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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/60/EF

av 27. oktober 1997

om tredje endring av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved
framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(*)

_____________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 3.12.1997, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/98 av 27.
november 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 278 av 24.9.1996, s. 25.

(2) EFT C 66 av 3.3.1997, s. 3.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 1996 (EFT C 347 av 18.11.1996, s. 58), Rådets felles holdning av 24. mars 1997
(EFT C 157 av 24.5.1997, s. 4) og europaparlamentsbeslutning av 15. juli 1997 (EFT C 286 av 22.9.1997, s. 29). Rådsbeslutning
av 7. oktober 1997.

(4) EFT L 157 av 24.6.1988, s. 28. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/52/EF (EFT L 331 av 21.12.1994,
s. 10).

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har på nytt gjennomgått alle ekstraksjonsmidlene i direktiv
88/344/EØF(4) for å erstatte de daglige akseptable inntak (ADI) som ble fastsatt midlertidig i 1981, med
endelige verdier. Dette har ikke alltid vært mulig fordi industrien ikke har gitt de nødvendige opplysninger
selv om den er blitt anmodet om det. På grunnlag av mottatte opplysninger har Vitenskapskomiteen for
næringsmidler kunnet bekrefte sin godkjenning av de fleste løsemidlene. De maksimale restmengder for
løsemidler i visse næringsmidler kan reduseres.

Noen løsemidler brukes ikke lenger og bør strykes fra listen.

Den vitenskapelige utviklingen fører til at det blir utviklet andre stoffer som kan tilføyes i direktivet. Et
nytt løsemiddel, som Vitenskapskomiteen for næringsmidler har avgitt en positiv uttalelse om, bør
tillates.

Det nye løsemiddelet, 1,1,1,2-tetrafluoretan, brukes bare til ekstraksjon av aromaer, og restmengden i
næringsmidler overstiger ikke 0,02 mg/kg. Bortsett fra denne restmengden gjenvinnes løsemiddelet helt,
slik at bruken av det under disse omstendighetene ikke har noen innvirkning på den globale oppvarming
av atmosfæren.

De endringer som er nødvendige som følge av den tekniske og vitenskapelige utviklingen, er tiltak av
teknisk art. For å forenkle og påskynde saksgangen bør det overlates til Kommisjonen å vedta disse
tiltakene.

En slik framgangsmåte vil gjøre det mulig raskere å markedsføre nyvinninger, noe som vil være en fordel
både for industrien og forbrukerne �
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 88/344/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 4 skal ny bokstav a) lyde:

«a) de endringer av vedlegget som er nødvendige som følge av den tekniske og vitenskapelige
utviklingen på området for bruk av løsemidler, deres bruksvilkår og maksimumsgrenser for
restmengder.»

Tidligere bokstav a), b) og c) blir henholdsvis bokstav b), c) og d).

2) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) DEL I

Stoffet «butylacetat» utgår.

b) DEL II

Rubrikken for «heksan» skal lyde:

«Navn Bruksvilkår Maksimumsgrenser for restmengder i
(kortfattet beskrivelse av det næringsmiddel eller i den

ekstraksjonen) næringsmiddelingrediens som er ekstrahert

 Heksan(1)(*) Framstilling eller fraksjonering av 1 mg/kg i fett, olje eller kakaosmør
fett og oljer samt framstilling av
kakaosmør

Tilberedning av avfettede 10 mg/kg i næringsmiddelet som inneholder
proteinprodukter og avfettet mel det avfettede proteinproduktet og det

avfettede melet

30 mg/kg i de avfettede soyaproduktene som
selges til den endelige forbruker

Tilberedning av avfettet kornkim 5 mg/kg i avfettet kornkim»

(*) Teksten i fotnote 1 forblir uendret.

c) DEL III

� Stoffet «2-metyl-1-propanol» utgår.

� Følgende stoff tilføyes:

 «Navn  Maksimumsgrenser for restmengder i næringsmiddelet
som skyldes bruk av ekstraksjonsmidler i framstillingen av

aromaer fra naturlig aromagivende produkter

1,1,1,2-tetrafluoretan         0,02 mg/kg»
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Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal endre sine lover og forskrifter slik at de

� innen 27. oktober 1998 tillater handel med produkter som er i samsvar med direktiv 88/344/EØF,
som endret ved dette direktiv,

� fra 27. april 1999 forbyr handel med produkter som ikke er i samsvar med direktiv 88/344/EØF,
som endret ved dette direktiv. Handelen med produkter som er markedsført eller merket innen
denne dato, og som ikke er i samsvar med direktiv 88/344/EØF, som endret ved dette direktiv, kan
likevel fortsette inntil lagrene er tømt.

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette
direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES R. GOEBBELS

President Formann

_________


