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                                             TILSKIPUN RÁÐSINS 2001/114/EB                                             2003/EES/49/16 

frá 20. desember 2001 

varðandi tiltekna mjólk til manneldis sem er að hluta til eða algerlega vatnssneydd og 
rotvarin (*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
37. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Rétt er að einfalda tilteknar, lóðrétt tengdar tilskipanir 

á sviði matvæla með þeim hætti að eingöngu sé tekið 
tillit til grunnkrafna, sem þarf að uppfylla viðvíkjandi 
þeim vörum sem falla undir tilskipanirnar, svo að 
flutningar viðkomandi vara verði greiðir á innri 
markaðinum, í samræmi við niðurstöður fundar 
leiðtogaráðsins sem haldinn var í Edinborg 11. og 
12. desember 1992 en þær voru staðfestar með 
niðurstöðum fundar leiðtogaráðsins í Brussel 10. og 
11. desember 1993. 

 
2) Tilskipun ráðsins 76/118/EBE frá 18. desember 1975 

um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi til-
teknar, niðurseyddar mjólkurvörur til manneldis (4) 
var rökstudd með því að sá munur, sem væri milli 
löggjafar einstakra ríkja um rotvarða mjólk, gæti haft 
í för með sér ójöfn samkeppnisskilyrði sem gæti villt 
um fyrir neytendum og þar af leiðandi haft bein áhrif 
á stofnun og starfsemi hins sameiginlega markaðar. 

 
3) Tilgangurinn með tilskipun 76/118/EBE var því að 

mæla fyrir um skilgreiningar og sameiginlegar reglur 
um samsetningu, framleiðsluforskriftir og merkingu 
tiltekinnar, rotvarðrar mjólkur til þess að tryggja 
frjálsa flutninga innan bandalagsins.  

 
4) Laga ber tilskipun 76/118/EBE að almennri löggjöf 

bandalagsins um matvæli, einkum löggjöfinni um 
________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 15, 17.1.2002, bls. 19, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2002 frá  
12. júlí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 54, 31.10.2002, bls. 9. 

(1)  Stjtíð. EB C 231, 9.8.1996, bls. 20. 
(2)  Stjtíð. EB C 279, 1.10.1999, bls. 95. 
(3)  Stjtíð. EB C 56, 24.2.1997, bls. 20. 
(4)  Stjtíð. EB L 24, 30.1.1976, bls. 49. Tilskipuninni var síðast breytt með 

aðildarlögunum frá 1994. 

merkingu, leyfð aukefni, hreinlæti og heilbrigðis-
reglur sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 
92/46/EBE (5). 

 
5) Til glöggvunar skal endursemja tilskipun 76/118/EBE 

til að reglurnar um skilyrði fyrir framleiðslu og 
markaðssetningu mjólkur til manneldis, sem er að 
hluta til eða algerlega vatnssneydd og rotvarin, verði 
aðgengilegri. 

 
6) Almennar reglur um merkingar matvæla, sem mælt er 

fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/13/EB (6), skulu gilda með fyrirvara um tiltekin 
skilyrði. 

 
7) Í sumum aðildarríkjum er heimilt að bæta vítamínum í 

vörurnar sem eru skilgreindar í þessari tilskipun, sbr. 
þó tilskipun ráðsins 90/496/EBE frá 24. september 
1990 um merkingu næringarinnhalds matvæla (7).  
Ekki er þó hægt að taka ákvörðun um að rýmka slíkt 
leyfi svo það nái til bandalagsins í heild. Aðildarríkj-
unum er því frjálst að heimila eða banna að vítamín-
um sé bætt í innlendar vörur, jafnvel þó tryggja skuli 
frjálsa vöruflutninga innan bandalagsins í öllum 
tilvikum í samræmi við reglurnar og meginreglurnar í 
sáttmálanum. 

 
8) Þegar um er að ræða vörur sem eru ætlaðar 

ungbörnum gildir tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
91/321/EBE frá 14. maí 1991 um ungbarnablöndur og 
stoðblöndur (8). 

 
9) Samkvæmt dreifræðis- og meðalhófsreglunni í 5. gr. 

sáttmálans geta aðildarríkin ekki náð á viðhlítandi hátt 
því markmiði að mæla fyrir um sameiginlegar skil-
greiningar og reglur fyrir umræddar vörur og aðlaga 
ákvæðin að almennri löggjöf bandalagsins um mat-
væli og þess vegna verður því betur náð á vettvangi 
bandalagsins sakir þess hvers eðlis tilskipunin er. 
Ekki er gengið lengra með tilskipuninni en nauðsyn 
krefur til þess að settum markmiðum verði náð. 

