14.2.8 „Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych 
z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %” otrzymuje brzmienie: 

„E 242 Dimetylodiwęglan 250 (24) Okres stosowania: 
od 28 grudnia 2012 r.”
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