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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 79/112/EBE 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
fyrsta og öðrum undirlið b-liðar 5. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 3. gr. tilskipunar 93/102/EB er kveðið á um að aðildarríkin
skuli, ef þörf krefur, breyta lögum sínum og stjórnsýslufyrir-
mælum í því augnamiði að banna viðskipti með vörur sem eru
ekki í samræmi við tilskipunina, frá 30. júní 1996.

Viðskipti með vörur, sem eru merktar fyrir framangreindan dag,
eru óheimil eftir þann dag ef skrá yfir innihaldsefni hefur að geyma
heiti innihaldsefnaflokka sem eru ekki tilgreindir í tilskipun
93/102/EB.

Það mun vera bundið tæknilegum erfiðleikum að merkja matvælin
á ný og því er nauðsynlegt að bæta við ákvæði er gerir kleift að

losna við birgðir sem eru merktar fyrir settan frest til að hrinda
ákvæðum tilskipunarinnar í framkvæmd.

Ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæli.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi málsliður bætist við annan undirlið annarrar
málsgreinar 3. gr. tilskipunar 93/102/EB:

,,Viðskipti með vörur sem eru markaðssettar eða merktar
fyrir þann dag og samræmast ekki ákvæðum þessarar
tilskipunar eru engu að síður heimil meðan birgðir endast“.

2. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi 20 dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

3. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 182, 2. 8. 1995, bls. 20, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/96 frá 4. mars
1996 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. L 33, 8. 2. 1979, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 291, 25. 11. 1993, bls. 14.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/42/EB

frá 19. júlí 1995

um breytingu á tilskipun 93/102/EB um breytingu á tilskipun 79/112/EBE
um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og

auglýsingu matvæla til sölu til neytenda(*)
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Gjört í Brussel 19. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.