 
10) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 

tilskipun ber að samþykkja í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (9). 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 94/71/EB (Stjtíð. EB L 368, 31.12.1994, bls. 33). 

(6) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 
(7) Stjtíð. EB L 276, 6.10.1990, bls. 40. 
(8) Stjtíð. EB L 175, 4.7.1991, bls. 35. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 1999/50/EB (Stjtíð. EB L 139, 2.6.1999, bls. 29). 
(9) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.  
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11) Til að koma í veg fyrir að nýjar hindranir myndist 
gegn frjálsum vöruflutningum ættu aðildarríkin ekki 
að samþykkja innlend lagaákvæði sem varða um-
ræddar vörur og ekki er kveðið á um í þessari 
tilskipun. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 
 
Tilskipun þessi gildir um mjólk sem er að hluta til eða 
algerlega vatnssneydd og rotvarin og skilgreind í I. viðauka. 

 

2. gr. 
 
Aðildarríkin geta heimilað viðbót af vítamínum í vörurnar 
sem eru skilgreindar í I. viðauka við þessa tilskipun, sbr. þó 
tilskipun 90/496/EBE. 

 

3. gr. 
 
Tilskipun 2000/13/EB gildir um þær vörur, sem eru 
skilgreindar í I. viðauka, sbr. þó eftirfarandi skilyrði: 
 
1. a) Vöruheitin, sem eru skráð í I. viðauka, skulu aðeins 

notuð yfir þær vörur sem getið er um þar og skulu, 
með fyrirvara um undirgrein b, notuð í viðskiptum 
til auðkenningar. 

 
b) Í II. viðauka er skrá yfir sérheiti sem einnig er hægt 

að nota yfir vöruheitin sem um getur í undirgrein a. 
Nota má þessi heiti á því tungumáli og samkvæmt 
þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í II. viðauka. 

 
2. Í merkingunni skal tilgreina hundraðshluta mjólkurfitu, 

gefinn upp sem þyngd, miðað við fullunna vöru, nema 
þegar um er að ræða vörurnar sem eru skilgreindar í d- 
og g-lið 1. liðar í I. viðauka og d-lið 2. liðar í I. viðauka, 
og hundraðshluta fitulausra þurrmjólkurefna að því er 
varðar vörurnar sem eru skilgreindar í 1. lið I. viðauka. 
Þessar upplýsingar skulu vera nálægt vöruheitinu. 

 
3. Þegar um er að ræða vörurnar sem eru skilgreindar í 

2. lið I. viðauka skal tilgreina á merkimiðanum ráðlegg-
ingar til að leysa upp eða þynna vörur, þ.m.t. upplýsing-
ar um fituinnihald vörunnar eftir uppleysingu eða 
þynningu. 

 
4. Ef vörum, sem eru minna en 20 g að þyngd hver eining, 

er pakkað í ytri umbúðir er heimilt að upplýsingarnar, 
sem krafist er í þessari grein, komi aðeins fram á ytri 
umbúðunum nema upplýsingarnar sem krafist er í a-lið 
1. liðar. 

 
5. Í merkingu varanna, sem eru skilgreindar í 2. lið 

I. viðauka, skal koma fram að varan sé „matvæli ætluð 
ungbörnum sem eru ekki yngri en 12 mánaða“. 

4. gr. 
 
Þegar um er að ræða vörur sem eru skilgreindar í I. og 
II. viðauka skulu aðildarríkin ekki samþykkja innlend 
ákvæði sem ekki er kveðið á um í þessari tilskipun. 

 
5. gr. 

 
Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar 
þessari tilskipun, sem varða þau efnissvið sem um getur hér 
á eftir, í samræmi við málsmeðferðarregluna sem um getur í 
2. mgr. 6. gr.: 
 
— að laga þessa tilskipun að almennri löggjöf bandalagsins 

um matvæli, 
 
— að laga tilskipunina að tækniframförum. 

 
6. gr. 

 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefnd-
arinnar um matvæli (hér á eftir kölluð „nefndin“) sem 
komið var á fót skv. 1. gr. ákvörðunar 69/414/EBE (1). 
 
2. Þegar vísað er í þessa málsgrein skal beita ákvæðum 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB. 
 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 
 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 
7. gr. 

 
Tilskipun 76/118/EBE fellur úr gildi frá og með 17. júlí 
2003. 
 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun. 

