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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 468/94

00

av 2. mars 1994
om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

hensiktsmessig produksjon eller konservering av visse
næringsmidler; disse stoffene finnes ofte i naturen.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

Det framgår av anmodningene at visse landbruksprodukter som
tilsynelatende ikke framstilles i tilstrekkelige mengder etter den
økologiske metode i Fellesskapet, bør tilføyes i del C i vedlegg
VI, mens andre produkter til gjengjeld bør utgå.

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 2608/
93(2), særlig artikkel 13, og

De tiltak som er fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr.
2092/91 -

ut fra følgende betraktninger:

VEDTATT DENNE FORORDNING:

I samsvar med artikkel 16 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 2092/91
er det forbud mot enhver bruk av stoffer som ikke er oppført i
vedlegg VI i en periode på tolv måneder etter vedtakelsen av
nevnte vedlegg, selv om stoffene tidligere var tillatt i henhold til
gjeldende nasjonale bestemmelser.

Artikkel 1
Vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres som fastsatt
i vedlegget til denne forordning.

Etter noen medlemsstaters oppfatning bør visse produkter tilføyes
i vedlegg VI, og de har framlagt anmodninger om dette for
Kommisjonen.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den femtende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

Det framgår av anmodningene at visse ingredienser som ikke er
av landbruksopprinnelse er absolutt nødvendige for en

Utferdiget i Brussel, 2. mars 1994.
For Kommisjonen
René STEICHEN
Medlem av Kommisjonen
(*)

Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 59 av 3.3.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/94 av 15. desember 1994
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 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2)

EFT nr. L 239 av 24.9.1993, s. 10.
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VEDLEGG
1.

I del «A.1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærestoffer» gjøres følgende endringer:
-

Etter E 330 Sitronsyre tilføyes følgende stoff:

«E 333
-

Navn

Særlige vilkår

Monokalsiumfosfat

Bakepulver til selvhevende
mel»

Navn

Særlige vilkår

Ekstrakt rik på tokoferol

Antioksidant i fettstoffer
og oljer»

Navn

Særlige vilkår

Karragenan

--»

Etter E 516 Kalsiumsulfat tilføyes følgende stoff:

«E 524

2.

--»

Etter E 406 Agar-agar tilføyes følgende stoff:

«E 407
-

Kalsiumsitrat

Etter E 300 Askorbinsyre tilføyes følgende stoff:

«E 306

-

Særlige vilkår

Etter E 336 Kaliumtartrat tilføyes følgende stoff:

«E 341 (i)

-

Navn

Navn

Særlige vilkår

Natriumhydroksid

Overflatebehandling av
Laugengebäck»

I del B gjøres følgende endringer:
-

-

Etter «Kaliumkarbonat» tilføyes følgende stoffer:
Navn

Særlige vilkår

«Natriumkarbonat

Sukkerproduksjon

Natriumhydroksid

Sukkerproduksjon,
behandling av oliven

Svovelsyre

Sukkerproduksjon»

Det særlige vilkår «Smøremiddel» i forbindelse med «Vegetabilske oljer» erstattes med
«Smøremiddel eller antiskum-middel»
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3.

Etter «Hasselnøttskall» tilføyes følgende stoff:
Navn

Særlige vilkår

«Rismel- »

--»

I del C gjøres følgende endringer:
-

I punkt «C.1.1. Spiselige frukter, nøtter og frø» tilføyes følgende produkter etter «Redikkfrø»:
«Eikenøtter
Bukkehornskløver
Kinatre
Sikori»

-

I punkt «C.1.1. Spiselige frukter, nøtter og frø» utgår følgende produkt:
«Gresskarfrø»

-

I punkt «C.1.3. Korn» utgår følgende produkt:
«Hirse»

-

I punkt «C.2.2. Sukker: Stivelse fra kornprodukter og rotknoller» tilføyes følgende produkt:
«Fruktose»

-

I punkt «C.2.3. Diverse» erstattes «Eddik framstilt av andre gjærede drikkevarer enn vin»
med «Eddik unntatt eddik av vin og eplesider».

-

I punkt «C.3. Animalske produkter» erstattes «Melkepulver og skummetmelkpulver» med
«Kjernemelkpulver»

-

I punkt «C.3. Animalske produkter» tilføyes følgende produkt:
«Laktose».

