
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1056/2012 

af 12. november 2012 

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 om fødevareenzymer 
for så vidt angår overgangsforanstaltninger 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer 
og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forord
ning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 
2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 ( 1 ), særlig artikel 17, 
stk. 5, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Ifølge artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1332/2008 
er fristen for at indgive ansøgninger om optagelse af et 
fødevareenzym 24 måneder efter anvendelsesdatoen for 
de gennemførelsesbestemmelser, der skal fastsættes i 
henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 
2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevare
tilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearoma
er ( 2 ). 

(2) Kommissionens forordning (EU) nr. 234/2011 af 
10. marts 2011 om gennemførelse af forordning (EF) 
nr. 1331/2008 ( 3 ) anvendes fra den 11. september 2011. 

(3) EU-listen over fødevareenzymer bør oprettes gradvist og 
problemfrit og må ikke forstyrre det eksisterende marked 
for fødevareenzymer, særlig små og mellemstore virk
somheder. Der kan om nødvendigt træffes relevante 
overgangsforanstaltninger i forbindelse med oprettelsen 
af listen i overensstemmelse med proceduren i artikel 17, 
stk. 5, i forordning (EF) nr. 1332/2008. 

(4) Ansøgeren skal i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. 234/2011 tage hensyn til de seneste retnings
linjer, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) har vedtaget eller godkendt, og som er tilgænge
lige på tidspunktet for ansøgningens indgivelse. EFSA 
vedtog den 23. juli 2009 en videnskabelig udtalelse 
med retningslinjer for datakravene i forbindelse med 
evaluering af ansøgninger vedrørende fødevareenzy
mer ( 4 ) og udstedte den 8. juli 2011 en vejledende note 

med retningslinjer for indgivelse af et dossier om fødeva
reenzymer ( 5 ). EFSA vedtog også en videnskabelig udta
lelse den 25. maj 2011 med en ajourføring af vejled
ningen i risikovurdering af genetisk modificerede mikro
organismer og produkter heraf til fødevare- og foder
brug ( 6 ). 

(5) De detaljerede krav i forordning (EU) nr. 234/2011 og i 
EFSA's retningslinjer og vejledende note blev vedtaget 
senere end forordning (EF) nr. 1332/2008. 

(6) De erfaringer, der er høstet i mellemtiden, viser, at den 
oprindelige frist for indgivelse af ansøgninger ikke er 
tilstrækkelig lang til, at de berørte parter og især små 
og mellemstore virksomheder kan fremskaffe alle 
nødvendige data inden fristens udløb. Der er brug for 
længere tid end oprindeligt fastlagt for indgivelse af 
ansøgninger for at sikre en problemfri overgang fra 
den nugældende retlige situation til det system, der blev 
etableret ved forordning (EF) nr. 1332/2008. Den frist på 
24 måneder for indgivelse af ansøgninger vedrørende 
enzymer, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 
1332/2008, bør derfor forlænges. 

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parla
mentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Artikel 17, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1332/2008 
affattes således: 

"Ansøgninger skal indgives senest 42 måneder efter anven
delsesdatoen for de gennemførelsesbestemmelser, der skal 
fastsættes i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 1331/2008 om en fælles godkendelsesprocedure for føde
varetilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer." 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

DA 13.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 313/9 

( 1 ) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7. 
( 2 ) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1. 
( 3 ) EUT L 64 af 11.3.2011, s. 15. 
( 4 ) EFSA Journal (2009) 1305, s. 1 (http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/ 

doc/1305.pdf). 

( 5 ) Supporting Publication 2011:177 (http://www.efsa.europa.eu/en/ 
supporting/doc/177e.pdf) (baggrundsmateriale). 

( 6 ) EFSA Journal 2011; 9(6):2193 (http://www.efsa.europa.eu/en/ 
efsajournal/doc/2193.pdf).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2012. 

På Kommissionens vegne 

José Manuel BARROSO 
Formand
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