 
8. gr. 

 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 17. júlí 
2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 
 
Beita ber þessum ráðstöfunum þannig að: 
 
— markaðssetning vara, sem eru skilgreindar í I. viðauka, 

sé heimiluð frá og með 17. júlí 2003, enda samræmist 
þær þeim skilgreiningum og reglum sem mælt er fyrir 
um í þessari tilskipun, 

 
— markaðssetning vara, sem samræmast ekki ákvæðum 

þessarar tilskipunar, sé bönnuð frá og með 17. júlí 2004.  

________________  

(1) Stjtíð. EB L 291, 19.11.1969, bls. 9. 
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Markaðssetning vara, sem samræmast ekki þessari tilskipun 
en eru merktar fyrir 17. júlí 2004 í samræmi við tilskipun 
ráðsins 76/118/EBE, er samt sem áður heimil uns birgðir 
eru þrotnar. 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

9. gr. 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

10. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 20. desember 2001. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

C. PICQUÉ 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 

VÖRUSKILGREININGAR OG VÖRUHEITI 
 
1. Hálfvatnssneydd mjólk 

Vara í vökvaformi, sykruð eða ósykruð, fengin beint með því að fjarlægja hluta vatns úr mjólk, undanrennu, 
léttmjólk eða blöndu þessara vara, með hugsanlega íbættum rjóma eða vatnssneyddri mjólk eða hvorutveggja og 
má viðbætta, vatnssneydda mjólkin ekki vera meira en 25% af öllum þurrmjólkurefnum samtals í fullunnu 
vörunum. 

— Tegundir ósykraðrar, niðurseyddrar mjólkur 

a) Niðurseydd, fiturík mjólk 

Hálfvatnsseydd mjólk sem inniheldur ekki minna en 15% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 
26,5% samtals af þurrmjólkurefnum. 

b) Niðurseydd mjólk 

Hálfvatnssneydd mjólk sem inniheldur ekki minna en 7,5% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 
25% samtals af þurrmjólkurefnum. 

c) Niðurseydd léttmjólk 

Hálfvatnssneydd mjólk sem inniheldur ekki minna en 1% og minna en 7,5% af fitu, miðað við þyngd, og 
ekki minna en 20% samtals af þurrmjólkurefnum. 

d) Niðurseydd undanrenna 

Hálfvatnssneydd mjólk sem inniheldur ekki meira en 1% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 20% 
samtals af þurrmjólkurefnum. 

— Tegundir sykraðrar, niðurseyddrar mjólkur 

e) Sykruð, niðurseydd mjólk 

Hálfvatnssneydd mjólk með íbættum súkrósa (hálfunninn sykur, hvítur sykur eða fínhreinsaður, hvítur 
sykur) sem inniheldur ekki minna en 8% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 28% samtals af 
þurrmjólkurefnum. 

f) Sykruð, niðurseydd léttmjólk 

Hálfvatnssneydd mjólk með íbættum súkrósa (hálfunninn sykur, hvítur sykur eða fínhreinsaður, hvítur 
sykur) sem inniheldur ekki minna en 8% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 24% samtals af 
þurrmjólkurefnum. 

g) Sykruð, niðurseydd undanrenna 

Hálfvatnssneydd mjólk með íbættum súkrósa (hálfunninn sykur, hvítur sykur eða fínhreinsaður, hvítur 
sykur) sem inniheldur ekki minna en 1% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 24% samtals af 
þurrmjólkurefnum. 

2. Alveg vatnssneydd mjólk 

Afurð í föstu formi sem inniheldur ekki meira en 5% af vatni, miðað við þyngd fullunninnar vöru, unnin beint 
með því að fjarlægja vatn úr mjólk, undanrennu, léttmjólk, rjóma eða blöndu af þessum vörum. 

a) Þurrkuð, fiturík mjólk eða duft úr fituríkri mjólk 

Vatnssneydd mjólk sem inniheldur að minnsta kosti 42% af fitu, miðað við þyngd. 

b) Þurrkuð nýmjólk eða nýmjólkurduft 

Vatnssneydd mjólk sem inniheldur ekki minna en 26% og minna en 42% af fitu, miðað við þyngd. 

c) Vatnssneydd léttmjólk eða léttmjólkurduft 

Vatnssneydd mjólk með meira en 1,5% fituinnihald og minna en 26%, miðað við þyngd. 

