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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/5/EF
af 12. februar 2001

om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og
sødestoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (1), særlig artikel
3, stk. 2, og artikel 5, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til
levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (5), fastlægger en liste over tilsætningsstoffer, der er
tilladt til anvendelse i Fællesskabet, og betingelserne for deres anvendelse.

(2) Siden direktiv 95/2/EF blev vedtaget, er der sket en teknisk udvikling inden for tilsætningsstoffer til
fødevarer.

(3) Direktiv 95/2/EF bør tilpasses under hensyntagen til denne udvikling.

(4) Tilsætningsstoffer kan kun godkendes til anvendelse i fødevarer, hvis de opfylder de generelle
kriterier i bilag II til direktiv 89/107/EØF.

(5) I henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/107/EØF, kan en medlemsstat på sit område tillade
anvendelsen af et nyt tilsætningsstof for en periode på to år.

(6) I overensstemmelse med medlemsstaternes anmodninger bør følgende nationalt godkendte tilsæt-
ningsstoffer godkendes på fællesskabsniveau: propan, butan og isobutan. Disse produkter bør
mærkes i henhold til Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemssta-
ternes lovgivning om aerosoler (6).

(7) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, som er nedsat ved Kommissionens beslutning 97/
579/EF (7), er i henhold til artikel 6 i direktiv 89/107/EØF blevet hørt vedrørende vedtagelse af
bestemmelser, som vil kunne indvirke på den offentlige sundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilagene til direktiv 95/2/EF ændres således:

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/34/EF (EFT L 237
af 10.9.1994, s. 1).

(2) EFT C 21 E af 25.1.2000, s. 42, og EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 238.
(3) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 27.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 11.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 20.7.2000 (EFT

C 300 af 20.10.2000, s. 45) og Europa-Parlamentets afgørelse af 14.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets
afgørelse af 19.1.2001.

(5) EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/72/EF (EFT L 295 af 4.11.1998, s. 18).
(6) EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 94/1/EF (EFT L 23 af

28.1.1994, s. 28).
(7) EFT L 237 af 28.8.1997, s. 18.
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1) Bilag I ændres således:

a) Følgende tilsætningsstof indsættes i skemaet:

»E 949 Hydrogen *«.

b) I punkt 3 i noten indsættes følgende i den forklarende tekst under symbolet *:

»E 949«.

2) Bilag IV ændres således:

a) Følgende tilføjes i tredje og fjerde kolonne i rubrikken vedrørende E 445: glycerolestere af fyrrehar-
piks:

»Uklar spiritus i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 om fastlæggelse af
almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spritus (*)

100 mg/l

Uklar spiritus, der indeholder under 15 % alkohol (volumen) 100 mg/l

(*) EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1.«

b) Følgende tilføjes:

»E 650 Zinkacetat Tyggegummi 1 000 mg/kg

E 943a Butan Smøremiddel af vegetabilsk olie i sprayform til Quantum satis«

E 943b Isobutan
pander, plader og forme (kun til erhvervs-
mæssig brug)

E 944 Propan Vandbaserede emulsionssprayer

3) I bilag V erstattes første rubrik af følgende:

»E 1520 Propan-1,2-diol (propylenglycol) Farvestoffer, emulgatorer, antioxidanter og
enzymer (maximalt 1 g/kg i fødevarer)«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager senest den 24. august 2002 de nødvendige love og administrative bestem-
melser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen
fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de
udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

T. ÖSTROS

Formand


