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TILSKIPUN EVROPUÞINGSINS OG RAÐSINS nr. 2000/13/EB 2002/EES/23/12
frá 20. mars 2000

um samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,
m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, einkum
95. gr.,
m eð hliðsjón a f  tillögu fram kvæ m dastjórnarinnar,
m eð h liðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndar-
innar (1),

i sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i
251. gr. sáttm álans (2),
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
1) T ilsk ipun ráðsins 79/112/EB E frá 18. desem ber 1978 

um  sam ræ m ingu á lögum  aðildarrikjanna um  
m erkingu, kynningu og auglýsingu m atvæ la (3) hefur 
oft verið  m ikið brey tt (4). T il glöggvunar og hagræ ð- 
ingar skal téðri tilsk ipun a f  þeim  sökum  steypt sam an i 
einn texta.

2) Ó sam ræ m i i lögum  og stjóm sýslufyrirm æ lum  m illi 
að ildarrikjanna um  m erkingu m atvæ la hindrar frjálsa 
um ferð þessara vara og kann  að leiða til ójafnra 
sam keppnisskilyrða.

3) Sam ræm ing þessara laga æ tti þess vegna að auðvelda 
starfsem i innri m arkaðarins.

4) M arkm iðið m eð þessari tilsk ipun er að kom a á 
alm ennum  og altæ kum  bandalagsreglum  um  öll 
m atvæ li sem sett eru  á m arkað.

5) Sérstakar reglur, sem gilda einungis um  tilteknar 
tegundir m atvæla, æ tti að setja fram  i ákvæðum  sem 
taka til þessara fram leiðsluvara.

6) í  reglum  um  m erkingar ber um fram  allt að hafa i huga 
nauðsyn þess að upplýsa og vernda neytandann.

7) M eð þessari nauðsyn er átt v ið  að aðildarrikjunum  er 
heim ilt, i sam ræm i v ið  reglur sáttm álans, að setja fram 
kröfur varðandi tungum ál.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist i Stjtið. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29, var 
nefnd i ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2001 frá 28. 
september 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartiðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 13.

C) Stjtið. EB C 258, 10.9.1999, bls. 12.
(2) Alit Evrópuþingsins frá 18. janúar 2000 (hefur enn ekki verið birt i

Stjórnartiðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 13. mars 2000.
(3) Stjtið. EB L 33, 8.2.1979, bls. 1. Tilskipuninni var siðast breytt með

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/4/EB (Stjtið. EB L 43,
4 14.2.1997, bls. 21).

(4) Sjá IV. viðauka, B-hluta.

8) ítarlegar m erkingar, einkum  þar sem  nákvæ m t eðli og 
sérkenni vörunnar kem ur fram og gerir neytandanum  
kleift að byggja val sitt á alh liða þekkingu á vörunni, 
eru vel v ið  hæ fi þar eð þæ r leiða til þess að hindrunum  
i friverslun fækkar.

9) Þvi ber að gera skrá yfir allar grundvallarupplýsingar 
sem eiga að kom a fram  á um búðum  allra m atvæla.

10) Þó er gildissvið þessarar tilsk ipunar svo v itt að ekki er 
m ögulegt i byrjun að allar lögboðnar upplýsingar feli i 
sér allar þæ r upplýsingar sem  færa ber i skrána og eiga 
i aðalatriðum  við  um  allar tegundir m atvæla. Um  þæ r 
þ a rf að setja bandalagsreglur siðar m eir til v iðbótar 
gildandi reglum.

11) Enda þótt aðildarrikin hald i rétti sinum  til þess að setja 
tiltekin innlend lagaákvæði sem bæ ta m á við  alm enn 
ákvæði þessarar tilskipunar, þar sem sérstakar 
bandalagsreglur vantar, verða þau  ákvæði engu að 
siður að h ljó ta m álsm eðferð innan bandalagsins.

12) A ðurnefnd m álsm eðferð bandalagsins verður að kom a 
til ákvörðunar bandalagsins óski aðildarriki að setja ný 
lög.

13) E innig skal, i sérstökum  tilvikum , gera ráð  fyrir þeim  
m öguleika að löggjafar bandalagsins v iki frá tilteknum  
skyldum  sem hafa alm ennt verið  ákveðnar.

14) R eglur um  m erkingar æ ttu  einnig að fela i sér bann  við  
að gefa upplýsingar sem gæ tu verið  v illandi fyrir 
kaupandann eða eigna m atvælum  lækningaeiginleika. 
Til að bann þetta nái fram að ganga þ a rf  það einnig að 
ná til kynningar og auglýsinga á m atvælum .

15) M eð það að m arkm iði að auðvelda v iðskip ti m illi 
aðildarríkja m á kveða svo á um , á þeim  stigum  sem 
eru undanfari sölu til neytandans, að eingöngu 
upplýsingar um  m ikilvæ g atriði skuli kom a fram  á ytri 
um búðum  og tilteknar lögboðnar upplýsingar, sem 
skulu vera á m atvæ lum  i neytendaum búðum , þurfi 
einungis að kom a fram  á v iðskiptaskjölum  þar að 
lútandi.

16) A ð ildam k in  halda rétti sinum , allt eftir staðháttum  og 
aðstæ ðum  innanlands, til að setja reglur um  m erkingu 
m atvæ la sem seld eru  i lausri vigt. í  slikum tilvikum  
ber engu að siður að veita  neytandanum  upplýsingar.
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17) Til þess að einfalda og hraða m álsm eðferð er rétt að 
fela fram kvæ m dastjóm inni að sam þykkja tæ knileg 
fram kvæm darákvæði.

18) N auðsynlegar ráðstafanir til þess að hrinda þessari 
tilsk ipun i fram kvæ m d ber að sam þykkja i sam ræm i 
við  ákvörðun ráðsins 1999/g68/EB frá 28. jú n i 1999 
um  reglur um  m eðferð fram kvæ m davalds sem fram- 
kvæ m dastjóm inni er falið (').

19) T ilsk ipunin skal vera m eð fyrirvara um  skuldbindingar 
aðildarrikjanna um  frest á lögleiðingu þeirra tilskipana 
sem settar eru  fram  i B -h luta IV. viðauka.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

1. í  þessari tilsk ipun er fjallað um  m erkingu m atvæ la sem 
afgreidd eru  sem slik til neytandans og tiltek in atriði viðvikj- 
andi kynningu og auglýsingu þeirra.

2. T ilsk ipun þessi skal einnig gilda um  m atvæ li til 
veitingahúsa, sjúkrahúsa, m ötuneyta og annarra sambæri- 
legra stóreldhúsa (hér á eftir nefnd „stóreldhús“ ).

3. í  þessari tilskipun er m erking eftirfarandi hugtaka sem 
hér segir:

a) „m erking“ : orð, upplýsingar, vörum erki, sérheiti, 
m yndefni eða tákn sem varða m atvæ li og eru  sett á allar 
um búðir, skjöl, tilkynningar, m erkim iða, hringi eða 
kraga sem fylgja slikum  m atvæ lum  eða v isa  til þeirra;

b) „m atvæ li i neytendaum búðum “ : vörueining sem ætluð 
er til afhendingar i óbreyttu ástandi til neytenda og stór- 
eldhúsa og sam anstendur a f  m atvælum  og um búðum  
þeirra, áður en  þau eru boðin  til sölu, hvort sem 
um búðirnar um lykja m atvæ li til fulls eða aðeins að 
hluta, en þó á þann hátt að ekki sé unn t að hrófla v ið 
innihald inu án þess að um búðirnar séu opnaðar eða 
þeim  breytt.

2. gr.

1. M erkingarnar og m erkingaraðferðirnar skulu ekki:

a) vera þess eðlis að þæ r geti v illt um  fyrir kaupand- 
anum , einkum:

i) að þvi er varðar sérkenni m atvæ lanna, nánar 
tiltekið eðli þeirra, auðkenni, eiginleika, sam- 
setningu, m agn, geym sluþol, uppruna, aðferð við 
gerð eða fram leiðslu;

ii) m eð þvi að eigna m atvæ lunum  áh rif eða eigin- 
leika sem þau  hafa ekki;

iii) m eð þvi að gefa i skyn að m atvæ lin  hafi tiltekin 
sérkenni e f  öll svipuð m atvæli hafa i raun þessi 
sérkenni;

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

b) eigna m atvælum  þá eig inleika að fyrirbyggja, v inna á 
eða læ kna sjúkdóm a m anna eða gefa i skyn slika 
eiginleika, sam anber bandalagsákvæ ði sem gilda um 
ölkelduvatn og sérfæði.

