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                       TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/52/EB                         2006/EES/30/33 

frá 18. júní 2003 

um breytingu á tilskipun 95/2/EB að því er varðar skilyrði fyrir því að nota aukefnið E 425, 
konjak, í matvæli (*)  

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
ESB (2), 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3),  
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá 

20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en lit-
arefni og sætuefni (4) er leyft að nota aukefnið E 425, 
konjak, í matvæli við sérstök skilyrði. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur gert ráðstafanir til að 
fresta því um sinn að markaðssetja smábikara með 
hlaupi, sem innihalda E 425, konjak, því í ljós hefur 
komið að þeir eru hættulegir og hafa valdið því að 
börn og aldraðir í þriðju löndum hafa kafnað. 

3) Sumir framleiðendur smábikara með hlaupi viður-
kenna hættuna, sem heilbrigði manna er búin, með því 
að setja viðvörunarmerki á umbúðirnar og vekja 
þannig athygli á þeirri hættu sem börnum og öldr-
uðum er búin. 

4) Á grundvelli upplýsinga frá þeim aðildarríkjum sem 
hafa gert ráðstafanir innanlands má draga þær álykt-
anir að smábikarar með hlaupi, sem innihalda E 425, 
konjak, geta verið lífshættulegir. Fyrir utan lögun 
þeirra og stærð geta efnafræðilegir og eðlisfræðilegir 
eiginleikar konjaks valdið því að heilbrigði manna 
stafar alvarleg hætta af smábikurum með hlaupi. 

5) Í þessu tilviki dugir viðvörun á merkimiðum ekki til 
að vernda heilbrigði manna, einkum þegar börn eiga í 
hlut. 

6) Nauðsynlegt er að breyta skilyrðunum fyrir því að 
nota E 425, konjak, í vörur með hlaupi, þ.m.t. smá-
bikara með hlaupi. 

7) Breyta ber tilskipun 95/2/EB til samræmis við þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í IV. viðauka við tilskipun 95/2/EB, í línunni um E 425: 
Konjak: komi „Matvæli almennt (nema þau sem um getur í 
3. mgr. 2. gr. og vörur með hlaupi, þ.m.t. smábikarar með 
hlaupi)“ í stað textans við i) Konjakgúmmí ii) Konjak-
glúkómannan „Matvæli almennt (nema þau sem um getur í 
3. mgr. 2. gr.“). 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 17. janúar 
2004. 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 eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Lúxemborg 18. júní 2003. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. DRYS 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 178, 17.7.2003, bls. 23. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2004 frá 
19. mars 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22, 29.4.2004, bls. 6. 

(1) Stjtíð. EB C 331 E, 31.12.2002, bls. 124. 
(2) Stjtíð. EB C 85, 8.4.2003, bls. 39. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 11. febrúar 2003 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), og ákvörðun ráðsins frá 19. maí 2003. 
(4) Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2001/5/EB (Stjtíð. EB L 55, 24.2.2001, bls. 59). 


