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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 79/112/EØF av 18. desember
1978 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking
og presentasjon av samt reklame for
næringsmidler beregnet på salg til den endelige forbruker(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 93/102/EF(2), særlig artikkel 4
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

På bakgrunn av det planlagte tiltaks omfang og virkninger er
fellesskapstiltakene fastsatt ved dette direktiv ikke bare
nødvendige, men også uunnværlige for å nå de fastsatte mål.
Medlemsstatene kan ikke nå disse målene enkeltvis. Dessuten er
det allerede fastsatt i direktiv 79/112/EØF at målene skal nås på
fellesskapsplan.

For å sikre hensiktsmessig forbrukeropplysning må det for visse
næringsmidler fastsettes obligatoriske opplysninger i tillegg til
dem som er fastsatt i artikkel 3 i direktiv 79/112/EØF.

Emballasjegasser som brukes ved emballering av visse
næringsmidler, bør ikke anses som ingredienser i henhold til
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 79/112/EØF og bør derfor ikke oppføres
i listen over ingredienser på etiketten.

Forbrukerne bør imidlertid gis opplysninger om bruken av slike
gasser i den grad opplysningene setter dem i stand til å forstå
årsaken til at næringsmiddelet de har kjøpt, har en lengre
holdbarhetstid enn tilsvarende varer som er emballert på andre
måter.

For å unngå at det skapes nye handelshindringer som følge av
tiltak som treffes ensidig av medlemsstatene, må det vedtas
fellesskapsbestemmelser på området.

Utkastet til dette direktiv har etter framgangsmåten i artikkel 17
i direktiv 79/112/EØF vært framlagt for Den faste komité for
næringsmidler, som ikke har kommet fram til noen uttalelse.
Etter samme framgangsmåte har Kommisjonen framlagt for
Rådet et forslag til tiltak som skal treffes.

Ettersom Rådet ikke har vedtatt noen tiltak ved utløpet av den
fristen på tre måneder som det ble gitt, bør Kommisjonen vedta
nevnte tiltak -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 3 i direktiv
79/112/EØF skal merkingen av næringsmidlene oppført i
vedlegget til dette direktiv omfatte de obligatoriske
tilleggsopplysningene som angitt i nevnte vedlegg.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal om nødvendig endre sine lover og
forskrifter innen 30. juni 1995 for å:

- tillate handel med varer som er i samsvar med dette direktiv,
senest 1. juli 1995,

- forby handel med varer som ikke er i samsvar med dette
direktiv, fra 1. januar 1997. Varer som er markedsført eller
merket før nevnte dato, og som ikke er i samsvar med dette
direktiv, kan imidlertid markedsføres inntil lagrene er tømt.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,

KOMMISJONSDIREKTIV 94/54/EF

av 18. november 1994

om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske
opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv 79/112/EØF(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 300 av 23.11.1994, s. 14,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/95 av 22. juni 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 33 av 8.2.1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 291 av 25.11.1993, s. 14.
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 00inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

VEDLEGG

Liste over næringsmidler med merking som skal omfatte en eller flere
obligatoriske tilleggsopplysninger

Type eller kategori naeingsmidler Opplysninger

Næringsmidler med forlenget holdbarhet som følge av bruk av Emballert i beskyttende
emballasjegasser tillatt i henhold til rådsdirektiv 89/107/EØF (1) atmosfære

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

Utferdiget i Brussel, 18. november 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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