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ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 292/97/EB  

frá 19. desember 1996 

um að viðhalda innlendum lögum um bann við notkun vissra aukefna við framleiðslu 
tiltekinna matvæla(*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
100. gr. a, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá 21. 
desember 1988 um samræmingu á lagasetningu 
aðildarríkjanna varðandi notkun leyfilegra aukefna í 
matvælum (1), einkum 3. gr. a, 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (2), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (3), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. b í sáttmálanum (4), 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Reglur um samræmingu á sviði aukefna skulu ekki hafa 
áhrif á beitingu innlendra ákvæða, sem voru í gildi í 
aðildarríkjunum 1. janúar 1992, sem banna notkun vissra 
aukefna í tilteknum matvælum er teljast til hefðbundinna 
matvæla og eru framleidd á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. 
 
Semja ber skrá yfir matvæli, sem talist geta hefðbundin á 
grundvelli tilkynninga sem aðildarríkin sendu framkvæmda-
stjórninni fyrir 1. júlí 1994. Nauðsynlegt er þó að taka tillit 
til tilkynninga frá nýjum aðildarríkjum sem sendar eru eftir 
þessa dagsetningu. 
 
Tilgangurinn með þessari ákvörðun er ekki að skilgreina í 
hverju það felst að matvæli teljist hefðbundin. Hvort 
matvæli teljist hefðbundin ræðst ekki af því einu að notkun 
aukefna í þeim sé bönnuð. 
 
Tillit ber þó að taka til þeirra áhrifa, sem innlent bann, sem 
var í gildi 1. janúar 1992, við notkun tiltekinna flokka 
aukefna við framleiðslu matvæla, hefur haft í heild.  

________ 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 48, 19.2.1997, bls. 13, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2000 frá 28. janúar 
2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

(1)  Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 94/34/EB (Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 1). 

(2)  Stjtíð. EB nr. C 134, 1. 6. 1995, bls. 20 og Stjtíð. EB nr. C 186, 26. 6. 
1996, bls. 7. 

(3)  Stjtíð. EB nr. C 301, 13. 11. 1995, bls. 43. 
(4)  Álit Evrópuþingsins frá 16. janúar 1996 (Stjtíð. EB nr. C 32, 5. 2. 1996, 

bls. 21.), sameiginleg afstaða ráðsins frá 18. júní 1996 (Stjtíð. EB nr. C 
315, 24. 10. 1996, bls. 4) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 23. október 
1996 (Stjtíð. EB nr. C 347, 18. 11. 1996). Ákvörðun ráðsins frá 9. 
desember 1996. 

Varðveita ber sérstaka þætti tiltekinna framleiðsluaðferða. 
Nauðsynlegt er að taka tillit til góðra viðskiptahátta að því 
er tekur til þessara vara og til hagsmuna neytenda áður en 
heimilað er að viðhalda banni við notkun tiltekinna flokka 
aukefna. 
 

Þegar vara er skilgreind sem hefðbundin og aðildarríki 
viðheldur innlendri löggjöf sinni að því er hana varðar skal 
þá gert með fyrirvara um ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 
2081/92 (5) og reglugerðar (EBE) nr. 2082/92 (6) um 
upprunatáknanir og sérkennavottorð, eftir því sem við á.  

 

Tilskipun 89/107/EBE og tilheyrandi sértilskipanir heimila 
eingöngu notkun aukefna sem skaða ekki heilsu manna. 
Þess vegna getur verndun almannaheilbrigðis ekki verið 
forsenda fyrir banni við notkun vissra aukefna í tilteknum 
matvælum sem talin eru hefðbundin.  

 

Bann við notkun vissra aukefna má ekki leiða til 
mismununar að því er varðar önnur aukefni sem tilheyra 
sama flokki sem um getur í I. viðauka við tilskipun 
89/107/EBE og má því ekki raska samræmingu á vettvangi 
bandalagsins. 

 

Nauðsynlegt er, með hliðsjón af gagnsæi, að tilgreina bann 
við notkun vissra flokka aukefna í tilteknum flokkum 
matvæla sem aðildarríkin viðhalda sem undanþágu frá 
ákvæðum tilskipunar 89/107/EBE og sértilskipananna 
94/35/EB (7), 94/36/EB (8) og 95/2/EB (9). 

 

Hvorki má stefna staðfesturétti né frjálsum vöruflutningum í 
hættu með heimild til að viðhalda innlendum lögum né með 
reglugerðum sem lúta að merkingum í því skyni að greina 
þessar afurðir frá öðrum svipuðum matvælum. Því ber að 
tryggja í öllum aðildarríkjum frjálsa flutninga, markaðs-
setningu og framleiðslu á svipuðum matvælum, hvort sem 
þau eru talin hefðbundin eða ekki, í samræmi við ákvæði 
sáttmálans. 