2. R áðið skal, i sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er 
fyrir um  i 95. gr. sáttm álans, sem ja skrá, sem  ekki er 
tæ m andi, um  atriði sem i skilningi 1. mgr. eru  m eð öllu 
óleyfileg eða takm örkunum  háð.
3. B önn eða takm arkanir, sem um  getur i 1. og 2. m gr., 
g ilda einnig um:
a) kynningu m atvæla, einkum  hvað varðar lögun, ú tlit eða 

um búðir, um búðarefni sem notuð eru, hvernig þeim  er 
kom ið fyrir og v ið  hvaða aðstæ ður þau eru  höfð til 
sýnis;

b) auglýsingar.
3. gr.

1. í  sam ræm i v ið  4. -1 7 . gr., þó m eð fyrirvara um  undan-
tekningar sem  þar eru  tilgreindar, er einungis skylt að birta 
eftirfarandi upplýsingar á m atvælaum búðum :

1) vöruheiti;
2) innihaldslýsingu;
3) m agn tiltek inna innihaldsefna eða flokka innihalds- 

efna eins og kveðið er á um  i 7. gr.;
4) nettóm agn þegar um  m atvæ li i neytendaum búðum  

er að ræða;
5) lágm arksgeym sluþol eða, e f  um  er að ræ ða m atvæli 

sem  eru m jög viðkvæ m  fyrir skem m dum  frá 
örverufræ ðilegu sjónarm iði, siðasti notkunardagur;

6) sérstök skilyrði um  geym slu eða notkun;
7) heiti eða fyrirtæ kjaheiti og heim ilisfang fram leið- 

anda, pökkunaraðila eða seljanda m eð staðfestu i 
bandalaginu.
A ðildarrikjum  er sam t heim ilt að krefjast aðeins 
upplýsinga um  fram leiðanda, pökkunaraðila eða 
seljanda sm jörs sem er fram leitt á yfirráðasvæ ði 
þeirra.
M eð fyrirvara um  tilkynninguna, sem kveðið er á 
um  i 24. gr., skulu að ildam k in  senda 
fram kvæ m dastjóm inni og hinum  aðildarrikjunum  
upplýsingar um  allar ráðstafanir sem  gerðar eru 
sam kvæm t annarri m álsgrein;

8) upplýsingar um  uppruna eða fram leiðslustað ef 
skortur á slikum  upplýsingum  gæti v illt um  fyrir 
neytandanum  hvað varðar réttan  uppruna eða 
fram leiðslustað m atvælanna;

9) notkunarleiðbeiningar e f  ekki er unn t að nýta 
m atvælin á réttan hátt án slikra leiðbeininga;

10) að þvi er varðar drykkjarvörur sem innihalda m eira 
en  1,2 % alkóhól m iðað v ið  rúm m ál, raunverulegur 
alkóhólstyrkleiki m iðað v ið  magn.
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2. Þ rátt fyrir ákvæði fyrri m álsgreinar er aðildarrikjunum  
heim ilt að v iðhalda ákvæðum  landslaga þar sem krafist er 
upplýsinga um  verksm ið ju  eða pökkunaraðila vegna 
innlendrar fram leiðslu.

3. A kvæ ði þessarar greinar gilda m eð fyrirvara um  
nákvæ m ari og v ið tæ kari ákvæði um  þyngd og mál.

4. gr.

1. í  bandalagsákvæ ðum , sem gilda um  tiltekin m atvæli en 
ekki um  m atvæli alm ennt, getur i sérstökum  tilvikum  verið 
ve itt undanþága frá kröfunum  sem settar eru  fram  i 2. og 5. 
lið  1. mgr. 3. gr., að þvi tilskildu að það leiði ekki til þess að 
kaupandinn fái ónógar upplýsingar.

2. H eim ilt er að kveða á um  i bandalagsákvæ ðum  sem 
gilda um  sérstök m atvæli en ekki um  m atvæli alm ennt að 
viðbótarupplýsingar v ið  þæ r sem  taldar eru  upp i 3. gr. verði 
að kom a fram i m erkingunum .

Séu slik bandalagsákvæ ði ekki til er aðildarrikjunum  heim ilt 
að setja ákvæði um  slikar upplýsingar i sam ræm i við 
m álsm eðferð þá sem m æ lt er fyrir um  i 19. gr.

3. B andalagsákvæ ðin, sem  um  getur i 1. og 2. m gr., skulu 
sam þykkt i sam ræ m i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir 
um  i 2. mgr. 20. gr.

5. gr.

1. Það heiti, sem m atvælin eru  seld undir, skal vera  það 
heiti sem ákvæ ði bandalagsins, sem gilda um  þau, segja til 
um.

a) Vanti ákvæði bandalagsins skal það heiti, sem vara er 
seld undir, vera það heiti sem kveðið er á um  i gildandi 
lögum  og stjóm sýslufyrirm æ lum  i að ildam k inu  þar sem 
varan  er seld neytendum  eða stóreldhúsum .

V anti slikt heiti skal það heiti, sem varan er seld undir, 
vera hefðbundið heiti i aðildarrikinu, þar sem m atvæ lin 
eru  seld til neytenda eða stóreldhúsa, eða sú lýsing á 
þeim  og, e f  þ ö rf krefur, á notkun þeirra sem er nógu 
nákvæ m  til að kaupandinn fái rétta hugm ynd um  eðli 
m atvæ lanna og geti greint þau frá öðrum  vörum  sem þau 
kunna að vera tek in  i m isgripum  fyrir.

b) E innig er heim ilt að nota vöruheiti, sem varan er löglega 
fram leidd og m arkaðssett undir i að ildam k inu  þar sem 
hún er fram leidd, i aðildarrikinu þar sem m arkaðssetning 
fer fram.

K om i beiting annarra ákvæða þessarar tilskipunar, 
einkum  þeirra sem fram  kom a i 3. gr., i veg  fyrir að neyt- 
endur i að ildam kinu , þar sem m arkaðssetning fer fram , 
fái rétta hugm ynd um  eðli m atvæ lanna og geti greint þau 
frá vörum  sem  þau  kunna að vera  tek in  i m isgripum  fyrir 
skulu vöruheitinu  fylgja frekari upplýsingar sem birta ber 
h já  þvi.

c) í  undantekningartilv ikum  skal ekki nota vöruheiti 
að ildarrikisins, þar sem fram leiðsla fer fram , i 
að ildam k inu  þar sem m arkaðssetning fer fram  ef 
m atvæ lin , sem það auðkennir, eru svo frábrugðin þeim  
sem  eru  þekkt undir sam a heiti, að þvi er varðar 
sam setningu eða fram leiðslu, að ákvæði b -liðar næ gja 
ekki til að tryggja að neytendur i að ildam kinu , þar sem 
m arkaðssetning fer fram, fái réttar upplýsingar.

2. V örum erki, sérheiti eða glysheiti m á ekki kom a i stað 
söluheitis.
3. í  vöruheiti skulu felast eða m eð þvi fylgja upplýsingar 
um  ástand m atvæ lanna eða hvaða m eðhöndlun þau hafa 
fengið (t.d. m öluð, frostþurrkuð, djúpfryst, þykkt, reykt) i 
öllum  þeim  tilvikum  þar sem skortur á slikum  upplýsingum  
gæ ti v illt um  fyrir kaupandanum .
M atvæ lum , sem eru  m eðhöndluð m eð jónandi geislun, þurfa 
að fylgja einhverjar eftirfarandi upplýsingar:
— á spænsku:

„irradiado“ eða „tratado con radiación ionizante“ ,
— á dönsku:

„b estrå le t/..^  eða „strálekonserveret“ eða „behandlet 
m ed ioniserende stråling“ eða „konserveret m ed 
ioniserende stråling“,

— á þýsku:
„bestrahlt“ eða „m it ionisierenden Strahlen behandelt“ ,

— á grisku:
„sïïs^spyaa "évo " s  loví^ouaa aKnvoPoŸia“ eða 
„aKnvoPoŸ^ "sv o “ ,

— á ensku:
„irradiated“ eða „treated w ith  ionising radia tion“,

— á frönsku:
„traité par rayonnem ents ionisan ts“ eða „traité par 
ionisation“ ,

— á itölsku:
„irradiato“ eða „trattato con radiazioni ionizzanti“ ,

— á hollensku:
„doorstraald“ eða „door bestraling behandeld“ eða „m et 
ioniserende stralen behandeld“ ,

— á portúgölsku:
„irradiado“ eða „tratado por irradiaçâo“ eða „tratado por 
radiaçâo ionizante“ ,

— á finnsku:
„sateilytetty“ eða „kasitelty ionisoivalla sateilylla“ ,

— á sænsku:
„bestrålad“ eða „behandlad m ed joniserande strålning“ .

