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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/34/EF

av 30. juni 1994

om endring av direktiv 89/107/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet på konsum

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Reglene om harmonisering på området tilsetningsstoffer bør ikke
påvirke anvendelsen av bestemmelser i medlemsstatene som
gjaldt 1. januar 1992 som forbyr bruk av visse tilsetningsstoffer
i visse særskilte næringsmidler som betraktes som tradisjonelle,
og som produseres på medlemsstatens territorium, forutsatt at
disse bestemmelsene ikke omfatter en hel rekke næringsmidler,
herunder næringsmidler som ikke omfattes av dette direktiv, men
som det i henhold til fellesskapsbestemmelser er tillatt å bruke
tilsetningsstoffer i.

Slike produkter kan skilles ut ved egnet merking.

Fri bevegelighet for varer i samsvar med bestemmelsene i
direktivene om næringsmidler bør ikke hindres.

Bestemmelsene bør ikke gå ut over enhvers frihet til å etablere
seg på alle medlemsstatenes territorium og til å produsere og
selge varer i samsvar med direktivene om næringsmidler -

(1) EFT nr. C 206 av 13.8.1992, s. 1.

(2) EFT nr. C 73 av 15.3.1993, s. 4.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 26. mai 1993 (EFT nr. C 176 av
28.6.1993, s. 117), bekreftet 2. desember 1993 (EFT nr. C 342 av
20.12.1993), Rådets felles holdning av 9. mars 1994 (ennå ikke
offentliggjort i EFT) og Europaparlamentsbeslutning av 9. mars 1994
(EFT nr. C 91 av 28.3.1994, s. 75).

(4) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 27.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 237 av 10.9.1994, s.
1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/95 av 27. januar  1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgave av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 89/107/EØF(4) skal ny artikkel 3a lyde:

«Artikkel 3a

1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 bokstav a)
og b) skal Rådet på forslag fra Kommisjonen og etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 100 A gi
medlemsstatene tillatelse til å opprettholde forbudet mot
bruk av visse tilsetningsstoffer ved produksjon av visse
særskilte næringsmidler som betraktes som tradisjonelle,
forutsatt at:

- forbudet gjaldt 1. januar 1992,

- de berørte medlemsstater tillater produksjon og salg
på sine territorier av alle næringsmidler som ikke
betraktes som tradisjonelle, og som er i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 3.

2. Med forbehold for forordning (EØF) nr. 2081/92(5) og
(EØF) nr. 2082/92(6) skal medlemsstatene innen 1. juli 1994
oversende Kommisjonen listen over næringsmidler de
betrakter som tradisjonelle og gi nærmere grunner for det,
samt de tilsvarende lovbestemmelser som forbyr bruk av
visse tilsetningsstoffer i næringsmidlene.

Kommisjonen skal innen 1. april 1995 framlegge for Rådet
et forslag om kriterier som skal anvendes for å avgjjøre om
et produkt er tradisjonelt, samt om de nasjonale forbud som
kan opprettholdes i samsvar med disse kriteriene.

Rådet skal treffe beslutning innen 1. april 1996.

(5) Rådsforordning (EØF) nr. 2081/92 av 14. juli 1992 om beskyttelse av
geografiske betegnelser og opprinnelsesbetegnelser for landbruksvarer
og næringsmidler (EFT nr. L 208 av 24.7.1992, s. 1).

(6) Rådsforordning (EØF) nr. 2082/92 av 14. juli 1992 om attestasjon på
landbruksvarers og næringsmidlers særegne kvalitet (EFT nr. L 208
av 24.7.1992, s. 9).»
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 003. Medlemsstatene kan, inntil Rådet har truffet beslutning i
henhold til nr. 2, opprettholde forbudene som er oversendt
Kommisjonen i henhold til nr. 2 første ledd, forutsatt at de
er i samsvar med de generelle vilkår nevnt i nr. 1.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

For Rådet

A. BALTAS

Formann

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises
til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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