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Úľadný vestník Európskej únie

SK

NARIADENIE KoMISIE FÚ| 20l8lt246

z

ktoým

18. septembra 2018,

sa mení príloha I k naľiadeniu Európskeho parlamentu 3 Rad-y (Es) č. 1]]4/2008, pokiaľ
ide o zaŕadenie pyĺolignínovéhodesiilátu do zoznamu Únie obsahujúceho arómy
(Text s

ýznamom pľe EHP)

EUROPSKA KOMI.SIA,

so zretel'om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zľeteľom na naľiadenie Euľópskeho parlamentu a Raĺly (Es) č. 1))4ĺ2oo8 zo 16. decembľa 2008 o aľómaclr
a určitých zložkách potľavín s aômatickými vlasĺrosťami ňa použitie v potľavinách a o zmene a doplnení naľiadcnia
naay (nHs; č. 1ó01i91, nariadení (Es) é.2232lgó a (ES) č.l10i2008 a smeľnice 2000/13/Es ('), a najmä na.jeho
článok 11 ods. ]

so zretel'om na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (Es) č. l3]l/2OO8 zo 16. decenrbľa 2008, ktorým sa
ustanovuje spoločný postup schväľovania pľíclavných látok v potravinách, potĺavirrárskyclr enzýrĺov a potľavináľskyclr
aľóm

a najmä na jelro článok 7 ods' 5,

('z),

keďžc:

V

(1)

a

pľílohe I

k

naľiadeniu (ES)

č' 1:.3412008 je

stanovený zoznarn Únie obsahujúci aľomatickélátky

ýchocliskové mateľiály schváleiré na pouŽitie v potľavináclr a

ia

nich, ako aj podmierrky iclr pouŽívalria.

(}) sa prijal'zoznam aľomatických látok a zapľacoval sa do
Ňaľíadením (EÚ !: 87.2120.12' s1 9\ľe1 tolrcl do
I334l2oó8'
č.
nariaáeniu'(ES)
eásii
p'.íl"h'I'k naíiadeniu ĺisj e. ri+1'zooa zapľacovali časti B (,,Aľomatickó pľípIavky"),.C (,,Ar'ómy 'ľk1"Í
Lp"lný. pľocesom"), D i,,Aromatické'pľekurzoľy"),E (,,Iné aľomatické liitky) a-F (,Zdrojoĺó.matcriály"). Casti t]
aĺíŕ.íl"t/i""ápó".a.jlĺĹ*goiiĺ''i'ro- 9ĺét'odi'to"1clr mateľiálovuvedcnýrn v článku 9 písm. b) aŽ 0

Vykonávacím naľiadenímKornisie (EU) č. s72l201 2

(2\

a pľílolry I k

'

rrariaclenia (Es\ č. i34l2008. Časti B aŽ F neobsahujú Žiadne záznamy.

GÚ č. 873l2ol2 (a) sa stanovujú pľechodné opatľenia týkajú99-'s1 zoznalnu Únic
oú'.r1uĺĺ..r'oaľomy a ýJhoáiskovó nrateľiály, ktorý jc stánovcný v pľílohô l k naľiadcniu (Es) č. l })412008.

(l)

Naľiaclerrím Konrisie

(4)

V článku 4 naľiadcIria (EU) č.873l2ol2 sa stanovuje pľechodné obdobie pĺe potľaviny,.ĺlo ktorých,sa

pľiclávajú

'B
uu.a.né v eastiach az r pĺoh,y I k nariadJniri (Es) č. 1 3 34/2008; ktoľó sú prcdmctom žiadosti podancj
zz. októbľom'2015. V článku 4 sa stanôvuje, Že pľechodné obdobie
na záklacle článku 3 danéhá
""r]oä.ni"'pia
22. apĺíIa2018.
na
tľh
sa
skončí
potravín
takýchto
uvádzania

