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NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989,
elintarvikkeissa sallittuja emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineita
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 74/329/ETY
muuttamisesta viidennen kerran

(89/393/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

liitteen II voimassaoloaikaa tulisi sen vuoksi jatkaa
toistaiseksi,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

ottaa huomioon komission ehdotuksen^),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),
sekä katsoo, että

direktiivi 74/329/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 86/102/ETY(5), sisältää luettelon
emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineista,

1 artikla

Korvataan direktiivin 74/329/ETY 3 artiklan 1 kohdan
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1

Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään,

jäsenvaltiot voivat sallia 31 päivään joulukuuta 1991 asti
liitteessä II lueteltujen aineiden käytön elintarvikkeisiin."

joita jäsenvaltiot voivat sallia käytettäviksi elintarvikkeissa,
direktiivin

74/329/ETY liitteessä

II

ilmaistaan niiden

aineiden nimet, joita jäsenvaltiot voivat väliaikaisesti sallia
käytettäväksi elintarvikkeissa; tämän poikkeuksen voimas
saoloaika päättyi 31 päivänä joulukuuta 1988,
neuvosto antoi elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä
joulukuuta 1988 direktiivin 89/107/ETY(6),
edellä mainitun direktiivin 3 artiklan mukaisesti neuvosto

antaa perustamissopimuksen 100 a artiklassa määrättyä
menettelyä noudattaen laaja-alaisen direktiivin, joka sisältää
tarvittaessa sekä positiiviluettelon sallituista aineista että
edellytykset aineiden käytölle, ja
ei ole kuitenkaan mahdollista välittömästi antaa kaikkia

kyseisiä aineita koskevia säännöksiä; direktiivin 74/329/ETY

O)
(2)
C)
(4)
(5)
(6)

EYVL N:o C 214, 16.8.1988, s. 14
EYYL N:o C 47, 20.2.1989, s. 80 a EYVL N:o C 158,
EYVL N:o C 337, 31.12.1988, s. 5
EYVL N:o L 189, 12.7.1974, s. 1
EYVL N:o L 88 , 3.4.1986, s . 40
EYVL N:o L 40 , 11.2.1989 , s. 27

2 artikla

Edellä 1 artikla tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.
3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 1989.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. SOLBES

