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RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 14 juni 1989

houdende vijfde wijziging van Richtlijn 74 / 329/ EEG betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake de emulgatoren, stabilisatoren,
verdikkingsmiddelen en geleermiddelen waarvan het gebruik in levensmiddelen is
toegestaan

( 89 / 393 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op arti

Overwegende dat krachtens artikel 3 van genoemde richtlijn
de Raad volgens de procedure van artikel 100 A van het
Verdrag een algemene richtlijn moet vaststellen die zo nodig
de positieve lijst en de gebruiksvoorwaarden van de toege

kel 100 A,

stane stoffen bevat;

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

voorschriften voor de betrokken stoffen vast te stellen ; dat

In samenwerking met het Europese Parlement (2 ),

daarom voorlopig de geldigheidsduur van bijlage II van
Richtlijn 74 / 329 / EEG moet worden verlengd,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 3 ),

Overwegende dat in Richtlijn 74 / 329 / EEG (4 ), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 86 / 102 / EEG ( s), een lijst is opgeno
men van emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen
en geleermiddelen waarvan het gebruik in levensmiddelen
door de Lid-Staten kan worden toegestaan;
Overwegende dat in bijlage II bij Richtlijn 74 / 329 / EEG de
omschrijving staat van de stoffen waarvan de Lid-Staten het
gebruik in levensmiddelen tijdelijk mogen toestaan; dat de
geldigheidsduur van deze afwijking is verstreken op 31
december 1988 ;

Overwegende dat het niet mogelijk is nu reeds al die

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1

In artikel 3 , lid 1 , van Richtlijn 74 / 329 / EEG wordt de eerste
alinea als volgt gelezen:
„1 .
In afwijking van artikel 2 , lid 1 , mogen de
Lid-Staten het gebruik van de in bijlage II genoemde
stoffen in levensmiddelen toestaan tot en met 31 decem
ber 1991 .".
Artikel 2

Artikel 1 wordt van kracht met ingang van 1 januari
1989 .

Overwegende dat de Raad op 21 december 1988 Richtlijn
89 / 1 07 / EEG ( 6) heeft aangenomen betreffende de onderlin
ge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding
bestemde waren mogen worden gebruikt;
(') PB nr . C 214 van 16 . 8 . 1988 , blz . 14 .
( 2 ) PB nr. C 47 van 20 . 2 . 1989 , blz . 80 , en PB nr. C 158 van 26 . 6 .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Luxemburg, 14 juni 1989 .

1989 .

(3 )
(<)
(s)
(«)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr .
nr.
nr.

C 337 van 31 . 12 . 1988 , blz . 5 .
L 189 van 12 . 7 . 1974 , blz. 1 .
L 88 van 3 . 4 . 1986 , blz . 40 .
L 40 van 11 . 2 . 1989 , blz . 27 .

Voor de Raad
De Voorzitter
P. SOLBES

