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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RAÐSINS 96/85/EB 2002/EES/23/10
frá 19. desember 1996 

um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,
m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, einkum  
100. gr. a,
m eð h liðsjón a f  tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá 
21. desem ber 1988 um  sam ræ m ingu laga aðildarrikjanna 
varðandi notkun leyfilegra aukefna i m atvælum  ( ') , einkum
2. mgr. 3. gr.,
m eð hliðsjón a f  tillögu fram kvæ m dastjórnarinnar (2),
m eð hliðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndar- 
innar (3),
i sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 
189. gr. b i sáttm álanum  (4),
og að teknu  tilliti til eftirfarandi:
U nnir E ucheum a-þörungar eru ný tt aukefni i m atvælum  og 
er notkun  þeirra réttlæ tanleg a f  tæ knilegum  ástæðum .
N auðsynlegt er að aðlaga skrána yfir leyfileg aukefni i 
m atvæ lum  i tilskipun E vrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá
20. febrúar 1995 um  aukefni i m atvælum  önnur en  litarefni 
og sætuefni (g) i þvi skyni að heim ila notkun þessa aukefnis.
H aft hefur verið  sam ráð við  visindanefndina um  m atvæli.
Sam þykkja ber hreinleikaskilyrði i sam ræm i við  m áls- 
m eðferðina sem  m æ lt er fyrir um  i 11. gr. tilskipunar 
89/107/EBE.
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirtö ldu aukefni i m atvælum  er hér m eð bæ tt inn á eftir 
E  407 i töflunni i I. v iðauka v ið  tilsk ipun  95/2/EB:

„E-nr. Heiti

E 407 a Unnir Eucheuma-þörungar"

2. gr.

A ð ild am k in  skulu sam þykkja nauðsynleg lög og stjórn- 
sýslufyrirm æ li til að fara að tilsk ipun  þessari, eigi siðar en 
þrem ur m ánuðum  eftir b irtingu hennar, i þvi skyni að 
heim ila v iðskip ti m eð og notkun vara sem sam ræ m ast 
ákvæðum  þessarar tilskipunar.

Þ au  skulu tilkynna það fram kvæ m dastjóm inni þegar i stað.

Þegar aðildarrikin sam þykkja þessar ráðstafanir skal vera i 
þeim  tilv isun  i þessa tilsk ipun eða þeim  fylgja slik tilvisun 
þegar þæ r eru  b irtar opinberlega. A ð ild am k in  skulu setja 
nánari reglur um  slika tilvisun.

3. gr.

T ilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist 
i Stjórnartíáindum  E vrópubandalaganna.

4. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarrikjanna.

G jört i B russel 19. desem ber 1996.

F yrir hönd  Evrópuþingsins, 
K. H À N SC H  

forseti.

F yrir hönd  ràâsins,
S. BA RRETT

forseti.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist i Stjtið. EB L 86, 28.3.1997, bls. 4, var nefnd
i ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2001 frá 28.
september 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartiðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 11.

(1) Stjtið. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Tilskipuninni var siðast breytt 
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1996, bls. 36), sameiginleg afstaða ráðsins frá 25. júni 1996 (Stjtið. EB 
nr. C 315, 24. 10. 1996, bls. 9) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 
23. október 1996 (Stjtíð. EB nr. C 347, 18. 11. 1996). Ákvörðun ráðsins 
frá 9. desember 1996.

(5) Stjtið. EB nr. L 61, 18. 3. 1995, bls. 1.


