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Kommissionens delegerade förordning 78/2014
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 78/2014 av
den 22 november 2013 om ändring av bilagorna II och III till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller
vissa spannmål som orsakar allergi eller intolerans och livsmedel med
tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar
Bakgrund
I bilaga II till 1169/2011 finns en förteckning över 14 kategorier av ämnen
eller produkter som orsakar allergi eller intolerans. I den första kategorin
nämns de fyra sädesslagen samt spelt och "kamut". Eftersom kamut är ett
registrerat varumärke var bilagan tvungen att ändras. Detta har skett genom
rubricerad rättsakt.
I bilaga III till 1169/2011 finns krav på obligatoriska uppgifter för vissa
typer eller kategorier av livsmedel bl.a. livsmedel som tillförts fytosteroler,
fytosterolestrar, fytostanol eller fytostanolestrar. De ska märkas ”Med
tillsats av växtsteroler” eller ”med tillsats av växtstanoler” i samma synfält
som livsmedlets beteckning. Ändringen gäller kravet på att ange att varan
enbart är till för personer som vill sänka kolesterolhalten i blodet. Orsaken
till ändringen är att Kommissionens förordning om hälsopåståenden (EU)
432/2012 gör det möjligt att ha hälsopåståenden om att bibehålla normala
kolesterolnivåer i blodet på produkter med växtsteroler och växtstanoler.
Vad gäller förordningen
Följande ändringar av bilaga II och III i förordning 1169/2011:
Uttrycket ”kamut” i bilaga II ersätts med uttrycket ”khorasanvete”.
Texten: ”Meddelande om att varan är avsedd enbart för personer som vill
sänka kolesterolhalten i blodet” led 3 i andra kolumnen i punkt 5.1 av
bilaga III, ersätts med ”Meddelande om att varan inte är avsedd för
personer som inte behöver kontrollera kolesterolhalten i blodet.”
Vem berörs av förordningen
Livsmedelsföretagare som saluhåller khorasanvete eller produkter därav.
Tillverkare och distributörer av livsmedel och livsmedelsingredienser med
tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och fytostanolestrar
samt kontrollmyndigheterna.
Från när ska förordningen tillämpas
Förordningen ska tillämpas från och med den 13 december 2014.