6. gr.
1. Innihaldslýsingin skal vera i sam ræ m i v ið  ákvæði 
þessarar greinar og I., II. og III. viðauka.
2. Innihaldslýsing er óþö rf e f  um  er að ræða:
a) —  ferska ávexti og m atjurtir, þar m eð taldar kartöflur 

sem ekki hafa verið  hýddar, sneiddar eða með- 
höndlaðar á svipaðan hátt,
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—  kolsýrt vatn, þar sem  i lýsingu kem ur fram  að það 
hafi verið  kolsýrt,

—  gerjað edik sem eingöngu er unnið ú r einni 
grunnvöru, að þvi tilsk ildu  að engum  öðrum  
innihaldsefnum  hafi verið  bæ tt við,

b) —  ost,
—  sm jör,
—  gerjaða m jó lk  og rjóm a,
að þvi tilskildu að engum  innihaldsefnum  hafi verið  bæ tt 
i öðrum  en m jólkurvörum , ensim um  og örveru-stofnum  
sem  nauðsynlegir eru  vegna fram leiðslu  eða saltinu sem 
nauðsynlegt er til fram leiðslu osta annarra en  ferskra osta 
og bræ ddra osta,

c) vörur gerðar ú r einu  innihaldsefni:
—  e f  viðskip taheitið  er h ið  sam a og heiti innihalds- 

efnisins, eða
—  e f  v iðskip taheitið  gefur eðli innihaldsefnisins til 

kynna á skýran hátt.
3. A ð þvi er varðar drykkjarvörur, sem i er m eira en 1,2 % 
a f  v inanda m iðað við  rúm m ál, skal ráðið, að tillögu fram - 
kvæ m dastjórnarinnar, ákveða reglur um  m erkingu innihalds- 
efna fyrir 22. desem ber 1982.
4. a) M eð „innihaldsefni“ er á tt v ið  öll efni, þar m eð talin

aukefni, sem notuð eru  v ið fram leiðslu eða tilreiðslu  
m atvæ la og enn finnast i tilbúinni vöru, ja fnvel þó i 
breyttri m ynd sé.

b) E f  innihaldsefni m atvæ la er sjálft afurð ú r nokkrum  
innihaldsefnum  skulu þau talin  innihaldsefni m atvæ l
anna sem um  er að ræða.

c) E ftirfarandi efni skulu ekki talin innihaldsefni:
i) efnisþæ ttir innihaldsefnis sem tim abundið hafa 
verið  skildir frá i fram leiðsluferlinu og siðar bæ tt i 
aftur en ekki um fram  upprunaleg hlutföll;
ii) aukefni:

—  sem eru i tilteknum  m atvæ lum  einungis 
vegna þess að þau  voru  i einu  eða fleiri 
innihaldsefnum  þessara m atvæla, að þvi 
tilsk ildu  að þau gegni engu tæ knilegu 
hlutverki i lokaafurðinni,

—  sem eru  notuð sem tæ knileg hjálparefni við 
fram leiðslu;

iii) efni sem notuð eru i m agni sem bráðnauðsynlegt 
er sem leysir eða burðarefni fyrir aukefni eða 
bragðefni.

d) í  v issum  tilvikum  m á taka ákvarðanir i sam ræm i við 
m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 
20. gr. um  það hvort skilyrðunum  i ii- og iii-lið 
c-liðar sé fullnægt.

5. Innihaldslýsing skal ná yfir öll innihaldsefni m atvælanna, 
i röð eftir m innkandi m agni, eins og þau  eru  skráð við 
notkun i fram leiðslu m atvælanna. H ún skal b irt á eftir 
v iðeigandi fyrirsögn þar sem  orðið „innihaldsefni“ er að 
finna.

E igi að siður:
— skal vatn, sem bæ tt er ú t i, og rokgjörn  efnasam bönd 

skráð i röð eftir m agni i lokaafurðinni; vatnsm agn, sem 
bæ tt er i sem innihaldsefni i m atvælum , skal reikna m eð 
þvi að draga frá heildarm agni lokaafurðarinnar heildar- 
m agn annarra innihaldsefna sem notuð eru. Óþarfi er að 
reikna m eð þessu  m agni e f  það er undir 5% a f  þyngd 
lokaafurðarinnar,

— er heim ilt að tilgreina innihaldsefni, sem notuð eru  þykkt 
eða þurrkuð og endurþynnt i fram leiðslu, i röð eftir 
m agni eins og það var skráð fyrir þykkingu eða þurrkun,

— er heim ilt, hvað varðar þykkt eða þurrkuð m atvæ li sem 
æ tlast er til að verði endurþynnt m eð vatnsib löndun, að 
tilgreina innihaldsefnin i röð eftir hlutföllum  i endur- 
þynntri vörunni, að þvi tilsk ildu  að innihaldslýsingunni 
fylgi athugasem d á borð  v ið  „innihaldsefni i endur- 
þynntri vö ru“ eða „innihaldsefni i vörunni tilbúinni til 
notkunar“ ,

— er heim ilt, hvað varðar b löndur ávaxta eða m atjurta, þar 
sem ekki er um talsvert m eira a f  einni tegund ávaxta eða 
m atjurta en  annarri m iðað v ið  þyngd, að tilgreina þessi 
innihaldsefni i annarri röð, að þvi tilsk ildu  að innihalds- 
lýsingunni fylgi athugasem d á borð  v ið  „breytilegt hlut- 
fall“ ,

— er heim ilt, hvað varðar krydd- eða kryddjurtablöndur, þar 
sem ekkert innihaldsefnanna er i ráðandi m agni, að 
tilgreina þessi innihaldsefni i annarri röð, að þvi tilskildu 
að innihaldslýsingunni fylgi athugasem d á borð v ið  
„breytilegt h lu tfall“ .

6. Innihaldsefni skulu bera sitt sérheiti, þar sem v ið  á, i
sam ræm i við þæ r reglur sem m æ lt er fyrir um  i 5. gr.

E igi að siður:
— þ a rf  aðeins að tákna innihaldsefni, sem heyra undir 

einhvern flokkanna i I. v iðauka og eru innihaldsefni i 
öðrum  m atvælum , m eð heiti þess flokks.

H eim ilt er að gera breytingar á flokkaskránni i I. v iðauka 
i sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i
2. mgr. 20. gr.

H eitinu  ,,sterkja“ , sem er talið  upp i I. viðauka, skal þó 
a llta f fylgja ábending um  sérstakan uppruna úr 
ju rtarik inu  séu likur á að i þessu  innihaldsefni sé glúten,

— skulu innihaldsefni, sem heyra undir einhvern flokkanna 
i II. v iðauka, táknuð m eð heiti þess flokks og á eftir skal 
kom a sérheiti eða EB-núm er; e f  innihaldsefni heyrir 
undir fleiri en einn flokk skal tilgreina flokkinn sem 
gegnir m eginhlutverki þar sem um ræ dd m atvæ li eru 
annars vegar.

B reytingar á þessum  viðauka, byggðar á fram förum  i 
visindum  og tæ kni, skulu sam þykktar i sam ræm i við 
m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 20. gr.

H eitinu  „um breytt sterkja“ , sem er talið  upp i
II. v iðauka, skal þó allta f fylgja ábending um  sérstakan 
uppruna ú r ju rtarik inu  séu likur á að i þessu  innihaldsefni 
sé glúten,
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—  skal lýsa bragðefnum  i sam ræm i v ið  III. viðauka,

— skal sam þykkja þau sérstöku bandalagsákvæ ði sem  m æ la 
fyrir um  upplýsingar um  m eðhöndlun á innihaldsefnum  
m eð jónand i geislun i sam ræm i v ið  95. gr. sáttmálans.