.ro'y

sa wádza
Pľílohu l k nariadeniu (Es) č. 133412008 moŽno aktualizovať v súlade so spoločĺýmpostupom, t'toý
podanej
Žiadosti
základe
na
alebo
Komisie,
podnet
na
v článku ] ods. 1 nariaclenia osi i. rllr/z008, a to buď

í5)

členským štátom alebo zainteľesovanou stranou.

destilát
Komisii bola 16. októbľa 2Ol2 pred|oŽená Žiadosť o povolenie používaťprodukt -pyr.9|lgnjnovy
aby s.a
to,
o
Áiky';Žad,atc|i.ži3da
aromatické
kategóiic,,iné
[čísloFL 21'001] , nĺruoň ,,-n];;ú a".;lto tĺ,ľu
a ýľobkoch
táto aľóma smela v i'to* -noz'tie pouŽívat, í^riliríaar,cukrovinkách, Žuvačkách, obilninách

(ó)

z obilia získaných ,..i.n obilníŕr'koreňov, iľĺ,i stiukovín, pekáľskyc|l .r'yr9bk::h1,.äse ,1 mä9oyycll
nealk<lholichých
"o
ý-bi.;.h,_ ;;lĹ.ľ' Lo'*i'.ĺi, p"ri."Ĺ".ľ', o*ĺeLuiĹ, šalátoch a ilľoteínóých' ýrobkoch,
nápojoch a alkoholických nápojoch.

()

Ú'v.

EÚt 354,37.72'2008's'34.

EU L 354, 31.12.2008,s. 1.
látok stanovený
(,) Vykonávacie naľiadenie Komisie (Et]) č. 872/2012 z 1. októbľa 2012, ktorýnl'sa pľiiíma,zozna'."'?"lli:\ĺ.h
Európskcho paľlamentu i.l'9y^q!)
naľiadením európskeho paiú;;;ň;ffiŕ(Es')_č' 22:ĺB6-a-;;p;;.ú". J" píilohy I k naľiadeniu
isoĺizo00'a ľozĺodnutie KoInisie 1999l217/Es (U' v' EU L 267,

('?) U. v.

;.

ill;i'ó08

romĺsie iľsLil

.'Ĺtoryni

;

'.ä"liip-"'iĺídenie
2.10.2012, s. t).
({) NaľiadenieKomísie(EU) č.873l2012zl.októbĺa2012oprechodnýchopatreniachýkajúcichsazoznamuÚnieobsah.uiúceh?1'2ľ!
pií"r'. l r. n^.i'äeniu euíópského parlamóntu a Rady (Es) č. 133412008 (U' v' EU L 2ó7'
a ýchodiskové matäľiríly

"

2.10.2012, s.167).

#.j;;ŕil '

L
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(71

Žiadosť bola oznámená Euľópskemu
úľadupre bezpečnosť potravín
(d'alej len ,,úľadEFSÁ,)
stanoviska. Žhdosť sa sprístupnila
na účelyvyĺlania
;itr."'tĺ' siáäm podl" čIánku 4 nariadenia
(Es) č. I 331
lio}s.

(8)

Úrad EFSA prlial24' au8usta 2017
vedecké stanovisko k hodnoteniu
r'kľpľy aľóm 500 (FGE.500):,,rumoý
éteľ"'ktoré sa týka hodnätenia
u*p'e""'iipy-lis"í"J"jir"'ž.'i"ĺe'"ieiĺo

látky kategóri'
"ine 'loT"tjcrc ri[ý;'i1''iJ,{ä
jednotlivych zložiek'
Úľad EršÁ ;;šp'i'L oĺ*.u,

FL 21.001]