d) Þurrkuð undanrenna eða undanrennuduft 

Þurrkuð mjólk sem inniheldur ekki meira en 1,5% af fitu, miðað við þyngd. 
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3. Meðhöndlun 
a) Heimilt er að bæta við viðbótarmagni af laktósa, ekki meira en 0,03%, miðað við þyngd fullunnu 

vörunnar, við framleiðslu á vörunum sem eru skilgreindar í e- til g-lið 1. liðar. 
b) Með fyrirvara um tilskipun 92/46/EBE frá 16. júní 1992 um heilbrigðisreglur fyrir framleiðslu og 

markaðssetningu hrámjólkur, hitameðhöndlaðrar mjólkur og mjólkurafurða skulu vörurnar, sem um getur 
í 1. og 2. lið, geymdar á eftirfarandi hátt: 
— vörurnar, sem um getur í a- til d-lið 1. liðar, eru meðhöndlaðar með hita (dauðhreinsun, leifturhitun, 

o.s.frv.), 
— í vörurnar, sem um getur í e- til g-lið 1. liðar, er bætt súkrósa, 
— vörurnar, sem um getur í 2. lið, eru þurrkaðar. 

4. Leyfð íblöndunarefni 
Heimila má, skv. 2. gr., viðbót af vítamínum þegar um er að ræða vörurnar sem um getur í þessum viðauka, 
sbr. þó tilskipun 90/496/EBE. 

 

 
II. VIÐAUKI 

 
SÉRHEITI FYRIR TILTEKNAR VÖRUR SEM ERU SKRÁÐAR Í I. VIÐAUKA 

 
a) Með enska heitinu „evaporated milk“ er átt við vörurnar sem eru skilgreindar í b-lið 1. liðar I. viðauka og 

innihalda, miðað við þyngd, að minnsta kosti 9% af fitu og 31% samtals af þurrmjólkurefnum. 
b) Með franska heitinu „lait demi-écrémé concentré“ og „lait demi-écrémé concentré non sucré“, spænska 

heitinu „leche evaporada semidesnatada“, hollenska heitinu „geëvaporeerde halfvolle melk“ eða „halfvolle 
koffiemelk“ og enska heitinu „evaporated semi-skimmed milk“ er átt við vörurnar sem eru skilgreindar í c-lið 
1. liðar I. viðauka og innihalda á milli 4 og 4,5% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 24% samtals af 
þurrefnum. 

c) Með danska heitinu „kondenseret kaffefløde“ og þýska heitinu „kondensierte Kaffeesahne“ er átt við 
vörurnar sem eru skilgreindar í a-lið 1. liðar I. viðauka. 

d) Með danska heitinu „flødepulver“, þýska heitunum „Rahmpulver“ og „Sahnepulver“, franska heitinu „crème 
en poudre“, hollenska heitinu „roompoeder“, sænska heitinu „gräddpulver„ og finnska heitinu „kermajauhe„ 
er átt við vörurnar sem eru skilgreindar í a-lið 2. liðar I. viðauka. 

e) Með franska heitinu „lait demi-écrémé concentré sucré“, spænska heitinu „leche condensada semidesnatada“ 
og hollenska heitinu „gecondenseerde halfvolle melk met suiker“ er átt við vöruna sem er skilgreind í f-lið 
1. liðar I. viðauka og inniheldur á milli 4 og 4,5% af fitu, miðað við þyngd, og ekki minna en 28% samtals af 
þurrmjólkurefnum. 

f) Með franska heitinu „lait demi-écrémé en poudre“, hollenska heitinu „halfvolle melkpoeder„ og ensku 
heitunum „semi-skimmed milk powder“ eða „dried semi-skimmed milk“ er átt við vöruna sem er skilgreind í 
c-lið 2. liðar I. viðauka með fituinnihald á milli 14 og16%. 

g) Með portúgalska heitinu „leite em pó meio gordo“ er átt við vöruna sem er skilgreind í c-lið 2. liðar 
I. viðauka með fituinnihald á milli 13 og 26%. 

h) Með hollenska heitinu „koffiemelk“ er átt við vöruna sem er skilgreind í b-lið 1. liðar I. viðauka. 
i) Með finnska heitinu „rasvaton maitojauhe“ er átt við vöruna sem er skilgreind í d-lið 2. liðar I. viðauka. 
j) Með spænska heitinu „leche en polvo semidesnatada“ er átt við vöruna sem er skilgreind í c-lið 2. liðar 

I. viðauka með fituinnihald á milli 10 og 16%. 

 

 