7. H eim ilt er að ákveða, sam kvæm t bandalagsákvæ ðum  
eða, e f  þau  eru ekki til, sam kvæm t ákvæðum  landslaga, að 
ásam t vöruheiti tiltekinna m atvæ la skuli getið um  tiltekin 
innihaldsefni.

M álsm eðferð sú, sem m æ lt er fyrir um  i 16. gr., g ildir um  öll 
ákvæði landslaga að þessu  lútandi.

Bandalagsákvæ ðin, sem um  getur i þessari m álsgrein, skulu 
sam þykkt i sam ræ m i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir 
um  i 2. mgr. 20. gr.

8. í  tilvikinu, sem um  getur i b-lið  4. m gr., er heim ilt að skrá 
sam sett innihaldsefni undir eigin heiti i innihaldslýsingu að 
þvi m arki sem ákveðið er i lögum  eða staðfest sam kvæm t 
hefð  m eð tilliti til heildarm agns, að þvi tilsk ildu  að jafnfram t 
fylgi m eð innihaldslýsing efnanna.

Slik lýsing er þó ekki lögboðin:

a) þegar sam setta innihaldsefnið er m inna en 25 % af 
fullunnu vörunni; þessi undantekning gildir ekki um 
aukefni, sam anber þó ákvæði c-liðar 4. mgr.;

b) þegar sam setta innihaldsefnið er m atvæ li sem 
innihaldslýsing þ a rf  ekki að fylgja m eð sam kvæm t 
reglum  bandalagsins.

9. Þ rátt fyrir 5. mgr. þ a rf  ekki að tilgreina vatnsinnihald:

a) þegar vatn ið  er notað i fram leiðsluferlin einungis til 
endurþynningar á innihaldsefni sem notað er i þykktu 
eða afvötnuðu form i;

b) e f  um  er að ræ ða lög sem ekki er, að ö llu  jöfnu, æ tlaður 
til neyslu.

]. gr.

1. T ilgreina ber m agn innihaldsefnis eða flokk inni- 
haldsefna, sem  eru notuð v ið fram leiðslu eða tilreiðslu  mat- 
væ la, i sam ræm i v ið  þessa grein.

2. A bendingin, sem um  getur i 1. m gr., er lögboðin:

a) e f  v iðkom andi innihaldsefni eða flokkur innihaldsefna 
kem ur fram  i þvi heiti sem m atvælin eru seld undir eða 
neytendur eru  van ir að tengja það/hann v ið  sam a heiti; 
eða

b) e f  m eð m erkingu er lögð áhersla á viðkom andi 
innihaldsefni eða flokk innihaldsefna m eð orðum , 
m yndum  eða grafiskri fram setningu; eða

c) e f  v iðkom andi innihaldsefni eða flokkur innihaldsefna er 
nauðsynlegur til að einkenna m atvæ li og greina þau  frá 
vörum  sem  þau  kunna að vera tek in  i m isgripum  fyrir 
vegna nafngiftar þeirra eða útlits; eða

d) i þeim  tilvikum  sem eru ákveðin i sam ræm i við  
m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 20. gr.

3. A kvæ ði 2. mgr. gilda ekki:

a) um  innihaldsefni eða flokk innihaldsefna:

— þegar nettóþyngd án vökva er gefin upp i sam ræm i 
v ið  ákvæði 4. mgr. 8. gr., eða

— þegar þess er krafist að m agn sé uppgefið á m erk- 
ingum  sam kvæm t bandalagsákvæ ðum , eða

— sem eru  notuð i litlu  m agni sem bragðefni, eða

— sem hafa ekki, þrátt fyrir að kom a fram  i þvi heiti 
sem m atvæ lin eru seld undir, afgerandi áh rif á val 
neytenda i landinu, þar sem m arkaðssetning fer fram, 
a f  þeirri ástæ ðu að sveiflur i m agni eru  o f  litilvæ gar 
til þess að einkenna m atvælin eða greina þau  frá 
likum  vörum . í  vafatilvikum  ber að beita 
m álsm eðferðinni, sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 
20. gr., til að ákveða hvort skilyrðunum , sem  m æ lt er 
fyrir um  i þessum  undirlið , er fullnægt;

b) e f  sérstök bandalagsákvæ ði m æ la fyrir um  nákvæ m t 
m agn innihaldsefnis eða flokk innihaldsefna án þess að 
kveða á um  að slikt skuli gefið til kynna i m erkingum ;

c) i þeim  tilvikum  sem um  getur i fjórða og fim m ta undirlið
5. mgr. 6. gr.;

d) i þeim  tilvikum  sem eru ákveðin i sam ræm i við  
m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 20. gr.

4. M agnið, sem greint er frá, gefið upp sem hundraðshluti, 
skal sam svara m agni innihaldsefnisins eða innihaldsefnanna 
þegar gripið er til notkunar þess/þeirra. o B andalagsákvæði 
geta þó heim ilað að vik ið  sé frá þessari m eginreglu að þvi er 
varðar tiltek in  m atvæli. Sam þykkja ber slik ákvæði i 
sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr.
20. gr.

5. A bendingin, sem um  getur i 1. m gr., kom i fram  annað- 
hvort næ st á eftir þvi heiti, sem m atvæ lin eru  seld undir, eða 
á eftir innihaldslýsingu i tengslum  v ið  innihaldsefnið sem 
um  er að ræða.

6. A kvæ ði þessar greinar gilda m eð fyrirvara um  banda- 
lagsreglur um  m erkingu næ ringarinnihalds m atvæla.

8. gr.

1. N ettóm agn m atvæ la i neytendaum búðum  skal tilgreint:

— i rúm takseiningum , sé um  vökva að ræða;

— i þyngdareiningum , sé um  aðrar vörur að ræða;

og nota skal litra, sentilitra, m illilitra, kilógram m  eða gram m  
eftir þvi sem við á.

H eim ilt er, sam kvæm t bandalagsákvæ ðum  eða, e f  þau er 
ekki til, sam kvæm t ákvæðum  landslaga, að v ik ja frá þessari 
reglu  vegna tiltekinna m atvæla.

M álsm eðferð sú, sem m æ lt er fyrir um  i 16. gr., gildir um  öll 
slik ákvæði landslaga.
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2. a) Þegar þess er krafist i bandalagsákvæ ðum  að greint
sé frá m agni á tiltek inn hátt (t.d. nafnm agni, lág- 
m arksm agni, m eðalm agni) eða, e f  þau  vantar, i 
ákvæðum  landslaga skal þetta m agn talið  nettóm agn i 
skilningi þessarar tilskipunar.

A ðildarrikin skulu tilkynna fram kvæ m dastjórninni 
og hinum  aðildarrikjunum  um  allar ráðstafanir sem 
gerðar eru sam kvæm t þessum  lið, sam anber þó 
ákvæ ði um  tilkynningu i 24. gr.

b) Sam kvæ m t bandalagsákvæ ðum  eða, e f  þau eru  ekki 
til, ákvæðum  landslaga er heim ilt, vegna tiltekinna 
m atvæ la sem flokkuð eru  eftir m agni, að krefjast þess 
að m agn sé tilgrein t á annan hátt.

M álsm eðferð sú, sem m æ lt er fyrir um  i 19. gr., g ildir 
um  öll slik ákvæði landslaga.

c) Þegar vara i neytendaum búðum  er sam sett ú r tveim ur 
eða fleiri stökum  einingum  i neytendaum búðum  sem 
innihalda sam a m agn a f  söm u vöru  skal tilgreina 
nettóm agn m eð þvi að gefa upp nettóm agn og 
heildarfjölda slikra um búðaeininga. E kki er þó skylt 
að tilgreina þessar upplýsingar þegar glöggt m á sjá 
og te lja  heildarfjölda einstakra um búðaeininga u tan  
frá og svo frem i sem  tilgrein t nettóm agn hverrar 
einstakrar um búðaeiningar m egi sjá greinilega utan 
frá.

d) Þegar vara i neytendaum búðum  er sam sett ú r tveim ur 
eða fleiri stökum  einingum  sem ekki teljast 
sölueiningar skal nettóm agn gefið upp sem 
heildarnettóm agn og heildarfjöldi einstakra eininga. í 
bandalagsákvæ ðum  eða, e f  þau  eru  ekki til, i 
ákvæðum  landslaga er ekki nauðsynlegt að fara fram 
á, að þvi er varðar tiltek in  m atvæli, að heildarfjöldi 
einstakra eininga sé tilgreindur.

