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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 79/112/EBE frá 18. desember
1978 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um merkingu,
kynningu og auglýsingu matvæla til sölu til neytenda (1), eins og
henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
93/102/EB (2), einkum 2. mgr. 4. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við umfang og áhrif fyrirhugaðra aðgerða eru
ráðstafanir bandalagsins sem kveðið er á um í þessari tilskipun
nauðsynlegar svo unnt sé að ná settum markmiðum. Einstök
aðildarríki eru ekki fær um að ná þessum markmiðum. Enn fremur
er nú þegar kveðið á um hvernig þeim skuli náð innan
bandalagsins í tilskipun 79/112/EBE.

Til að tryggja neytendum nægilegar upplýsingar ber að kveða á
um aðrar lögbundnar upplýsingar um tiltekin matvæli auk þeirra
sem kveðið er á um í 3. gr. tilskipunar 79/112/EBE.

Eigi ber að líta á lofttegundir í pakkningum sem eru notaðar við
pökkun tiltekinna matvæla sem innihaldsefni í skilningi 1. mgr.
6. gr. tilskipunar 79/112/EBE og ber því ekki að telja þær upp í
skrá yfir innihaldsefni á merkimiðanum.

Samt sem áður ber að upplýsa neytendur um notkun slíkra
lofttegunda þar eð slíkar upplýsingar skýra fyrir þeim ástæðu
þess að matvælin sem þeir hafa keypt hafa meira geymsluþol en
svipaðar vörur sem er pakkað á annan hátt.

Nauðsyn ber til að samþykkja bandalagsákvæði til að koma í
veg fyrir að einhliða aðgerðir aðildarríkja leiði til nýrra
viðskiptahindrana.

Tilskipun þessi var send fastanefndinni um matvæli, í samræmi
við málsmeðferðina í 17. gr. tilskipunar ráðsins 79/112/EBE, en

hún gat ekki komið sér saman um álit. Framkvæmdastjórnin sendi
síðar ráðinu, í samræmi við sömu málsmeðferð, tillögur um
ráðstafanir sem gera þarf.

Þar eð ráðið samþykkti ekki þessar ráðstafanir fyrir lok þriggja
mánaða frestsins sem það hafði kemur það í hlut
framkvæmdastjórnarinnar að samþykkja þær.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í merkingum þeirra matvæla sem eru talin upp í viðauka við
þessa tilskipun skulu vera viðbótarupplýsingar eins og fram
kemur í þeim viðauka, samanber þó ákvæði 3. gr. tilskipunar
79/112/EBE.

2. gr.
Aðildarríki skulu, ef þörf krefur, breyta lögum sínum og
stjórnsýslufyrirmælum eigi síðar en 30. júní 1995 þannig að þau:

- heimili viðskipti með vörur sem samræmast ákvæðum
þessarar tilskipunar eigi síðar en 1. júlí 1995,

- banni viðskipti með vörur sem samræmast ekki ákvæðum
þessarar tilskipunar frá og með 1. janúar 1997; þó er heimilt
að versla með vörur sem settar eru á markað eða merktar
fyrir þann tíma þótt ekki séu í samræmi við tilskipun þessa
þar til birgðir eru uppurnar.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði 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 tuttugasta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 94/54/EB

frá 18. nóvember 1994

um lögbundnar upplýsingar á merkingum tiltekinna matvæla aðrar en þær sem
kveðið er á um í tilskipun ráðsins 79/112/EBE(*)

Gjört í Brussel 18. nóvember 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 300, 23. 11. 1994, bls. 14, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/95 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.
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(1) Stjtíð. EB nr. L 33, 8. 2. 1979, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 291, 25. 11. 1993, bls. 14.
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Skrá yfir matvæli sem skulu merkt með viðbótarupplýsingum

Gerð eða flokkur matvæla Upplýsingar

Matvæli sem hefur verið pakkað með lofttegundum, sem ,,Pakkað í verndandi andrúmslofti“
heimilar eru samkvæmt tilskipun ráðsins 89/107/EBE (1),
til að auka geymsluþol þeirra

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