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RICHTLĲN 2001/5/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 12 februari 2001

tot wĳziging van Richtlĳn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van
kleurstoffen en zoetstoffen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gelet op Richtlĳn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselĳke voeding bestemde
waren mogen worden gebruikt (1), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 5, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bĳ Richtlĳn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 1995 betreffende
levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (5) is een lĳst van levens-
middelenadditieven vastgesteld die in de Gemeenschap mogen worden gebruikt, alsmede voorzien in
de voorwaarden voor het gebruik daarvan.

(2) Sedert de vaststelling van Richtlĳn 95/2/EG hebben zich technische ontwikkelingen op het gebied
van levensmiddelenadditieven voorgedaan.

(3) Richtlĳn 95/2/EG dient aan deze ontwikkelingen te worden aangepast.

(4) Het gebruik van een levensmiddelenadditief kan alleen worden goedgekeurd indien het voldoet aan
de algemene criteria van bĳlage II van Richtlĳn 89/107/EEG.

(5) Een lidstaat mag het gebruik van een nieuw levensmiddelenadditief krachtens artikel 5, lid 1, van
Richtlĳn 89/107/EEG gedurende een periode van twee jaar op zĳn grondgebied toelaten.

(6) Op verzoek van een lidstaat moeten de volgende nationaal toegelaten additieven op communautair
vlak worden toegelaten: propaan, butaan en isobutaan. Deze producten moeten overeenkomstig
Richtlĳn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende aërosols (6) worden geëtiketteerd.

(7) Overeenkomstig artikel 6 van Richtlĳn 89/107/EEG is het bĳ Besluit 97/579/EG van de
Commissie (7) ingestelde Wetenschappelĳke Comité voor de menselĳke voeding geraadpleegd over de
vaststelling van bepalingen die gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bĳlagen bĳ Richtlĳn 95/2/EG worden als volgt gewĳzigd:

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 94/34/EG van het Europees Parlement en
de Raad (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 1).

(2) PB C 21 E van 25.1.2000, blz. 42 en
PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 238.

(3) PB C 51 van 23.2.2000, blz. 27.
(4) Mededeling van het Europees Parlement van 11 april 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschap-

pelĳk standpunt van de Raad van 20 juli 2000 (PB C 300 van 20.10.2000, blz. 45) en besluit van het Europees
Parlement van 14 december 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 19 januari
2001.

(5) PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/72/EG (PB L 295 van 4.11.1998, blz.
18).

(6) PB L 147 van 9.6.1975, blz. 40. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 94/1/EG van de Commissie (PB L 23 van
28.1.1994, blz. 28).

(7) PB L 237 van 28.8.1997, blz. 18.
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1. in bĳlage I:

a) worden de volgende additieven in de tabel ingevoegd:

„E 949 Waterstof *”

b) wordt in punt 3 van de noten in de alinea ter verklaring van het teken * de stof „E 949” ingevoegd;

2. in bĳlage IV:

a) wordt bĳ E 445, Glycerolesters van houthars, de volgende tekst in de derde en vierde kolom
toegevoegd:

„Niet-transparante gedistilleerde dranken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1576/89
van de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de
aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (*)

100 mg/l

Niet-transparante gedistilleerde dranken bevattende minder dan 15 volumeprocent alcohol 100 mg/l

(*) PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1.”

b) wordt de volgende rĳ toegevoegd:

„E 650 Zinkacetaat Kauwgom 1 000 mg/kg

E 943a Butaan Bakspray op basis van plantaardige olie (alleen quantum satis”

E 943b Isobutaan voor beroepsmatig gebruik)

E 944 Propaan Emulsiespray op basis van water

3. in bĳlage V wordt de eerste rĳ vervangen door:

„E 1520 Propaan-1,2-diol (propyleenglycol) Kleurstoffen, emulgatoren, antioxidanten en
enzymen (maximaal 1 g/kg in het levensmiddel)”

Artikel 2

1. De lidstaten nemen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen aan om uiterlĳk 24
augustus 2002 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie hiervan onverwĳld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlĳn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de belangrĳkste bepalingen van nationaal recht
die zĳ op het onder deze richtlĳn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.



NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen24.2.2001 L 55/61

Artikel 4

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2001.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

N. FONTAINE

Voor de Raad

De voorzitter

T. ÖSTROS


