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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/5/EY,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2001,

elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY
muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi-
sestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan
2 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (2),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/2/EY (5) luetellaan yhteisössä sallitut
elintarvikelisäaineet sekä niiden käytön edellytykset.

(2) Elintarvikelisäaineiden alalla käytettävät tekniikat ovat kehittyneet direktiivin 95/2/EY antamisen
jälkeen.

(3) Direktiiviä 95/2/EY olisi mukautettava tämän kehityksen huomioon ottamiseksi.

(4) Lisäaineiden käyttö elintarvikkeissa voidaan hyväksyä ainoastaan sillä edellytyksellä, että lisäaineet
täyttävät direktiivin 89/107/ETY liitteessä II säädetyt yleiset edellytykset.

(5) Direktiivin 89/107/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat sallia alueellaan uuden
elintarvikelisäaineen käytön kahden vuoden ajan.

(6) Jäsenvaltioiden pyyntöjen mukaisesti seuraavat kansallisesti sallitut elintarvikelisäaineet olisi hyväk-
syttävä yhteisön tasolla: propaani, butaani ja isobutaani. Näiden tuotteiden merkinnöissä olisi nouda-
tettava aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä toukokuuta
1975 annettua neuvoston direktiiviä 75/324/ETY (6).

(7) Komission päätöksellä 97/579/EY (7) perustettua elintarvikealan tiedekomiteaa on kuultu direktiivin
89/107/ETY 6 artiklan mukaisesti sellaisten säännösten antamisesta, jotka saattavat vaikuttaa kansan-
terveyteen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 95/2/EY liitteet seuraavasti:

(1) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kun se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
villä 94/34/EY (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1).

(2) EYVL C 21 E, 25.1.2000, s. 42 ja EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 238.
(3) EYVL C 51, 23.2.2000, s. 27.
(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. huhtikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston

yhteinen kanta, vahvistettu 20. heinäkuuta 2000 (EYVL C 300, 20.10.2000, s. 45) ja Euroopan parlamentin päätös,
tehty 14. joulukuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 19. tammikuuta 2001.

(5) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kun se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/72/EY, (EYVL L 295,
4.11.1998, s. 18).

(6) EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 94/1/EY
(EYVL L 23, 28.1.1994, s. 28).

(7) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18.
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1) Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Lisätään taulukkoon lisäaine seuraavasti:

”E 949 Vety *”

b) Lisätään huomautusten 3 kohdassa olevaa merkkiä * vastaavaan selitykseen seuraava:

”E 949”.

2) Liitteessä IV:

a) Lisätään rivin ”E 445: Puuhartsien glyseroliesterit” kolmanteen ja neljänteen sarakkeeseen seuraava:

”Sameat tislatut alkoholijuomat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esit-
telyä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89
mukaisesti (*)

100 mg/l

Sameat tislatut alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tilavuusprosenttia 100 mg/l

(*) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1.”

b) Lisätään rivit seuraavasti:

”E 650 Sinkkiasetaatti Purukumi 1 000 mg/kg

E 943a Butaani Pannuissa käytettävä kasviöljysumute (ainoas- quantum satis”

E 943b Isobutaani taan ammattimaiseen käyttöön)

E 944 Propaani Vesipohjaiset emulsiosumutteet

3) Korvataan liitteessä V ensimmäinen rivi seuraavasti:

”E 1520 Propaani-1,2-dioli (Propyleeniglykoli) Värit, emulgointi- ja hapettumisenestoaineet sekä
entsyymit (enintään 1 g/kg elintarvikkeessa)”

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnol-
liset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä elokuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle
viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen
viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset
kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. FONTAINE

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. ÖSTROS


