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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/10/EB 

frá 8. mars 1999 

um undanþágur frá ákvæðum 7. gr. tilskipunar ráðsins 79/112/EBE að því er varðar 
merkingar matvæla(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 79/112/EBE frá 
18. desember 1978 um samræmingu á lögum aðildar-
ríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla 
(1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/4/EB (2), einkum d-lið 
3. mgr. og 4. mgr. 7. gr., 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Í a- og b-lið 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 79/112/EBE er kveðið 
á um að magn innihaldsefnis skuli gefið upp í merkingu 
matvæla þegar viðkomandi innihaldsefni kemur fram í 
vöruheitinu eða áhersla er lögð á innihaldsefnið í 
merkingunni. 
 
Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/54/EB (3), eins og 
henni var breytt með tilskipun ráðsins 96/21/EB (4), er 
kveðið á um að upplýsingarnar „með sætuefni eða -efnum“ 
eða „með sykri og sætuefni eða -efnum“ skuli koma fram í 
merkingu vara sem innihalda slík innihaldsefni. Þessar 
upplýsingar skulu fylgja vöruheitinu. 
 
Við tilgreiningu þessara upplýsinga, sem krafist er 
samkvæmt tilskipun 94/54/EB, er skylt að gefa upp magn 
þessa innihaldsefnis eða -efna eins og kveðið er á um í  
a- og/eða b-lið 2. mgr. 7. gr. í tilskipun 79/112/EBE. 
 
Samt sem áður er ólíklegt að upplýsingar um magn sætu-
efna ráði vali neytandans þegar matvæli eru keypt. 
 
Við tilgreiningu upplýsinga sem varða viðbót vítamína og 
steinefna er hins vegar skylt að hafa merkingu næringar-
innihalds í samræmi við tilskipun ráðsins 90/496/EBE (5). 

                                                 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 69, 16.3.1999, bls. 22, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/1999 frá 26. 
nóvember 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB L 33, 8. 2. 1979, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 43, 14. 2. 1997, bls. 21. 
(3) Stjtíð. EB L 300, 23. 11. 1994, bls. 14. 
(4) Stjtíð. EB L 88, 5. 4. 1996, bls. 5. 
(5) Stjtíð. EB L 276, 6. 10. 1990, bls. 40. 

Líta má svo á að þessar upplýsingar séu óaðskiljanlegur  
hluti af vöruheitinu eða að þær leggi áherslu á innihaldsefni 
í skilningi a- og/eða b-liðar 2. mgr. 7. gr. í tilskipun 
79/112/EBE, og þar með er skylt að tilgreina magn 
vítamína og steinefna.Tvíteknar upplýsingar af þessu tagi 
koma neytendum ekki til góða og geta jafnvel villt um fyrir 
þeim, því að í 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 79/112/EBE er 
magnið gefið upp sem hundraðshluti en í mg í merkingu 
næringarinnihalds. 

 

Við þessar aðstæður er nauðsynlegt að kveða á um frekari 
undantekningar frá þeirri reglu að gefa skuli upp magn 
innihaldsefna. 

 

Í 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 79/112/EBE er kveðið á um að 
magnið sem tilgreint er, gefið upp í hundraðshlutum, skuli 
svara til magns innihaldsefnis eða -efna á þeim tíma sem 
þau eru notuð. Í sömu málsgrein er kveðið á um að víkja 
megi frá þeirri meginreglu. 

 
Samsetning tiltekinna matvæla breytist umtalsvert við 
matreiðslu eða aðra meðferð sem veldur því að 
innihaldsefnin þorna. 
 

Reynst hefur nauðsynlegt að veita undanþágu frá þeirri 
aðferð sem er notuð til þess að reikna magn þeirra 
innihaldsefna, sem kveðið er á um í  4. mgr. 7. gr. í 
tilskipun 79/112/EBE, í þessum vörum svo að betri mynd 
fáist af raunverulegri samsetningu matvælanna og forðast 
megi að neytendur verði leiddir afvega. 