A ðildarrikin skulu tilkynna fram kvæ m dastjóm inni 
og hinum  aðildarrikjunum  um  allar ráðstafanir sem 
gerðar eru sam kvæm t þessum  lið, sam anber þó 
ákvæði um  tilkynningu i 24. gr.

3. E f  um  er að ræ ða m atvæli sem venjulega eru  seld i 
stykkjatali þurfa  aðildarrikin ekki að tilgreina nettóm agn, að 
þvi tilsk ildu  að ein ingafjölda m egi auðveldlega sjá og telja 
u tan  frá eða, e f  svo er ekki, að það kom i fram  á 
m erkingunni.

A ðildarrikin skulu tilkynna fram kvæ m dastjórninni og hinum  
aðildarrikjunum  um  allar ráðstafanir sem  gerðar eru sam 
kvæ m t þessari m álsgrein, sam anber þó ákvæði um  tilkynn- 
ingu i 24. gr.

4. Þegar m atvæ li i föstu form i eru i legi skal einnig gefa upp 
á m erkingunni nettóþyngd m atvæ lanna án lagar.

í  þessari m álsgrein m erkir „lögur“ eftirfarandi efni, e f  til v ill 
b löndu  a f  þeim , einnig e f  þau eru  fryst eða hraðfryst, að þvi 
tilsk ildu  að lögurinn sé einungis v iðbót v ið  m eginhluta

vörunnar og þvi ekki afgerandi hluti a f  kaupunum : vatn, 
saltlausn, saltpækill, va tnslausnir a f  m atvælasýrum , edik, 
sykurlausn, önnur sætuefnalausn, ávaxta- og m atjurtasafar e f  
um  er að ræ ða ávexti eða matjurtir.
B æ ta m á við  listann i sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem 
m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 20. gr.
A ðferð ir v ið  eftirlit m eð nettóþyngd án vökva skulu 
ákvarðaðar i sam ræm i v ið  m álsm eðferð þá sem m æ lt er fyrir 
um  i 2. mgr. 20. gr.
5. Ekki er skylt að gefa upp nettóm agn m atvæla:
a) sem  hæ tt er v ið  að verð i fyrir um talsverðu rúm m áls- eða 

þyngdartapi og eru  seld i stykkjatali eða v igtuð að 
kaupandanum  viðstöddum ;

b) þegar nettóm agn þeirra er m inna en 5 g eða 5 m l; þetta 
ákvæði gildir ekki um  krydd og kryddjurtir.

H eim ilt er, sam kvæm t bandalagsákvæ ðum  eða, e f  þau  eru 
ekki til, sam kvæm t ákvæðum  landslaga sem gilda um  
tiltekin m atvæ li, að ákvarða viðm iðunarm örk sem eru  hæ rri 
en 5 g eða 5 m l, að þvi tilsk ildu  að það leiði ekki til þess að 
kaupandinn fái ónógar upplýsingar.
A ðildarrikin skulu tilkynna fram kvæ m dastjórninni og hinum  
aðildarrikjunum  um  allar ráðstafanir sem  gerðar eru 
sam kvæm t þessari m álsgrein, sam anber þó ákvæði um  
tilkynningu i 24. gr.
6. B andalagsákvæðin, sem visað  er til i annarri undirgrein 1. 
m gr., b- og d-lið  2. mgr. og annarri undirgrein 5. m gr., skulu 
sam þykkt i sam ræ m i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir 
um  i 2. mgr. 20. gr.

b. gr.
1. Lágm arksgeym sluþol m atvæ la skal gefið  upp m eð 
dagsetningu sem gefur til kynna þann  tim a sem m atvæ lin 
halda sérstökum  eig inleikum  sinum  við  réttar geym sluað- 
stæður.
Þ etta skal tilgrein t i sam ræm i v ið  2. og 5. mgr.
2. A  undan dagsetningunni kom i þessi orð:
— „best fyrir . . . “ þegar dagurinn kem ur fram,
— „best fyrir lok . “ i öðrum  tilvikum .
3. O rðunum , sem um  getur i 2. m gr., fylgi:
— annaðhvort sjálf dagsetningin eða
— tilvisun i það hvar dagsetningin kem ur fram  i 

m erkingunni.
Þessum  upplýsingum  skal, e f  þ ö rf krefur, fylgja lýsing á 
geym sluskilyrðunum  sem uppfylla verður eigi varan  að 
haldast óskem m d i þann tim a sem tiltekinn er.
4. í  dagsetningunni þ a rf að kom a ótviræ tt fram  og i þessari 
röð: dagur, m ánuður og ár.
Sé hins vegar um  að ræ ða m atvæli:
— sem geym ast skem ur en þrjá m ánuði næ gir að tilgreina 

dag og m ánuð,
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— sem  geym ast lengur en þrjá  m ánuði en skem ur en 18 
m ánuði næ gir að tilgreina ár,

— sem geym ast lengur en  18 m ánuði næ gir að tilgreina ár.
H eim ilt er að tilgreina dagsetninguna i sam ræm i við
m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 20. gr.
5. Ekki er skylt að tilgreina dagsetningu um  lágm arks- 
geym sluþol fyrir eftirtaldar vörur, m eð fyrirvara um  banda- 
lagsákvæ ði sem m æ la fyrir um  að aðrar dagsetningar séu 
tilgreindar:

— ferskir ávextir og m atjurtir, þar m eð taldar kartöflur sem 
ekki hafa verið  hýddar, sneiddar eða m eðhöndlaðar á 
svipaðan hátt. Þessi undanþága skal ekki gilda um  spirur 
og áþekkar vörur, svo sem belgspirur,

— vin, likjörar, freyðivin, k ryddvin  og svipaðar vörur, sem
unnar eru  ú r ávöxtum  öðrum  en þrúgum , og
drykkjarvörur sem  falla und ir SA T-núm er 2206 00 91, 
2206 00 93 og 2206 00 99 og eru fram leiddar ú r þrúgum  
eða þrúgulegi,

— drykkjarvörur sem i er 10% eða m eira a f  vinanda m iðað 
v ið  rúm m ál,

— gosdrykkir, aldinsafi, ávaxtadrykkir og áfengir drykkir i 
stökum  um búðum , sem rúm a m eira en fim m  litra, æ tluð 
fyrir stóreldhús,

— bökunarvörur og bökur sem  vegna eig inleika innihalds er 
að ö llu  jö fn u  neytt innan sólarhrings frá fram leiðslu,

— edik,
— m atarsalt,
— sykur,
— sælgæti næ stum  eingöngu gert ú r bragðbæ ttum  og/eða 

lituðum  sykrum,
— tyggigúm m i og svipaðar vörur,
— rjóm ais i sérsköm m tum .

10. gr.

1. E f  um  er að ræ ða m atvæ li sem eru m jög viðkvæ m  fyrir 
skem m dum  frá örverufræ ðilegu sjónarm iði, og þar a f 
leiðandi liklegt að þau séu skaðleg heilsu  m anna eftir stutta 
geym slu, skal dagsetning um  lágm arksgeym sluþol kom a i 
stað siðasta notkunardags.
2. A  undan dagsetningunni kom i þessi orð:
— á spænsku: „fecha de caducidad“ ,
— á dönsku: „sidste anvendelsesdato“,
— á þýsku: „verbrauchen bis“ ,
— á grisku: „aváXroa^ "é%pi“ ,
— á ensku: „use by“ ,
— á frönsku: „à consom m er jusqu 'au“ ,
— á itölsku: „da consum are en tro“ ,
— á hollensku: „te gebruiken to t“ ,
— á portúgölsku: „a consum ir até“,

— á finnsku: „v iim einen kayttöajankohta“ ,

— á sænsku: „sista förbrukningsdag“ .

M eð þessum  orðum  standi:

— annaðhvort sjálf dagsetningin eða

— tilv isun i það hvar dagsetningin kem ur fram  i merking- 
unni.

