
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/648 

z 24. apríla 2015, 

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ 
ide o vyňatie aromatickej látky N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamid zo zoznamu Únie 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach 
a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia 
Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (1), a najmä na jeho 
článok 11 ods. 3 a článok 25 ods. 3, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa 
ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych 
aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 4, 

keďže: 

(1)  V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci arómy a východiskové 
materiály schválené na použitie v potravinách, ako aj podmienky ich používania. 

(2)  Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 872/2012 (3) bol prijatý zoznam aromatických látok, ktorý sa 
zapracoval do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008. 

(3)  Tento zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom, ktorý sa uvádza v článku 3 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1331/2008, a to buď na podnet Komisie, alebo po podaní žiadosti zo strany členského štátu 
alebo zainteresovanej strany. 

(4)  Zoznam Únie s arómami a východiskovými materiálmi obsahuje niekoľko látok, v prípade ktorých Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín ešte nedokončil hodnotenie alebo si vyžiadal doplňujúce vedecké údaje potrebné na 
dokončenie hodnotenia. V prípade jednej z týchto látok – N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamidu – sa nedávno osoby 
zodpovedné za umiestnenie tejto aromatickej látky na trh rozhodli stiahnuť svoju žiadosť. Preto by sa táto 
aromatická látka mala vyňať zo zoznamu Únie. 

(5)  Časť A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(6)  Článkom 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 873/2012 (4) sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa potravín 
s obsahom aromatických látok, ktoré sú zákonným spôsobom umiestnené na trh alebo označené pred 22. 
októbrom 2014. Tieto prechodné opatrenia nemusia postačovať v prípade potravín obsahujúcich aromatické 
látky, ktoré majú byť vyňaté zo zoznamu Únie po 22. októbri 2014. Preto by sa v prípade potravín s obsahom 
N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamidu malo poskytnúť dodatočné prechodné obdobie, ktoré prevádzkovateľom potravi
nárskych podnikov umožní prispôsobiť sa požiadavkám predpísaným v tomto nariadení. 

(7)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, 
potraviny a krmivá, 
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(1) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34. 
(2) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1. 
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES (Ú. v. EÚ L 267, 
2.10.2012, s. 1). 

(4) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 z 1. októbra 2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy 
a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (Ú. v. EÚ L 267, 
2.10.2012, s. 162). 



PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Časť A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. 

Článok 2 

Potraviny s obsahom aromatickej látky N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamid (č. 16.094), ktoré sú zákonne umiestnené na trh 
alebo označené pred uplynutím 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ale nespĺňajú 
podmienky časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008, možno predávať do dátumu ich minimálnej trvanlivosti 
alebo dátumu „spotrebujte do“ 

Článok 3 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 24. apríla 2015 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER   

PRÍLOHA 

Z časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa vypúšťa táto položka: 

„16.094 N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamid 608514-56-3 1 596    4 EFSA“   
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