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                     TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2001/5/EB      2002/EES/31/17 

frá 12. febrúar 2001 

 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 95. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi notkun leyfilegra aukefna í matvælum (1), einkum 2. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 
5. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 251. gr. sáttmálans (4),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá 20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur 
en litarefni og sætuefni (5) var sett fram skrá yfir aukefni í matvælum sem leyfð eru í bandalaginu 
og notkunarskilyrði þeirra. 

2) Frá því að tilskipun 95/2/EB var samþykkt hefur orðið tæknileg þróun á sviði aukefna í matvælum. 

3) Laga ber tilskipun 95/2/EB að þessari þróun. 

4) Einungis er heimilt að samþykkja notkun aukefna í matvælum ef þau eru í samræmi við almennu 
viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 89/107/EBE. 

5) Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 89/107/EBE er aðildarríki heimilt að leyfa notkun á nýju 
aukefni í matvælum á yfirráðasvæði sínu til tveggja ára. 

6) Í samræmi við beiðnir aðildarríkja skal samþykkja eftirfarandi aukefni, sem eru leyfð á landsvísu, á 
vettvangi bandalagsins: própan, bútan og ísóbútan. Þessar vörur skulu merktar samkvæmt tilskipun 
ráðsins 75/324/EBE frá 20. maí 1975 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi úðabrúsa (6).

7) Haft var samráð við vísindanefndina um matvæli, sem komið var á fót með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 97/579/EB (7), áður en samþykkt voru ákvæði sem geta haft áhrif á 
almannaheilbrigði, í samræmi við 6. gr. tilskipunar 89/107/EBE. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukunum við tilskipun 95/2/EBE: 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 55, 24.2.2001, bls. 59, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 136/2001 frá 9. 
nóvember 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 6, 24.1.2002, bls. 19. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 27. Tilskipuninni var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/34/EB (Stjtíð. EB L 237, 
10.9.1994, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB C 21 E, 25.1.2000, bls. 42 og Stjtíð. EB C 337 E, 28.11.2000, bls. 238. 
(3) Stjtíð. EB C 51, 23.2.2000, bls. 27. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 11. apríl 2000 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Sameiginleg afstaða ráðsins frá 20. júlí 

2000 (Stjtíð. EB C 300, 20.10.2000, bls. 45) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. desember 2000 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun ráðsins frá 19. janúar 2001. 

(5) Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 98/72/EB (Stjtíð. EB L 295, 4.11.1998, bls. 18). 
(6) Stjtíð. EB L 147, 9.6.1975, bls. 40. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/1/EB (Stjtíð. EB

L 23, 28.1.1994, bls. 28). 
(7) Stjtíð. EB L 237, 28.8.1997, bls. 18.
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1. Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi aukefni bætist við töfluna.: 

„E 949 Vetni *“ 

b) eftirfarandi bætist við textann sem svarar til táknsins * í 3. lið athugasemdarinnar: 

„E 949“ 

2. Í IV. viðauka 

a) eftirfarandi bætist við í þriðja og fjórða dálki línunnar fyrir „E 445: Glýserólestrar úr viðarkvoðu“: 

„Skýjaðir, brenndir drykkir í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 um 
almennar reglur varðandi skilgreiningu, lýsingu og kynningu á brenndum drykkjum (*) 

100 mg/l 

Skýjaðir, brenndir drykkir sem innihalda minna en 15% alkóhól miðað við rúmmál 100 mg/l 

(*) Stjtíð. EB L 160, 12.6.1989, bls. 1.“

b) eftirfarandi línur bætist við: 

„E 650 Sinkasetat Tyggigúmmí 1 000 mg/kg 

E 943a Bútan  quantum satis“ 

E 943b Ísóbútan   

E 944 Própan 

Pönnuúði úr jurtaolíu (eingöngu til iðnaðarnota) 

Fleytiúði, að stofni til úr vatni 

3. eftirfarandi komi í stað fyrstu línunnar í V. viðauka: 

,,E 1520 Própan-1,2-díól (própýlenglýkól) Litarefni, ýruefni, þráavarnarefni og ensím
(að hámarki 1g/kg í matvælum)“ 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýsluákvæði til að fara að tilskipun 
þessari eigi síðar en 24. ágúst 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja 
slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um 
málefni sem tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
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4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 12. febrúar 2001. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE T. ÖSTROS 

forseti. forseti. 