Þessum  upplýsingum  skal fylgja lýsing á geym sluskilyrðum  
sem verður að uppfylla.

3. í  dagsetningunni þ a rf  að kom a ótviræ tt fram  i þessari 
röð: dagur, m ánuður og jafnve l ár.

4. í  sum um  tilvikum  er heim ilt að beita m álsm eðferðinni, 
sem m æ lt er fyrir um  i 2. mgr. 20. gr., til að ákveða hvort 
skilyrðunum , sem m æ lt er fyrir um  i 1. m gr., er fullnægt.

11. gr.

1. L eiðbeiningar um  notkun m atvæ la skal setja fram 
þannig að þau  ný tist á viðeigandi hátt.

2. E f  um  er að ræ ða sérstök m atvæli er heim ilt, sam kvæm t 
bandalagsákvæ ðum  eða, e f  þau eru  ekki til, sam kvæm t 
ákvæðum  landslaga, að kveða nánar á um  m eð hvaða hæ tti 
notkunarleiðbeiningar eru tilgreindar.

M álsm eðferð sú, sem m æ lt er fyrir um  i 19. gr., skal gilda 
um  slik ákvæði i landslögum .

B andalagsákvæðin, sem  um  getur i þessari m álsgrein , skulu 
sam þykkt i sam ræ m i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir 
um  i 2. mgr. 20. gr.

12. gr.

R eglur um  upplýsingar um  alkóhólstyrkleika m iðað við  
rúm m ál skulu, e f  um  er að ræ ða vörur und ir tollaflokk- 
unarnúm erunum  22.04 og 22.05, vera i sam ræm i við þæ r 
sem m æ lt er fyrir um  i sérstökum  bandalagsákvæ ðum  sem 
gilda um  slikar vörur.

A ð þvi er varðar drykkjarvörur sem i er m eira en 1,2 % af 
alkóhóli m iðað v ið  rúm m ál skal m æ lt fyrir um  i sam ræm i 
v ið  m álsm eðferðina sem kveðið er á um  i 2. mgr. 20. gr.

13. gr.

1. a) Þegar m atvæli eru i neytendaum búðum  skulu upplýs- 
ingarnar, sem getið er i 3. gr. og 2. mgr. 4. gr., kom a 
fram  á neytendaum búðunum  eða á m erkim iða sem 
fylgir þeim.

b) Ef, þ rátt fyrir a-lið og m eð fyrirvara um  bandalags- 
ákvæði um  nafnm agn, m atvæ li i neytendaum búðum  
eru:

— ætluð neytanda en m arkaðsett áður en  þau  eru 
seld neytanda og e f  þau  eru  ekki seld til 
stóreldhúss á þvi stigi,
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— æ tluð fyrir stóreldhús til tilreiðslu, v innslu , til að 
sneiða eða skera niður,

þurfa  eingöngu upplýsingarnar, sem krafist er i 3. gr. 
og 2. mgr. 4. gr., að kom a fram  á viðskiptaskjölum  
m eð m atvælunum  e f tryggt er að slik skjöl, sem 
innihalda allar upplýsingarnar, fylgja annaðhvort 
m atvælunum  sem  þau visa  til eða hafa verið  send á 
undan eða m eð sendingunni.

c) í  þvi tilviki, sem  um  getur i b-lið, skulu 
upplýsingarnar, sem um  getur i 1., 5. og 7. lið 1. mgr.
3. gr., og, e f  v ið  á, sem getið er um  i 10. gr., einnig 
kom a fram  á ytri um búðum  sem m atvæ lin  eru 
m arkaðssett i.

2. U pplýsingarnar, sem nefndar eru  i 3. gr. og 2. mgr. 4. gr., 
skulu vera auðskiljanlegar og m erktar á áberandi stað þannig 
að þæ r sjáist greinilega og séu auðlæ silegar og óafm áan- 
legar.
A nnað rit- eða m yndm ál skal ekki hylja þær, skyggja á þæ r 
eða rjúfa þær.
3. U pplýsingarnar, sem skráðar eru  i 1., 4., 5. og 10. lið
1. mgr. 3. gr., skulu vera á einu sjónarsviði.
H eim ilt er að rým ka skilyrðin i sam ræm i v ið  upplýsingarnar 
sem kveðið er á um  i 2. mgr. 4. gr.
4. Þegar um  er að ræ ða glerflöskur sem á að endurnýta og 
eru  m eð óafm áanlegar m erkingar og þess vegna ekki m eð 
neinn  m erkim iða, hring eða kraga, og m estur h luti ytri eða 
innri um búða er m inna en 10 cm2, þurfa einungis 
upplýsingarnar, sem skráðar eru  i 1., 4. og 5. lið 1. mgr.
3. gr., að kom a fram.
í þvi tilviki gildir 3. m gr. ekki.
5. írland, H olland og B reska konungsrikið m ega v ik ja  frá 1. 
mgr. 3. gr. og 3. m gr. þessarar greinar e f  um  er að ræ ða 
m jó lk  og m jólkurafurðir sem settar eru  i glerflöskur sem á að 
nota aftur.
Þessi lönd skulu tilkynna fram kvæ m dastjóm inni um  ráðstaf- 
an ir sem gerðar eru  i sam ræm i v ið  fyrsta undirlið.

14. gr.
E f  m atvæ li eru boð in  neytanda eða stóreldhúsi til sölu án 
neytendaum búða, eða m atvælum  er pakkað á sölustað að 
beiðni neytanda eða eru i neytendaum búðum  til beinnar sölu, 
skulu aðildarrikin sam þykkja nákvæ m ar reglur um  hvernig 
ber að sýna upplýsingarnar sem tilgreindar eru  i 3. gr. og
2. mgr. 4.gr.
Þau  geta ákveðið að krefjast ekki allra eða einhverra þessara 
upplýsinga, að þvi tilsk ildu  að kaupandinn fái næ gilegar 
upplýsingar.

15. gr.
Tilskipunin skal ekki hafa áh rif á ákvæði i landslögum  sem 
fela i sér væ gari kröfur um  m erkingar m atvæ la i 
skrautum búðum , á borð v ið  skrautstyttur eða m injagripi, e f  
bandalagsákvæ ði fyrirfinnast ekki.

16. gr.
1. A ðildarrikjunum  ber að tryggja að sala m atvæ la á 
yfirráðasvæ ði þeirra sé bönnuð e f  upplýsingarnar, sem 
kveðið er á um  i 3. gr. og 2. m gr. 4. gr., eru ekki á tungum áli 
sem  neytendur hafa á vald i sinu, nem a aðrar ráðstafanir, sem 
eru  ákveðnar i sam ræm i við m álsm eðferðina sem m æ lt er 
fyrir um  i 2. mgr. 20. gr., hafi verið  gerðar til þess að 
upplýsa neytendur um  það eða þau atriði sem  felast i 
m erkingum .
2. A ðildarrikinu, þar sem varan er m arkaðssett, er heim ilt, á 
yfirráðasvæ ði sinu og i sam ræm i við reglur sáttm álans, að 
m æ la fyrir um  að fyrrnefndar upplýsingar i m erkingum  skuli 
b irtar á einu  eða fleiri tungum álum  sem það velur ú r hópi 
opinberra tungum ála bandalagsins.
3. A kvæ ði 1. og 2. mgr. útiloka ekki að upplýsingar i m erk- 
ingum  séu tilgreindar á fleiri en einu tungum áli.

17. gr.
A ðildarriki skulu ekki fara fram  á m eiri nákvæ m ni en getið 
er i 3. til 13. gr. um  hvernig eigi að b irta upplýsingarnar sem 
kom a fram  i 3. gr. og 2. mgr. 4. gr.

18. gr.
1. A ðildarriki geta ekki bannað verslun  m eð m atvæ li, sem 
sam ræ m ast reglunum , sem m æ lt er fyrir um  i þessari 
tilskipun, m eð þvi að beita ósam ræ m dum , innlendum  
ákvæðum  um  m erkingu og kynningu á tilteknum  m atvælum  
eða m atvæ lum  alm ennt.
2. A kvæ ði 1. mgr. skulu ekki gilda um  ósam ræ m d innlend 
ákvæði sem grundvallast á a f  eftirfarandi:
— að tryggja alm annaheilbrigði,
— að fyrirbyggja svik, nem a slik ákvæði hindri að farið sé 

eftir skilgreiningum  og reglum  sem m æ lt er fyrir um  i 
tilskipuninni,

— að vernda einkarétt á sviði iðnaðar og verslunar, að veita 
upplýsingar um  uppruna, skrásetja upprunatáknun og að 
h indra óréttm æ ta samkeppni.

