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RÅDETS DIREKTIV
av den 14 december 1966

om ändring av rådets direktiv av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel
(66/722/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

nationell lagstiftning för att användningen av de aktuella
konserveringsmedlen skall omfattas av samma villkor inom
hela gemenskapen. För att ge medlemsstaterna möjlighet att
fortsätta att tillämpa sin lagstiftning inom området är det där
för nödvändigt att förlänga den tidsfrist som utgår den 31
december 1966 till den 30 juni 1967 .

med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrandeC ),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs ytt
rande, och

med beaktande av följande :

Enligt artikel 5 b i rådets direktiv av den 5 november 1963
om konserveringsmedel som är godkända för användning i
livsmedel(2), ändrat genom direktiv av den 23 december

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 b i direktivet av den 5 november 1963 om tillnärm

ning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsme
del som är godkända för användning i livsmedel, ändrat
genom direktiv av den 23 december 1965 , skall datumet den
31 december 1966 ersättas med den 30 juni 1967 .

1965(3), får medlemsstaterna till och med den 31 december

1966 behålla bestämmelser i nationell lagstiftning om ytbe
handling av citrusfrukter med difenyl, ortofenylfenol och
natriumortofenylfenat.
Om citrusfrukter som behandlats med någon av de nämnda
produkterna inte längre kan saluföras inom gemenskapen,
kommer tillgången på citrusfrukter inom de regioner som är
belägna långt från produktionsområdena att bli helt otillräck
lig och till och med upphöra under vissa delar av året.

Det är inte möjligt att före utgången av detta år avsluta alla
förfaranden som krävs enligt gemenskapslagstiftning och

0 ) EGT nr 232, 16.12.1966, s . 3922/66.
(2) EGT nr 12, 27.1.1964, s . 161 /64.
(3) EGT nr 222, 28.12.1965 , s. 3263/65 .

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1966.
På rådets vägnar
B.W. BIESHEUVEL

Ordförande

