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REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Nr. 86/96/COL

av 10. juli 1996

om et samordnet program for offentlig kontroll av næringsmidler i 1996

01

96/EØS/55/01

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til EØS-avtalen, særlig artikkel 109 og
protokoll 1,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalen, særlig
artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg
II kapittel XII nr. 50 (rådsdirektiv 89/397/EØF av 14. juni 1989
om offentlig kontroll av næringsmidler(1)), særlig artikkel 14 nr.
3, og

ut fra følgende betraktninger:

For at Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal kunne
virke som forutsatt, er det nødvendig å tilrettelegge samordnede
programmer for kontroll av næringsmidler innenfor EØS.

I disse programmene legges det vekt på overholdelsen av det
gjeldende regelverk om næringsmidler i henhold til EØS-avtalen,
vern av folkehelsen, forbrukerinteresser og god forretningsskikk.

Samtidig gjennomføring av nasjonale programmer og samordnede
programmer kan gi opplysninger og erfaringer som den framtidige
kontrollvirksomhet kan baseres på.

Liechtenstein skal etterkomme bestemmelsene i rettsaktene
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII innen 1. januar
2000, og skal gjøre sitt ytterste for å etterkomme bestemmelsene
i rettsaktene omhandlet i nevnte kapittel innen 1. januar 1997.
Liectenstein bør derfor ikke omfattes av denne rekommandasjon
for 1996.

Norge og Island ble 7. november 1995 rådspurt i EFTAs
næringsmiddelkomité, som bistår EFTAs overvåkningsorgan -

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON:

1. Det anbefales at Norge og Island i 1996 tar prøver og/eller
foretar kontroll som nevnt nedenfor, og at det foretas
laboratorieanalyser der det er hensiktsmessig:

a. Mikrobiologisk vurdering av kjøtt og kjøttprodukter
som er tørket, fermentert og ferdig til konsum

b. Migrasjon av myknere fra plastemballasje til nærings-
midler

c. Temperaturkontroll av kjølte næringsmidler utlagt for
salg

d. Benzo(a)pyren i produkter av røkt svinekjøtt

2. I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i rettsakten omhandlet i
EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 50 (rådsdirektiv
89/397/EØF) framlegges en rekommandasjon om et
samordnet kontrollprogram for Norge og Island. De aktuelle
emner er drøftet med Norge og Island.

3. Det foreslås en egen analysemetode for hvert emne der det
er hensiktsmessig. Det er ikke fastsatt enhetlige krav til
prøvetakingens omfang. Antallet prøver bør være til-
strekkelig stort til å gi et overblikk over markedet for de
aktuelle næringsmidlene i Norge og Island.
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4. Prøveantallet og analysemetodene bør angis eller beskrives
i korte trekk.

I. Mikrobiologisk vurdering av kjøtt og kjøttprodukter
som er tørket, fermentert og ferdig til konsum

Denne delen av programmet gjelder prøvetaking på stedet for
salg til forbruker av kjøtt og kjøttprodukter som er tørket,
fermentert og ferdig til konsum. Prøvene skal gjøres til gjenstand
for mikrobiologisk undersøkelse for forekomst av Salmonellae,
E.Coli 0157:H7 og telling av Staphylococcus aureus. Produktets
pH og vannaktivitet (Aw) skal noteres. Resultatene skal registreres
for tre kategorier næringsmidler: tørr og halvtørr pølse, ikke tørket
pølse og rå (country style) skinke.

II. Migrasjon av myknere

Myknere (f.eks. fosforestere, ftalestere, stearin- og adipinestere)
benyttes for å gjøre plastmaterialer myknere, også materialer
som kommer i kontakt med næringsmidler. Det er kjent at disse
stoffene i høy grad bidrar til den samlede migrasjon av stoffer fra
myket plast til næringsmidler/testløsninger for næringsmidler.
Formålet med denne delen av programmet er å vurdere om
plastmaterialer brukt i kontakt med næringsmidler er i samsvar
med grensene fastsatt i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens
vedlegg II kapittel XII nr. 52 (kommisjonsdirektiv 90/128/EØF
av 23. februar 1990 om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler).

III. Temperaturkontroll av kjølte næringsmidler på
stedet for salg til forbruker

I henhold til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II
kapittel XII nr. 54j (rådsdirektiv 93/43/EØF av 14. juni 1993 om

næringsmiddelhygiene) skal næringsmidler som kan fremme vekst
av sykdomsfremkallende mikroorganismer eller dannelse av
toksiner, oppbevares ved temperaturer som ikke medfører
helserisiko. Formålet med denne delen av programmet er å
bestemme temperaturen for følgende fire kategorier næringsmidler
på stedet for salg til forbruker, ved bruk av nøyaktig
temperaturmålingsutstyr:

1. kjølte næringsmidler som er kokt, stekt eller bakt på forhånd
og beregnet på å spises uten ytterligere oppvarming,

2. kjølte næringsmidler som er kokt, stekt eller bakt på forhånd
og bare krever oppvarming (ingen full tilberedningsprosess)
før de spises,

3. rå, tilberedte næringsmidler beregnet på å spises etter en
full varmeprosess,

4. rå, tilberedte næringsmidler beregnet på å spises rå.