';;;t;.F

jeho

pouŽívaníako
ffiilä,lľu,n'.rou, ktoľáprisá s'aäá
z vyše 80

látok pľedstavuie pľítomnosľg'noto*ĺ.ký.ľ,_iĺäľ ze podtá.äŕľ"äi.är,e'i.h;á";;;;i."l.'riľj"rro.natických
,tn älázlät'.räáie#-..r.*bezpečnostné
niektoľé zložký (iapríkl'd
.\"
.j i";;;'ir".o*", s. genotoxicitou riziko. |,)vádza, že
vážne bezpečnostné'riziko, ;
a kaľcinogénnosťou
;"i.'L;;dr;',";;'pi|á'á'no.ľ etanolu
í;:ŕä:*jo
pľedstavuje karcinogénne

a".ä;';ääi'ä'',
;ň;í

Česká republika a Slovenská ľepublika
infoľmovali Komisiu o tom, že pyrolignínoý
d'estilát [čísloFL 2l.00t]
sa
';;;;;;';;;^;w:';;";;d;il'á"uľ#.,*" aj nad'alej používaťtútoaľómu

(e)

i'U:tzľ.:lŕľ;ľis,fixlĺ:fif

(10)

V odôvodnení č' 7 nariaĺJenia (.Es)
č'

334l2oo8

s'a

uvádza,že pľi schvaľou,Tí

1lóT by sa mali vziať ĺlo úvahyaj
.[ä;"li,ĺiĺää'
na to, Že
fr."*ľjii{ i:i:ľ:''{'ľ"J1ä:!ĺ#ť"ľffxľ;:;1."',."ľj#ľ.Jä!ičný.h

(l

Predmctné liehoviny' tak- ako

1)

v

-1

zásade všetky liehoviny a alkoholické
nápoie, nie sú určenéna konzumáciu
deťmi

9zn1cov11i.
T!'iľ:I!iix..',}''ll'ľjlä!i"'JjffiľT:ä,äľŕ*i;1ľffŤ;|:i1

s pľítomnosťou pyrolignínovéh"
J*;jilt'

zl.oo'J ä,úä,Lä1ili,'.nTu;i::i:fiJfi'.''ík
ieĺĺää
ťi;ŕ;ŕi;
"

(12)

lĺiiffi:ľ;j:".ktorých

(1 3)

bol pľiĺJanýpyľolignínoý destilát

[čísloFL 21.oo1], by sa nemali pouŽívať
na ýľobu

o ĺlanej aľóme by sa na označení
liehovín
ľ':'ä"ŕťff'iĹ]nfoľmácie
Kecl'sa'pyrolignínoý destilát

(1 4)

tuzemĺik

a fuzemskýmal používať
)ej názov

Ft 21'001l

{číslo
uu.ádza na trh ako pľodukt,
Konecncmu spotľcbitclbvi,
ktorý nie
oL'.' ln}á.'l-'ĺ.iĺ p*inn1ĺ..ľ,.pääí'r"ajäil"
'nusibyt
na označení uvedené aj to, žc
ls
túto'a.omu'.äi'ň"

i""zi".ľ'ä; ó'älľiili*'

(1 5)

(1 ó)

(17)

Y záujne

pflohy I k naľiadeniu

v

'"ľrffil;:.ilffiä:'
ToTo

predaj

3J412008
"áíirä."iľďô"J:i
tuzemák
a fuzemský.

[::iliľ!Í:óäiľĺ"tťll'
ffiľ';lľľl.:J:*;JĹĺTj;l,:ľ:ĺi:,W:"ilij#:ilatý
ČasťE

je určený na

zabezpečenia pľávnej istoty by
sa toto naľiaĺĺeniemalo uplatliovať
od 23. apríla 20l8.

(1 8)

PI{UAIA

ureI.í,ŕaštáty mali

(Es)

č' l 334l2008by

pyrolignínového destilátu

sa pľeto mala zoĺlpoveĺĺajúcinr
spôsoboln

zmeniť.

tomto naľiadcnísú v súlade so
stanoviskom Stáleho
ýboľu pľe ľastliny, zvieĺatá,

NAIIIÁDENIE:

Člĺinokl

ČasťEpľílohyIknaľiadeniu(Es) č'l334l2x08samenívsúIadesprílohouktomutonariadeniu.

