
VERORDENING (EU) Nr. 1084/2014 VAN DE COMMISSIE 

van 15 oktober 2014 

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft het gebruik van difosfaten (E 450) als rijsmiddel en zuurteregelaar in 

kant-en-klaar gistdeeg 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levens
middelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde 
levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor. 

(2)  De EU-lijst van levensmiddelenadditieven kan op initiatief van de Commissie of ingevolge een aanvraag worden 
bijgewerkt volgens de procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad (2). 

(3)  Op 7 juli 2013 is een aanvraag ingediend om het gebruik van difosfaten (E 450) als rijsmiddel en zuurteregelaar 
in kant-en-klaar gistdeeg toe te staan. De aanvraag is voorgelegd aan de lidstaten. 

(4)  Voor vers deeg, dat wordt gebruikt als basis voor de bereiding van pizza's, quiches, taarten en soortgelijke 
producten, is een rijsmiddel op basis van natriumbicarbonaat (E 500), difosfaten (E 450) en gist vereist. In 
gekoelde toestand mag het deeg niet rijzen; het rijzingsproces moet worden geactiveerd tijdens de definitieve 
toebereiding door de consument. Natriumbicarbonaat is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het rijzen, terwijl 
gist met geringe rijsactiviteit met name nodig is voor de ontwikkeling van de typische aromatische smaak. 
De difosfaten zijn nodig als zuurteregelaars om de vorming van kooldioxide uit het natriumbicarbonaat te voor
komen. 

(5)  Een dergelijke rijsmiddel op basis van natriumbicarbonaat, difosfaten en gist kan worden gebruikt als alternatief 
voor het gebruik van zelfrijzend bakmeel waarin hogere niveaus van fosfaten zijn toegestaan. De toelating van het 
gebruik van difosfaten in kant-en-klaar gistdeeg zal dus niet tot een verhoging van de inname van fosfaten leiden. 
Het is dan ook passend om toestemming te verlenen voor het gebruik van difosfaten als rijsmiddel en zuurterege
laar in kant-en-klaar gistdeeg dat gebruikt wordt als basis voor pizza's, quiches, taarten en soortgelijke producten. 

(6)  Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inwinnen met het oog op de bijwerking van de EU-lijst van levensmid
delenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, tenzij die bijwerking waarschijnlijk geen 
gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de mens. Aangezien de toelating van het gebruik van difosfaten als 
zuurteregelaar in gistdeeg dat gebruikt wordt als basis voor quiches, pizza's, taarten en soortgelijke producten 
geen gevolgen heeft voor de veiligheid, behoeft het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid niet 
te worden ingewonnen. 

(7)  Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(8)  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité 
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, 
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(1) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16. 
(2) Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goed

keuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1). 



HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2014. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
José Manuel BARROSO   

BIJLAGE 

In deel E van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt in de levensmiddelencategorie 07.1 „Brood en 
broodjes” de volgende vermelding ingevoegd na de vermelding voor levensmiddelenadditief E 338-452:  

„E 450 Difosfaten 12 000 (4) 
alleen gekoeld, voorverpakt gistdeeg dat wordt 
gebruikt als basis voor quiches, pizza's, taarten en 
soortgelijke producten”   
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