Temperaturen skal om mulig måles ved hjelp av ikke-destruktive
metoder.

IV. Benzo(a)pyren i produkter av røkt svinekjøtt

I rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII
nr. 44 (rådsdirektiv 88/388/EØF av 22. juni 1988 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om aromaer som kan brukes i
næringsmidler, og om kildematerialer beregnet på fremstilling av
slike aromaer) er grensen for innholdet av røykaromastoffet 3,4-
benzopyren i næringsmidler satt til 0,03 mg/kg. Denne delen av
kontrollprogrammet går ut på å vurdere innholdet av
benzo(a)pyren i produkter av røkt svinekjøtt.

Utferdiget i Brussel, 10. juli 1996.

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad Björn Friðfinnson
President     Medlem av kollegiet

( 1) EFT nr. L 186 av 30. 6.1989, s. 23.
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96/EØS/55/02Kunngjøring i henhold til artikkel 9 i rådsforordning (EØF)
nr. 95/93 av 18. januar 1993

om felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet

Det er reservert tidsluker ved Oslo lufthavn, Fornebu, for ruteflyging mellom Oslo og ruteområdet
Helgeland, og mellom Oslo og ruteområdet Sogn og Fjordane.

De tidsluker som ved Oslo lufthavn, Fornebu, er forbeholdt nevnte ruter i ruteplanperioden sommeren
1996 og vinteren 1996/97, er reservert for de påfølgende tilsvarende ruteplanperiodene.

De tidsluker som var i bruk sommeren 1996, er kunngjort i forbindelse med innføring av forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse for de aktuelle ruteområdene.

Dato for vedtaket: 19.6.1996

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 96-002

Tittel: Forlengelse av eksisterende støtte til
skipsbyggingsindustrien:
Tilskudd til skipsbygging, nybygg og
ombygginger
Eksportkredittgarantier for skip
(gjennom GIEK)
Byggelånsgarantier

Formål: Kontraktbasert produksjonsstøtte til
skipsbygging

Juridisk grunnlag: Retningslinjer fra Det kongelige
nærings- og energidepartement av
6.2.1996 (Føresegner for statleg støtte
ved kontrahering av skip).
For garantier gjennom GIEK (Garanti-
Instituttet for Eksportkreditt) og
byggelånsgarantier: statsbudsjettet.

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og
artikkel 11 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1b

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

Budsjett: NOK 400 millioner for kontrakter
inngått i 1996

Støtteintensitet: For bygging av skip på minst 100 BT:
9 % for skip med en kontraktverdi på
minst ECU 10 millioner
4,5 % for skip med en kontraktverdi på
under 10 millioner
4,5 % for større ombygginger av skip
på minst 1000 BT

Kredittgarantier innenfor rammene
fastsatt i overenskomst om
eksportkreditt for skip i OECD

Varighet: Støtten får anvendelse på nye bindende
kontrakter inngått fra 1. januar 1996 til
OECD-avtalen om overholdelse av
normale konkurransevilkår i kommer-
siell skipsbygging og verkstedindustri
trer i kraft, og senest til 30. september
1996, forutsatt at overleveringen finner
sted senest 31. desember 1998.

96/EØS/55/02
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96/EØS/55/04

Dato for vedtaket: 3.7.1996

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 96-003

Tittel: Regional investeringsstøtte til skips-
verkstedet A/S Lofoten Sveiseindustri

Formål: Regional investeringsstøtte til skips-
verkstedindustrien

Juridisk grunnlag: Støtte tildelt under eksisterende
regionale støtteordninger:
Lov nr. 97 av 3. juli 1992 om Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond
(SND) samt gjennomføringsforskrifter

Form for støtte: Regionale investeringstilskudd fra SND
på NOK 160 000
Regionale ansvarlige lån fra SND på
NOK 150 000, med et anslått
støtteelement på NOK 45 000

Samlet støtte-
intensitet: 25,6 % netto tilskuddsekvivalent

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og artikkel 11 i rettsakten omhandlet i

EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1b

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse
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96/EØS/55/05

EFTA DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra Borgarting lagmannsrett,
ved nevnte domstols beslutning av 21. juni 1996 i saken Ullensaker

kommune mfl mot Nille AS

(Sak E-5/96)

Borgarting lagmannsrett, Norge, har ved beslutning av 21. juni 1996 rettet en anmodning til
EFTA-domstolen, mottatt ved Domstolens kontor 26. juni 1996, om en rådgivende uttalelse i
saken Ullensaker kommune mfl mot Nille AS, med hensyn til følgende spørsmål:

Skal EØS-avtalens artikkel 11, sammenholdt med artikkel 13, forstås slik at den setter forbud mot at en
kommune kan nekte tillatelse til detaljsalg av innspilte videokassetter (videogrammer) med den begrunnelse
at slik tillatelse bare bør gis til forretninger som kan karakteriseres som faghandel (spesialforretning) for
videogrammer og/eller at fagkunnskapen bør bygges opp hos allerede etablerte forhandlere?


	TILBAKE: 