 

Sama meginregla og um getur í a-lið 5. mgr. 6. gr. 
tilskipunar 79/112/EBE gildir um röð innihaldsefnanna í 
innihaldslýsingunni. 

 

Í 6. gr. er þó kveðið á um undanþágur að því er varðar 
tiltekin matvæli eða innihaldsefni. Sakir samkvæmni skal 
kveða á um sömu undanþágur að því er varðar þá aðferð 
sem er notuð til þess að reikna út magn. 

 

Samkvæmt dreifræðis- og meðalhófsreglunni, sem er sett 
fram í 3. gr. b sáttmálans, verður þeim markmiðum aðildar-
ríkjanna, sem sett voru með fyrirhuguðum aðgerðum, það er 
að tryggja árangursríka framkvæmd meginreglunnar um 
upplýsingar um magn innihaldsefna, ekki náð á viðhlítandi 
hátt þar eð kveðið er á um grundvallarreglurnar í löggjöf 
bandalagsins. Tilskipun þessi gengur ekki lengra en þarf til 
þess að markmiðunum verði náð. 
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Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í 
samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæli. 
 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Í 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 79/112/EBE gilda a- og b-
liðir ekki í þeim tilvikum þar sem orðasambandið „með 
sætuefni eða -efnum“ eða „með sykri og sætuefni eða  
-efnum“ stendur með vöruheitinu, eins og kveðið er á um í 
tilskipun 94/54/EB. 

2. Í 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 79/112/EBE gilda a- og  
b-liðir ekki hvað varðar upplýsingar um viðbót vítamína og 
steinefna þegar efnin eru tilgreind í merkingu næringar-
innihalds. 

2. gr. 

1. Þrátt fyrir meginregluna, sem kveðið er á um í 4. mgr. 
7. gr. tilskipunar 79/112/EBE, skulu ákvæði 2. og 3. mgr. 
þessarar greinar gilda þegar upplýsingar um magn 
innihaldsefna eru gefnar. 

2. Hvað varðar matvæli sem hafa þornað upp vegna 
hitameðferðar eða annarrar meðhöndlunar skal magnið 
svara til þess magns innihaldsefnis eða -efna sem eru notuð 
í fullunna vöru. Magnið skal gefa upp í hundraðshlutum. 

Þegar magn tiltekins innihaldsefnis eða samanlagt magn 
allra innihaldsefna, sem er tilgreint í merkingunni, fer yfir 
100 % skal í stað hundraðstölunnar tilgreina þyngd 
innihaldsefnis eða -efna sem eru notuð til þess að framleiða 
100 g af fullunninni vöru. 

3. Tilgreina skal upplýsingar um magn rokgjarnra 
innihaldsefna sem hlutfall af þyngd í fullunninni vöru. 

Heimilt er að tilgreina magn innihaldsefna, sem eru notuð 
þykkt eða þurrkuð og endurþynnt í framleiðslu, í röð eftir 
hlutfallslegri þyngd þeirra eins og hún var skráð fyrir 
þykkingu eða þurrkun. 

Þegar um er að ræða þykkt eða þurrkuð matvæli, sem ætlað 
er að þynna aftur með vatni, er heimilt að tilgreina magn 
innihaldsefna sem hlutfall af þyngd í endurþynntri vöru. 

3. gr. 

Aðildarríkin skulu, ef þörf krefur, samþykkja nauðsynleg 
lög og stjórnsýslufyrirmæli eigi síðar en 31. ágúst 1999 
þannig að þau: 

— heimili viðskipti með vörur, sem samræmast ákvæðum 
þessarar tilskipunar, eigi síðar en 1. september 1999, 

— banni viðskipti með vörur, sem samræmast ekki 
ákvæðum þessarar tilskipunar, eigi síðar en 14. febrúar 
2000. Þó er heimilt að versla með vörur, sem eru settar á 
markað eða merktar fyrir þann tíma, þótt þær samræmist 
ekki tilskipun þessari, þar til birgðir eru uppurnar. 

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.  

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 8. mars 1999. 

 
 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Martin BANGEMANN 

 framkvæmdastjóri. 

 _________________________________ 
 


