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A publicación da Directiva 98/86/CE, da Comisión,
do 11 de novembro, pola que se modifica a Directiva
96/77/CE, que establece os criterios específicos de
pureza dos aditivos alimentarios distintos dos colorantes
e edulcorantes, constitúe unha segunda etapa no esta-
blecemento dos ditos criterios de pureza, dos que a trans-
posición á normativa nacional se realizou mediante a
posta en vigor do Real decreto 1802/1999, do 26 de
novembro.

Nunha terceira etapa, establécense os criterios de
pureza de parte dos aditivos mencionados na Directiva
95/2/CE, mediante a publicación da Directiva
2000/63/CE, da Comisión, do 5 de outubro, pola que
se modifica a Directiva 96/77/CE, incorporada ó noso
ordenamento xurídico pola Orde do 11 de xuño de 2001.

Na cuarta etapa actual, establécense os criterios de
pureza dos restantes aditivos mencionados na Directiva
95/2/CE mediante a publicación da Directiva
2001/30/CE, da Comisión, do 5 de maio, que modifica
a Directiva 96/77/CE, que establece os criterios espe-
cíficos de pureza dos aditivos alimentarios distintos de
colorantes e edulcorantes.

Esta orde ten por obxecto a incorporación da men-
cionada Directiva 2001/30/CE, da Comisión, do 5 de
maio, ó noso ordenamento xurídico.

Para a fixación destes criterios específicos tivéronse
en conta as especificacións e técnicas analíticas que
para estes aditivos preparou o Comité Mixto FAO/OMS
de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA). Así mes-
mo, consultouse o Comité Científico da Alimentación
Humana.

Non obstante, calquera aditivo que fose preparado
mediante métodos de producción ou con materias pri-
mas, significativamente diferentes dos incluídos na ava-
liación do Comité Científico da Alimentación Humana,
ou distintos dos mencionados nesta orde, deberase
someter ó dito comité para a avaliación da súa segu-
ridade, facendo especial fincapé nos criterios de pureza.

As medidas previstas nesta disposición axústanse ó
dictame do Comité Permanente de Productos Alimen-
ticios.

Esta orde díctase en uso das facultades atribuídas
na disposición derradeira primeira do Real decreto
1917/1997.

Na súa virtude, oídos os sectores afectados e logo
de informe preceptivo da Comisión Interministerial para
a Ordenación Alimentaria, dispoño:

Artigo único. Obxecto.

O anexo do Real decreto 1917/1997, do 19 de
decembro, queda modificado nos seguintes termos:

«Incorpóranse no anexo do Real decreto
1917/1997, aprobándose, as normas de identida-
de e pureza que contén o anexo desta disposición,
para determinados aditivos incluídos no Real decre-
to 142/2002, do 1 de febreiro, polo que se aproba
a lista positiva de aditivos distintos de colorantes
e edulcorantes para o seu uso na elaboración de
productos alimenticios, así como as súas condi-
cións de utilización.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de maio de 2002.

VILLALOBOS TALERO

9239 ORDE SCO/1051/2002, do 7 de maio, pola
que se modifica o anexo do Real decreto
2106/1996, do 20 de setembro, polo que
se establecen as normas de identidade e pure-
za dos edulcorantes utilizados nos productos
alimenticios. («BOE» 115, do 14-5-2002.)

O Real decreto 2106/1996, do 20 de setembro, esta-
bleceu as normas de identidade e pureza dos edulco-
rantes utilizados nos productos alimenticios e foi dictado
sobre as bases da normativa da Unión Europea que regu-
la esta materia, constituída pola Directiva 95/31/CE,
da Comisión, do 5 de xullo.

O dito real decreto sufriu modificacións no seu anexo,
como consecuencia da evolución da normativa comu-
nitaria na materia e da necesidade de incrementa-los
niveis de protección da saúde dos consumidores.

Así, mediante a Directiva 98/66/CE, da Comisión,
do 4 de setembro, modificáronse os criterios de pureza
do edulcorante E-953 Isomalt. A incorporación ó noso
dereito interno desta directiva, que modificaba o anexo
do Real decreto 2106/1996, do 20 de setembro, rea-
lizouse mediante o Real decreto 1116/1999, do 25 de
xuño.

A Directiva 2000/51/CE, da Comisión, do 26 de
xullo, pola que se adapta ó progreso técnico por segunda
vez o anexo da Directiva 95/31/CE, en canto á modi-
ficación dos criterios de pureza para os edulcorantes
Manitol (E-421) e Xarope de Maltitol (E-965 ii), incor-
porouse ó noso dereito interno, mediante a Orde do
Ministerio de Sanidade e Consumo do 5 de abril de
2001.

A publicación da Directiva 2001/52/CE, da Comi-
sión, do 3 de xullo de 2001, constitúe a terceira modi-
ficación da Directiva 95/31/CE, e inclúe novas normas
de identidade e pureza para os edulcorantes E-950 Ace-
sulfamo K e E-421 Manitol, elaboradas á luz dos avances
técnicos.

Para a fixación destes novos criterios específicos tivé-
ronse en conta as especificacións e técnicas analíticas
que para estes aditivos preparou o Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).
Así mesmo, consultouse o Comité Científico da Alimen-
tación Humana.

Consecuentemente procede, en virtude das obrigas
derivadas da pertenza do Reino de España á Unión Euro-
pea, incorpora-los preceptos contidos na dita Directiva
2001/52/CE, da Comisión, do 3 de xullo, ó noso orde-
namento xurídico interno, o que se leva a cabo mediante
esta orde que se dicta en uso das facultades atribuídas
na disposición derradeira primeira do Real decreto
2106/1996, do 20 de setembro.

Na súa virtude, oídos os sectores afectados e logo
de informe preceptivo da Comisión Interministerial para
a Ordenación Alimentaria, dispoño:

Artigo único. Obxecto.

O anexo do Real decreto 2106/1996, do 20 de
setembro, queda modificado nos seguintes termos:

«Substitúense no anexo do Real decreto
2106/1996 os criterios de identidade e pureza
referentes ós aditivos edulcorantes: Manitol (E-421)
e Acesulfamo K (E-950) polos contidos no anexo
desta orde.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de maio de 2002.
VILLALOBOS TALERO