19. gr.
Þegar fjallað er um  þessa grein skal eftirfarandi m álsm eðferð 
gilda e f  aðildarriki te lu r nauðsynlegt að sam þykkja nýja 
löggjöf.
Það skal tilkynna fram kvæ m dastjórninni og hinum  aðildar- 
rikjunum  um  fyrirhugaðar ráðstafanir og fæ ra fram rök sem 
réttlæ ta þær. F ram kvæ m dastjórnin skal hafa sam ráð við 
aðildarrikin i fastanefndinni um  m atvæli sem kom ið var á fót 
m eð ákvörðun ráðsins 69/g1g/EB E ( ')  e f  hún  te lu r slikt 
sam ráð gagnlegt eða e f  aðildarriki fer fram  á það.
A ðildarrikin geta aðeins gert slikar ráðstafanir þrem ur 
m ánuðum  eftir slika tilkynningu og að þvi tilskildu að álit 
fram kvæ m dastjóm arinnar sé ekki neikvætt.

(1) Stjtið. EB L 291, 29.11.1969, bls. 9.
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E f  það siðara á v ið  og áður en ofangreindur frestur rennur út 
skal fram kvæ m dastjórnin hefja m álsm eðferðina, sem kveðið 
er á um  i 2. mgr. 20. gr., i þvi augnam iði að ákveða hvort 
hæ gt sé að beita fyrirhuguðum  ráðstöfunum , sam anber þó 
v iðeigandi breytingar.

20. gr.
1. F ram kvæ m dastjórnin skal n jó ta aðstoðar fastanefndar 
um  m atvæ li (sem  hér á eftir nefnist „nefndin“).
2. Þegar fjallað er um  þessa m álsgrein gilda ákvæði 5. og
7. gr. ákvörðunar 1999/g68/EB m eð h liðsjón a f  ákvæðum
8. gr. hennar.
Fresturinn, sem um  getur i 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/g68/EB, skal vera þrir m ánuðir.
3. N efndin setur sér starfsreglur.

21. gr.
E f  bráðabirgðaráðstafanir eru nauðsynlegar til að greiða fyrir 
beitingu  þessarar tilsk ipunar skulu þæ r sam þykktar i sam- 
ræm i v ið  m álsm eðferðina sem  kveðið er á um  i 2. mgr.
20. gr.

22. gr.
Tilskipun þessi skal ekki hafa áh rif á bandalagsákvæ ði um  
m erkingu og kynningu tiltek inna m atvæ la sem sam þykkt 
vo ru  22. desem ber 1978.
A llar breytingar, sem nauðsynlegar eru  til að sam ræ m a þessi 
ákvæði og reglurnar sem  m æ lt er fyrir um  i tilskipuninni, 
skulu ákveðnar i sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem gildir 
um  þau ákvæði sem um  ræðir.

23. gr.
Þessi tilsk ipun gildir ekki um  vörur til útflutnings frá 
bandalaginu.

24. gr.
A ðildarrikin skulu sjá til þess að fram kvæ m dastjórninni 
berist he lstu  ákvæði landslaga sem sett eru  á þvi sviði sem 
þessi tilskipun næ r til.

25. gr.
Tilskipun þessi tekur einnig til frönsku um dæ m anna handan 
hafsins.

26. gr.
1. T ilsk ipun 79/112/EBE, eins og henni v a r breytt m eð 
tilvisununum  sem  um  getur i A -hluta IV. viðauka, fellur úr 
gildi m eð fyrirvara um  skyldur aðildarrikjanna hvað varðar 
frest á lögleiðingu sem m æ lt er fyrir um  i B -hluta 
IV. viðauka.
2. L ita ber á tilv isanir i n iðurfelldu  tilskipunina sem tilvis- 
an ir i þessa tilskipun og skulu þæ r lesnar m eð hliðsjón af 
sam anburðartöflunni i V. viðauka.

27. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist i Stjórnartíðindum  E vrópubandalaganna.

28. gr.
T ilskipun þessari er bein t til aðildarrikjanna.

G jört i B russel 20. m ars 2000.

F yrir hönd  Evrópuþingsins, F yrir hönd  ráðsins,
N. FO N TA IN E J. G A M A

forseti. forseti.
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I. VIDAUKI
HEIMILT ER AD TILGREINA EFTIRFARANDI FLOKKA INNIHALDSEFNA MED HEITI FLOKKSINS

Í STAD SÉRHEITA

Skilgreining 
Hreinsaðar oliur aðrar en ólifuoliur

Hreinsuð fita

Blandað mjöl úr tveimur eða fleiri korntegundum

Sterkja og sterkja sem umbreytt hefur verið með eðlisfræði- eða 
ensimaðferðum
Allar fisktegundir ef fiskur er innihaldsefni i öðrum matvælum og 
að þvi tilskildu að hvorki vöruheiti né umbúðir matvælanna gefi til 
kynna sérstaka fisktegund
Allar tegundir osta ef osturinn eða blanda osta er innihaldsefni i 
öðrum matvælum og að þvi tilskildu að hvorki vöruheiti né 
umbúðir matvælanna gefi til kynna sérstaka tegund osts
Allt krydd sem er ekki meira en 2% af þyngd matvæla
Allar kryddjurtir eða hlutar þeirra sem eru ekki meira en 2% af 
þyngd matvæla
Allar tegundir gúmmis sem notaðar eru við gerð gúmmiefna i 
tyggigúmmi
Allar tegundir bakaðra og muldra kornvara 
Allar tegundir súkrós 
Vatnsfirrtur dextrósi og einvatnadextrósi 
Glúkósasiróp og vatnsfritt glúkósasiróp
Allar gerðir mjólkurprótins (ostefni, kasinöt og mysuprótin) og 
blöndur úr þvi
Pressað, skrúfupressað eða hreinsað kakósmjör
Allir sykurhúðaðir ávextir sem eru ekki meira en 10% af þyngd 
matvæla
Grænmetisblöndur sem eru ekki meira en 10% af þyngd matvæla
Allar tegundir af vini eins og það er skilgreint i reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1493/1999 frá 17. mai 1999 um samhæft markaðsskipulag 
á vini (1)

Heiti
„0lia“ ásamt
— annaðhvort orðunum „úr dýrarikinu“ eða „úr jurta-rikinu“, eftir 

þvi sem við á, eða
— upplýsingum um nákvæman uppruna þeirra i dýra- eða 

jurtarikinu
Skylt er að nota lýsingarorðið „hert“ til að auðkenna herta oliu ef 
uppruni hennar i dýra- eða jurtarikinu er gefinn
„Fita“ ásamt
— annaðhvort orðunum „úr dýrarikinu“ eða „úr jurta-rikinu“ eftir 

þvi sem við á, eða
— upplýsingum um nákvæman uppruna þeirra i dýra- eða 

jurtarikinu
Skylt er að nota lýsingarorðið „hert“ til að auðkenna herta fitu ef 
uppruni hennar i dýra- eða jurtarikinu er gefinn
„Mjöl“ ásamt þeim korntegundum sem það er gert úr, raðað eftir 
minnkandi magni
„Sterkja“

„Fiskur“

„0stur“

„Krydd“ eða „kryddblanda“
„Kryddjurt(ir)“ eða „kryddjurtablanda“

„Gúmmiefni“

„Mylsna“ eða „tvibökur“ eftir þvi sem við á 
„Sykur“
„Þrúgusykur“
„Glúkósasiróp“
„Mjólkurprótin“

„Kakósmjör“
„Sykurhúðaðir ávextir“

„Grænmeti“
„Vin“

(‘) Stjtið. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1.
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II. VIDAUKI
SKYLT ER AD TILGREINA EFTIRFARANDI FLOKKA INNIHALDSEFNA MED HEITI FLOKKSINS SEM ÞAU 

HEYRA UNDIR AUK SÉRHEITA ÞEIRRA EDA EB-NÚMERA

Litarefni Umbreytt sterkja (')
Rotvarnarefni Sætuefni
Þráavarnarefni Lyftiefni
Yruefni Froðueyðir
Þykkingarefni Y firborðsefni
Hleypiefni Y ruefnasölt (§)
Bindiefni Hveitimeðhöndlunarefni
Bragðaukandi efni Festiefni
Sýrur Rakaefni
Sýrustillir Umfangsauki
Kekkjavarnarefni Drifgas

(1 ) Ekki er skylt að tilgreina sérheiti eða EB-númer.
(2) A einungis við um brædda osta og vörur úr þeim.

