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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/5/EF

av 20. januar 2004

om endring av direktiv 2001/15/EF for å oppføre visse stoffer i vedlegget(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 
1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige 
behov(1), særlig artikkel 4 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler eller 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsdirektiv 2001/15/EF av 15. februar 2001 
om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes 
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige 
behov(2) er det oppført visse kategorier av stoffer, og 
for hvert av dem angis det hvilke kjemiske stoffer som 
kan brukes ved framstilling av næringsmidler til bruk 
ved spesielle ernæringsmessige behov. Det er fastsatt 
i direktivet at medlemsstatene fra 1. april 2004 skal 
forby handel med produkter som ikke er i samsvar med 
direktivet.

2) Da direktiv 2001/15/EF ble vedtatt, kunne en rekke 
kjemiske stoffer som for særlige ernæringsformål 
tilsettes visse næringsmidler til bruk ved spesielle 
ernæringsmessige behov og som omsettes i visse 
medlemsstater, ikke oppføres i vedlegget til direktivet 
fordi de ikke hadde blitt vurdert av Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler.

3) De kjemiske stoffene som siden har blitt vurdert av 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler eller Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og har 
fått en positiv vitenskapelig vurdering, bør oppføres i 
vedlegget til direktiv 2001/15/EF.

4) Ettersom produkter som inneholder disse stoffene finnes 
på markedet i visse medlemsstater, må dette direktiv 
innarbeides før 1. april 2004 for å unngå at forbudet 
fastsatt i direktiv 2001/15/EF får anvendelse på disse 
stoffene i et begrenset tidsrom, noe som vil kunne 
forårsake unødige markedsforstyrrelser.

5) Direktiv 2001/15/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 2001/15/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 31. mars 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell mellom 
disse bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

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. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler.

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, 20. januar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/26/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 21.1.2004, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2004 av 24. september 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 10.3.2005, s. 33.

(1) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 52 av 22.2.2001, s. 19.
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 2001/15/EF gjøres følgende endringer:

1. I kategori 2. Mineraler tilføyes følgende rad under overskriften KALSIUM:

Stoff
Bruksvilkår

Alle NSEB NSMF

«—  sulfat x»

2. I kategori 3. Aminosyrer tilføyes følgende rader:

Stoff
Bruksvilkår

Alle NSEB NSMF

«— L-serin x

—  L-arginin-L-aspartat x

—  L-lysin-L-aspartat x

—  L-lysin-L-glutamat x

—  N-acetyl-L-cystein x

—  N-acetyl-L-metionin x i produkter beregnet på 
personer over ett år»

3. I kategori 4. Karnitin og taurin tilføyes følgende rad:

Stoff
Bruksvilkår

Alle NSEB NSMF

«—  L-karnitin-L-tartrat x»