:Ĺ"Jľľj.ľäľ#ĺľľ".ĺ.:,1H
ľľll"iiŕi"'ľli"'i.ffi::ľuje v traĺličnýchliehovinách
0

"","ík

r!''^ (EFSAlournal) (2017) l5(8|:a897.

tuzemáh

a fuzems$s ýhľaĺJou

1e.9.2018 TjT-l

|JľadĺývesĺníkEuľópskej únie
Čtawk z

Toto naľiadenie nadobúda účinnosťdvadsiatym dňom po jeho uverejnenív ÚradnomyestníkuEuropsfuj únie'
Uplatňuje sa od 2]. apría 2018 do 19. septembĺa 2023.

Toto naľiadenie je záväzné v celom ľozsahu a pľiamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch'

V Bruseli 18. septembra 2018
Zo Komisiu
predsedo
Jean-Claude TUNCKER
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PRIĹoHÁ

V časĺiE prílohy I k nariadeniu (Es) č. 1 334ĺ2OO8 sa dopÍ a nasledujríci
záznamrykajrici
ČíslotL

,,21.007

Názol'

Pyrolignínovy
destilát

Čĺslocas

Čĺslo;tcrĺ

ČíslocoE

|r
N)

Čistota uvedenej látky

ZIoŽky:

_
_
_
_
_
_

etanol (určeny plynovou chromatografiou/p1ame ovoionizačnym detektor m)
viac ako 40 %hm. %o
eťyl-acetáť menej ako 25 % hm'

%

eq'l-formiát: menej ako 2 % hm.

%

eľyl-propionát menej ako 4 % hm.
etyl-but1rát: menej ako 1,5

%

%hm'%

hn.%)

E

EFSA"

Pri u'ĺ'ádzaníínformácie o pyrolignínovom

destiláte [čísloFL: 21.001] na oz ačenílie_
hovtn nĺzem k a ruzemsb ia pouŽíva názov

luzemďk

a

tuzemsky,

%

benzofa]pyĺén menej ako 1 pg|
benz[a]antracén menej ako 2 pgfl

kyseliny. (vyjadrené ako kyselina octová):
menej ako 1,00 gl1

do ktorych bol pri-

pp-olignínovy desĺĺkttehlo
!1",
FL: 21.001] sa

mycn poffa!'tn.

deriváry metanolu, wiadrené

ako ekvivalenry meranolu: menej ako 2

_
_
_

l'

2.

ekviv.aienty_furánu (furán a 2-meľyifurán)
ryjadrené ako furán: menej ako 8 mg/

a

Iba v ľychto liehovinách:

tyoy,iL1.tuzemsky, na ktoŕ sa vzťahuje nariadenie (ES) 110/2008, ked' sa uvádzajii na ľh
v konečnom obale určenom len pŕe konečného spotrebitel'a, 3 800 mg/l.

Odkaz

alebo čísloFĹ.

metyl-acetát: menej ako 3,5 %hm.%

metanol

Poznámka
pod čiarou

obmedzenie pouŽitia

Komplexná zmes látok ziskaná desľiláciou
produktov ľeakcie pyrolignínovej k7seliny
a etanolu. Tekutina
s rÓ ou a chuťou podobnou rumu.

_

{.
o\

sa pyr'olignínor'eho destilátu
[Ft č. 2l.001]:

nesmri pouŽívať na vyrobu

!)

o-

Y.
o

3. Keď sa táto at ma uvádza na trh ako
taká, musí. byt okem informácií povin-

1lÍch podlä článku 15 naĺadeniä @S)
č. 1334|2008 na označeníuvedené aĺ to,

že

jĺ možno používa,ť'len na vyrobu

vín tuzemĺik a fuzemsky'

lieho-

Členskéštáty musia vyžadovať' dodatočné označeníe,ktoré bude spotľebitelbv informovať
o špecifi ck7ch rizikách prítomn osti pyrolignínového destiláľu [čísloFt 21.OO1] u'li.t'ä"lnách tuzanĺík a tuzemsw.
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