
27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1057 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/254 

av 11. februar 2015 

om oppheving av rådsdirektiv 93/5/EØF om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres 

samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Innenfor rammen av programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming (REFIT), er Kommisjonen forpliktet til å 

bidra til et enkelt, tydelig, stabilt og forutsigbart regelverk for næringsliv, arbeidstakere og borgere. 

2) Formålet med rådsdirektiv 93/5/EØF(3) er å sikre at Vitenskapskomiteen for næringsmidler fungerer effektivt ved å 

fremme vitenskapelig støtte fra medlemsstatene til komiteen og ved å organisere samarbeidet med berørte nasjonale 

organer i vitenskapelige spørsmål om næringsmiddeltrygghet. 

3) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) er oppgavene til Vitenskapskomiteen for 

næringsmidler overført til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), og nevnte oppgaver er i dag 

fastsatt ved forordning (EF) nr. 178/2002. 

4) Kommisjonsbeslutning 97/579/EF(5), som nedsatte Vitenskapskomiteen for næringsmidler, ble opphevet ved 

kommisjonsbeslutning 2004/201/EF(6). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 18.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 22. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 157. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. desember 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. januar 2015. 

(3) Rådsdirektiv 93/5/EØF av 25. februar 1993 om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig 

behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler (OJ L 52 av 4.3.1993, s. 18). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EUT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonsbeslutning 97/579/EF av 23. juli 1997 om nedsettelse av vitenskapskomiteer for forbrukernes helse og næringsmiddeltrygghet 

(EFT L 237 av 28.8.1997, s. 18). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø (EUT 

L 66 av 4.3.2004, s. 45). 
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5) I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 er EFSA også blitt vedkommende organ for fremming av vitenskapelig 

samarbeid med medlemsstatene og relevante nasjonale organer innenfor de områder som hører under EFSAs mandat.  

I artikkel 22 i forordning (EF) nr. 178/2012 fastsettes det særlig at EFSA skal handle i nært samarbeid med 

vedkommende organer i medlemsstatene, og at medlemsstatene skal samarbeide med EFSA for å sikre at EFSA kan 

utføre sitt oppdrag. 

6) Direktiv 93/5/EØF er derfor foreldet og bør oppheves — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 93/5/EØF oppheves. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. februar 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Formann 

 __________  