III. VIDAUKI 
MERKING Á BRAGDEFNUM Í INNIHALDSLÝ SINGU

1. Bragðefni skulu merkt annaðhvort með orðinu „bragðefni“ eða með sérheiti eða lýsingu á bragðefninu.
2. Hægt er að nota orðið „náttúrlegt“ eða önnur orð sömu merkingar yfir bragðefni þar sem bragðefnisþátturinn 

inniheldur eingöngu bragðefni eins og þau eru skilgreind i i-lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 
88/388/EBE frá 22. júni 1988 um samræmingu á lögum aðildarrikjanna um bragðefni til notkunar i matvælum og 
grunnefni til framleiðslu þeirra (') og/eða bragðefnablöndur i c-lið 2. mgr. 1. gr. téðrar tilskipunar.

3. Ef heiti bragðefnisins felur i sér visun i efnishluta sem eru að uppruna úr jurta- eða dýrariki er ekki heimilt að 
nota orðið „náttúrlegt“ eða eitthvert annað orð sömu merkingar nema bragðefnablandan hafi verið einangruð með 
viðeigandi eðlisfræðilegri vinnslu, ensimvinnslu eða örverufræðilegri vinnslu eða hefðbundinni matvælavinnslu 
eingöngu eða næstum eingöngu úr þeim matvælum eða bragðefnagjafa sem um er að ræða.

(‘) Stjtið. EB L 184, 15.7. 1988, bls. 61. Tilskipuninni var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/71/EBE (Stjtið. EB L 
42, 15.2. 1991, bls. 25).
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IV. VIDAUKI 
A-HLUTI

NIDURFELLD TILSKIPUN OG SÍDARI BREYTINGAR Á HENNI 
(sem um getur i 26. gr.)

Tilskipun ráðsins 79/112/EBE (Stjtið. EB L 33, 8.2.1979, bls. 1)
Tilskipun ráðsins 85/7/EBE (Stjtið. EB L 2, 3.1.1985, bls. 22), aðeins 9. mgr. 1. gr. 
Tilskipun ráðsins 86/197/EBE (Stjtið. EB L 144, 29.5.1986, bls. 38)
Tilskipun ráðsins 89/395/EBE (Stjtið. EB L 186, 30.6.1989, bls. 17)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/72/EBE (Stjtið. EB L 42, 15.2.1991, bls. 27) 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/102/EB (Stjtið. EB L 291, 25.11.1993, bls. 14) 
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/42/EB (Stjtið. EB L 182, 2.8.1995, bls. 20) 
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/4/EB (Stjtið. EB L 43, 14.2.1997, bls. 21)

B-HLUTI
FRESTUR Á LÖGLEIDINGU Í ADILDARRÍKJUNUM 

(sem um getur i 26. gr.)

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Skráning markaðsvara samkvæmt 
þessari tilskipun

Bann á markaðsvörum sem ekki eru i 
samræmi við þessa tilskipun

79/112/EBE 22. desember 1980 22. desember 1982
85/7/EBE
86/197/EBE 1. mai 1988 1. mai 1989
89/395/EBE 20. desember 1990 20. júni 1992
91/72/EBE 30. júni 1992 1.jan ú ar1994
93/102/EB 30. desember 1994 1.jan ú ar1995 30. júni 1996
95/42/EB
97/4/EB 14. ágúst 1998 14. febrúar 2000



Nr. 23/224 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB 2.5.2002

V. VIDAUKI 

SAMANBURDARTAFLA

Tilskipun 79/112/EBE

1. gr.
2. gr.
1.-liður 1. mgr. 3.gr.
2.-liður 1. mgr. 3 gr. 
liður 2a 1. mgr. 3. gr.
3.-liður 1. mgr. 3. gr.
4.-liður 1. mgr. 3. gr.
5.-liður 1. mgr. 3. gr.
6.-liður 1. mgr. 3. gr.
7.-liður 1. mgr. 3. gr.
8.-liður 1. mgr. 3. gr.
9.-liður 1. mgr. 3. gr.
2. og 3. mgr. 3. gr.
4. gr.
5. gr.
1., 2. og 3. mgr. 6. gr.
a- og b-liður 4. mgr. 6. gr.
i-liður c-liðar 4. mgr. 6. gr.
fyrsti undirliður ii-liðar i c-lið 4. mgr. 6. gr.
annar undirliður ii-liðar i c-lið 4. mgr. 6. gr.
d-liður 4. mgr. 6. gr.
a-liður 5. mgr. 6. gr.
b-liður 5. mgr. 6. gr.
6. mgr. 6. gr.
fyrsta undirgrein 7. mgr. 6. gr.
fyrsti og annar undirliður annarrar undirgr. 7. mgr. 6. gr.
8. mgr. 6. gr.
7. gr.
1. til 5. mgr. 8. gr.
6. mgr. 8. gr.
7. mgr. 8. gr.
1. til 4. mgr. 9. gr.
5. mgr. 9. gr.
6. mgr. 9. gr.
9. gr. a
10. gr.
10. gr. a
1. og 2. mgr. 11. gr. 
a-liður 3. mgr. 11. gr. 
b-liður 3. mgr. 11. gr.
4. mgr. 11. gr.
5. mgr. 11. gr.
6. mgr. 11. gr.
7. mgr. 11. gr.
12. og 13. gr.
13. gr. a
14. og 15. gr.
1. mgr. 16. gr.
2. mgr. 16. gr.
fyrsta undirgrein 17. gr.
2., 3., 4. og 5. mgr. 17. gr.

Þessi tilskipun

1. gr.
2. gr.
1-liður 1. mgr. 3. gr.
2-liður 1. mgr. 3. gr.
3-liður 1. mgr. 3. gr.
4-liður 1. mgr. 3. gr.
5-liður 1. mgr. 3. gr.
6-liður 1. mgr. 3. gr.
7-liður 1. mgr. 3. gr.
8-liður 1. mgr. 3. gr.
9-liður 1. mgr. 3. gr.
10-liður 1. mgr. 3. gr.
2. og 3. mgr. 3. gr.
4. gr.
5. gr.
1., 2. og 3. mgr. 6. gr. 
a- og b-liður 4. mgr. 6. gr. 
i-liður i c-lið 4. mgr. 6. gr.
11-liður i c-lið 4 mgr. 6. gr. 
iii-liður i c-lið 4 mgr. 6. gr. 
d-liður 4. mgr. 6. gr.
5. mgr. 6. gr.
6. mgr. 6. gr.
7. mgr. 6. gr.
fyrsti undirgrein 8. mgr. 6. gr.
a- og b-liður annarrar undirgreinar 8. mgr. 6. gr.
9. mgr. 6. gr.
7. gr.
1. til 5. mgr. 8. gr.

6. mgr. 8. gr.
1. til 4. mgr. 9. gr.

5. mgr. 9. gr.
10. gr.
11. gr.
12. gr.
1. og 2. mgr. 13. gr.
3. mgr. 13. gr.

4. mgr. 13. gr.

fyrsta undirgrein 5. mgr. 13. gr. 
önnur undirgrein 5. mgr. 13.gr.
14. og 15. gr.
16. gr.
17. og 18. gr.

19. gr.
1. mgr. 20. gr.
2. mgr. 20. gr.
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Tilskipun 79/112/EBE Þessi tilskipun

18. gr. —
19., 20. og 21. gr. 21., 22. og 23. gr.
1., 2. og 3. mgr. 22. gr. —
4. mgr. 22. gr. r.g4.2

r.g3.2 —

r.g4.2 r.g2

r.gin2 —

r.g2 —
— r.g2

— r.g7.2

— r.g8.2

I. viðauki I. viðauki
II. viðauki II. viðauki
III. viðauki III. viðauki
— IV. viðauki
— V. viðauki