________ 
(5)  Stjtíð. EB nr. L 208, 24. 7. 1992, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 

aðildarlögum frá 1994. 
(6)  Stjtíð. EB nr. L 208, 24. 7. 1992, bls. 9. Reglugerðinni var breytt með 

aðildarlögum frá 1994. 
(7)  Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 3. 
(8)  Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 13. 
(9)  Stjtíð. EB nr. L 61, 18. 3. 1995, bls. 1. 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

 
Samkvæmt 3. gr. a tilskipunar 89/107/EBE og í samræmi 
við þau skilyrði sem eru tilgreind þar er þeim aðildarríkjum, 
sem nefnd eru í viðaukanum, heimilað að viðhalda í löggjöf 
sinni banni við notkun vissra flokka aukefna í framleiðslu 
þeirra matvæla sem tilgreind eru í þeim viðauka.  
 
Ákvörðun þessi kemur til framkvæmda með fyrirvara um 
reglugerðir (EBE) nr. 2081/92 og (EBE) nr. 2082/92. 

 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
Gjört í Brussel 19. desember 1996.  
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 
K. HÄNSCH S. BARRETT 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

HLUTAÐEIGANDI AÐILDARRÍKJUM ER HEIMILT AÐ VIÐHALDA BANNI VIÐ NOTKUN 
VISSRA FLOKKA AUKEFNA Í EFTIRFARANDI VÖRUM 

 
 
 Aðildarríki Matvæli Flokkar aukefna sem heimilt er að  

banna áfram 

Þýskaland Hefðbundinn þýskur bjór („Bier nach 
deutschem Reinheitsgebot“) 

Allir nema drifgas 

Grikkland Fetaostur Allir 

Frakkland Hefðbundið franskt brauð Allir 

Frakkland Hefðbundnir franskir niðursoðnir 
jarðsveppir  

Allir 

Frakkland Hefðbundnir franskir niðursoðnir sniglar  Allir 

Frakkland Hefðbundin frönsk niðursoðin gæs og önd Allir 

Austurríki Hefðbundinn austurrískur ostur 
„Bergkäse“ 

Allir nema rotvarnarefni 

Finnland Hefðbundið finnskt „Mämmi“ Allir nema rotvarnarefni 

Svíþjóð 

Finnland 

Hefðbundið sænskt og finnskt 
ávaxtaþykkni 

Litarefni 

Danmörk Hefðbundnar danskar kjötbollur 
„Kødboller“ 

Rotvarnarefni og litarefni 

Danmörk Hefðbundin dönsk lifrarkæfa 
„Leverpostej“ 

Rotvarnarefni (önnur en sorbínsýra) og 
litarefni 

Spánn Hefðbundin spænsk áleggspylsa „Lomo 
embuchado“ 

Allir nema rotvarnarefni og þráavarnar-
efni 

Ítalía Hefðbundin ítölsk áleggspylsa „Salame 
cacciatore“ 

Allir nema rotvarnarefni, þráavarnarefni, 
bragðaukandi efni og lofttegund í 
pakkningu 

Ítalía Hefðbundin ítölsk áleggspylsa 
„Mortadella“ 

Allir nema rotvarnarefni, þráavarnarefni, 
sýrustillar, bragðaukandi efni, 
varðveisluefni og lofttegund í pakkningu 

Ítalía Hefðbundin ítölsk svínapylsa „Cotechino 
e zampone“ 

Allir nema rotvarnarefni, þráavarnarefni, 
sýrustillar, bragðaukandi efni, 
varðveisluefni og lofttegund í pakkningu 
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(1) Stjtíð. EB L 61, 1.3.2001, bls. 14 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 11,

1.3.2001, bls. 167.

(2) Stjtíð. EB L 166, 1.7.1999, bls. 87.

(3) Stjtíð. EB L 142, 5.6.1999, bls. 22. (*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 163/1999 frá 
26. nóvember 1999(1).

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/43/EB frá 
25. maí 1999 um sautjándu  breytingu á tilskipun
76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórn-
sýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á
sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efna-
blandna(2) skal felld inn í samninginn.

3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/51/EB frá 
26. maí 1999 um fimmtu aðlögun að tækniframförum á 
I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun
tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (tin, PCP og
kadmíum)(3) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins
76/769/EBE) í XV. kafla II. viðauka við samninginn:

„– 399 L 0043: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
1999/43/EB frá 25. maí 1999  (Stjtíð. EB L 166, 1.7.1999,
bls. 87),

– 399 L 0051: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/51/EB frá 26. maí 1999  (Stjtíð. EB L 142, 5.6.1999,
bls. 22).“

2. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
1999/43/EB og tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar
1999/51/EB á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu
þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann hinn. 5. febrúar 2000, að því
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).  

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 5/2000

frá 4. febrúar 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn

2001/EES/20/05

Gjört í Brussel 4. febrúar 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

F. Barbaso

formaður.


