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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 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), einkum 2. mgr. 4. gr.,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar
í matvælum, einkum 6. gr. (2),

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 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 (3) er skrá
yfir matvæli sem skulu merkt þannig að viðbótarupplýsingar komi þar fram.

Með þessari tilskipun er kveðið á um viðbætur við viðaukann að því er varðar matvæli sem innihalda
sætuefni.

Með hliðsjón af umfangi og áhrifum fyrirhugaðra aðgerða eru ráðstafanir bandalagsins, sem kveðið er á um
í þessari tilskipun, ekki einungis nauðsynlegar heldur frumskilyrði þess að unnt sé að ná settum
markmiðum. Aðildarríkin eru ekki fær um að ná þessum markmiðum ein og sér. Enn fremur er nú þegar
kveðið á um hvernig þeim skuli náð innan bandalagsins í tilskipun 94/35/EB.

Til að tryggja neytendum nægilegar upplýsingar skulu einstök atriði varðandi sætuefni koma fram í
merkingum matvæla sem innihalda slík efni.

Enn fremur skulu viðvaranir koma fram í merkingum matvæla sem innihalda tiltekna flokka sætuefna.

Drög að þessari tilskipun voru send fastanefndinni um matvæli, í samræmi við málsmeðferðina í 17. gr.
tilskipunar ráðsins 79/112/EBE og 7. gr. tilskipunar 94/35/EB. Hún gat ekki skilað áliti. Framkvæmdastjórnin
sendi síðar ráðinu, í samræmi við sömu málsmeðferð, tillögur um ráðstafanir sem gera þarf.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við viðaukann við tilskipun 94/54/EB:

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 88, 5. 4. 1996, bls. 5, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/97 frá 4. október 1997 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. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 93/102/EB (OJ nr. L 291, 25. 11. 1993,
bls. 14).

(2) Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 3.

(3) Stjtíð. EB nr. L 300, 23. 11. 1994, bls. 14.

TILSKIPUN RÁÐSINS 96/21/EB

frá 29. mars 1996

um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/54/EB um
lögbundnar upplýsingar á merkingum tiltekinna matvæla aðrar en þær

sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 79/112/EBE(*)
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Matvæli sem innihalda sætuefni, eitt eða fleiri, ,,með sætuefni eða -efnum“
eins og heimilt er samkvæmt tilskipun 94/35/EB(*) Þessar upplýsingar skulu fylgja vöruheitinu eins

og kveðið er á um í 5. gr. tilskipunar 79/112/EBE

Matvæli, bæði með viðbættum sykri og sætuefni ,með sykri og sætuefni eða -efnum“
eða -efnum, eins og heimilt er samkvæmt tilskipun Þessar upplýsingar skulu fylgja vöruheitinu
94/35/EB eins og kveðið er á um í 5. gr. tilskipunar

79/112/EBE

Matvæli sem innihalda aspartam ,,inniheldur fenýlalanín sem grunnefni“

Matvæli sem innihalda yfir 10% af ,,óhófleg neysla getur haft verkun hægðalyfs“
viðbættum pólýólum

(*) Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 3.“

2. gr.

Aðildarríki skulu, ef þörf krefur, breyta lögum sínum og stjórnsýslufyrirmælum fyrir 1. júní 1995 þannig
að þau:

- heimili viðskipti með vörur, sem samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar, eigi síðar en
1. júlí 1996;

- banni viðskipti með vörur, sem samræmast ekki ákvæðum þessarar tilskipunar, frá og með
1. júlí 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 eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. mars 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

T. TREU

forseti.


