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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 100.
gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferð 189. gr. b í sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Reglur um samræmingu á sviði aukefna skulu ekki hafa áhrif á
beitingu innlendra ákvæða, sem voru í gildi 1. janúar 1992, sem
banna notkun vissra aukefna í tilteknum matvælum er teljast til
hefðbundinna matvæla og eru framleidd á yfirráðasvæði
aðildarríkjanna, að því tilskildu að þessi ákvæði taki ekki til allrar
raðframleiðslu matvæla, þar með talin matvæli sem falla ekki
undir þessa tilskipun og ákvæði bandalagsins heimila notkun
aukefna fyrir.

Þessar framleiðsluvörur er unnt að auðkenna með réttum
merkingum.

Ekki má hindra frjálsa dreifingu matvæla, sem eru í samræmi við
tilskipanir um aukefni.

Reglurnar skulu ekki koma í veg fyrir staðfesturétt eða framleiðslu
og sölu á matvælum, sem uppfylla skilyrði tilskipana um aukefni,
á yfirráðasvæði aðildarríkis,

(1) Stjtíð. EB nr. C 206, 13. 8. 1992, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. C 73, 15. 3. 1993, bls. 4.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 26. maí 1993 (Stjtíð. EB nr. C 176, 28. 6. 1993,
bls. 117), staðfest 2. desember 1993 (OJ nr. C 342, 20. 12. 1993),
sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. mars 1994 (hefur enn ekki verið birt
í Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 9. mars 1994
(OJ nr. C 91, 28. 3. 1994, bls. 75).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/95 frá 27. janúar
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/34/EB
frá 30. júní 1994

um breytingu á tilskipun 89/107/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi notkun leyfilegra aukefna í matvælum(*)

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi 3. gr. a bætist við tilskipun 89/107/EBE (4):

,,3. gr. a
1. Þrátt fyrir a- og b-lið 2. mgr. 3. gr. skal ráðið, að tillögu

framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt málsmeðferð sem
mælt er fyrir um í 100. gr. a í sáttmálanum, veita
aðildarríkjunum heimild til að viðhalda banni á notkun
vissra aukefna við framleiðslu tiltekinna matvæla er teljast
til hefðbundinna matvæla, að því tilskildu að:

- bannið hafi verið í gildi 1. janúar 1992,

- viðkomandi aðildarríki heimili á yfirráðasvæði sínu
framleiðslu og sölu allra matvæla sem teljast ekki til
hefðbundinna matvæla og sem samræmast reglum 3.
gr.

2. Með fyrirvara um reglugerðir (EBE) nr. 2081/92 (5) og
(EBE) nr. 2082/92 (6) skulu aðildarríkin, fyrir 1. júlí 1994,
senda framkvæmdastjórninni skrá yfir matvæli sem þau
telja vera hefðbundin matvæli, með nákvæmum
rökstuðningi þar um, ásamt viðkomandi lagaákvæðum er
banna notkun vissra aukefna í slíkum matvælum.

Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 1. apríl 1995, afhenda
ráðinu tillögu um viðmiðanir sem ber að beita til að ákveða
hvort framleiðsluvara er hefðbundin vara eða ekki og um
innlend bönn sem heimilt er að viðhalda í samræmi við
þessar viðmiðanir.

Ráðið skal afgreiða tillöguna fyrir 1. apríl 1996.

3. Þar til ráðið hefur tekið ákvörðun um 2. mgr. er
aðildarríkjunum heimilt að viðhalda banni, sem
framkvæmdastjórninni hefur verið tilkynnt um, samkvæmt
fyrstu undirgrein 2. mgr., að því tilskildu að farið sé að
almennum skilyrðum 1. mgr.

(4) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27.

(5) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Reglugerð ráðsins (EBE) nr.
2081/92 frá 14. júlí 1992 um verndun landfræðilegra merkinga og
upprunatáknana fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli (Stjtíð. EB nr.
L 208, 24. 7. 1992, bls. 1).

(6) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Reglugerð ráðsins (EBE) nr.
2082/92 frá 14. júlí 1992 um séreinkennavottorð fyrir
landbúnaðarafurðir og matvæli (Stjtíð. EB nr. L 208, 24. 7. 1992, bls.
9).“
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2. gr.

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari.

Þeim ber að tilkynna framkvæmdastjórninni það.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

E. KLEPSCH

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

A. BALTAS

forseti.

Gjört í Brussel 30. júní 1994.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
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