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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 málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Leysiefnið sýklóhexan, sem er notað við framleiðslu bragðefna,
var fellt brott úr III.  hluta viðaukans við tilskipun 88/344/EBE
(4) frá og með 1. janúar 1994.

Vísindanefndin um matvæli hefur ákveðið, á grundvelli
viðbótarupplýsinga sem síðan hafa borist, að tímabundið
samþykki hennar fyrir efninu gildi á ný. Því er heimilt að nota
leysiefnið áfram á meðan endanlegs álits nefndarinnar er beðið.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á viðauka við tilskipun
88/344/EBE:

Í III. hluta: Notkun leysiefnisins sýklóhexan er heimil á ný með
hámarksmagn lyfjaleifa 1 mg/kg.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu breyta lögum sínum og stjórnsýslu-
fyrirmælum til að heimila viðskipti með vörur sem samræmast
ákvæðum þessarar tilskipunar eigi síðar en 7. desember 1995.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja ráðstafanirnar sem um getur
í 1. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim
fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin
skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 331, 21. 12. 1994, bls. 10, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/95 frá 22. júní
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 15, 18. 1. 1994, bls. 17.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/52/EB

frá 7. desember 1994

um aðra breytingu á tilskipun 88/344/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi leysiefni sem notuð eru við framleiðslu matvæla og efnisþátta sem notaðir

eru við matvælavinnslu(*)

Gjört í Brussel 7. desember 1994.

Fyrir hönd Evrópuþingsins

K. HÄNSCH

forseti

Fyrir hönd ráðsins,

G. REXRODT

forseti.
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(2) Stjtíð. EB nr. C 133, 16. 5. 1994, bls. 21.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 9. febrúar 1994. (Stjtíð. EB nr. C 61,
28. 2. 1994, bls. 101), sameiginleg afstaða ráðsins frá 10. mars 1994
(Stjtíð. EB nr. C 172, 24. 6. 1994, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins
frá 15. september 1994 (Stjtíð. EB nr. C 276, 3. 10. 1994, bls. 13).

(4) Stjtíð. EB nr. L 157, 24. 6. 1988, bls. 28. Tilskipuninni var breytt með
tilskipun 92/115/EBE (Stjtíð. EB nr. L 409, 31. 12. 1992, bls. 31).


