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                        TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/5/EB                      2007/EES/26/22 

frá 20. janúar 2004 

um breytingu á tilskipun 2001/15/EB í því skyni að bæta tilteknum efnum við í viðaukann (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/398/EBE frá 3. maí 
1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði (1), 
einkum 2. mgr. 4. gr., 

að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli eða 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/15/EB frá 
15. febrúar 2001 um efni sem bæta má í sérfæði í sér-
stökum næringarfræðilegum tilgangi (2) eru tilgreindir 
tilteknir flokkar efna og undir hverjum þeirra skráð 
þau íðefni sem heimilt er að nota við framleiðslu 
sérfæðis. Hún kveður á um að aðildarríki skuli banna 
viðskipti með vörur sem samrýmast ekki ákvæðum 
tilskipunarinnar frá og með 1. apríl 2004. 

2) Þegar tilskipun 2001/15/EB var samþykkt var ekki 
hægt að skrá tiltekin íðefni, sem bætt er í sumt sérfæði 
í sérstökum næringarfræðilegum tilgangi og eru 
markaðssett í nokkrum aðildarríkjum, í viðaukann við 
tilskipunina vegna þess að þau höfðu ekki verið metin 
af vísindanefndinni um matvæli. 

3) Þau íðefni, sem hafa síðan þá verið metin af vísinda-
nefndinni um matvæli eða af Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu og hlotið jákvætt vísindalegt mat skal skrá í 
viðaukann við tilskipun 2001/15/EB. 

4) Þar sem vörur, sem innihalda þessi efni, eru á markaði 
í nokkrum aðildarríkjum er nauðsynlegt að þessi til-
skipun verði tekin upp í landslög fyrir 1. apríl 2004 til 
að forðast að bannið, sem kveðið er á um í tilskipun 
2001/15/EB, taki gildi fyrir þessi efni í takmarkaðan 
tíma, sem myndi valda óþarfa röskun á markaðinum. 

5) Breyta ber tilskipun 2001/15/EB til samræmis við 
þetta. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB er breytt til sam-
ræmis við viðauka þessarar tilskipunar. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
31. mars 2004. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni þessi ákvæði og samsvörunartöflu milli viðkom-
andi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

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

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. janúar 2004. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 14, 21.1.2004, bls. 19. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 33. 

(1) Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 27, Tilskipuninni var síðast breytt 
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. 
EB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 52, 22.2.2001, bls. 19. 
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VIÐAUKI 
 
Viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. Við liðinn 2. flokkur Steinefni bætist eftirfarandi lína undir fyrirsögninni KALSÍUM: 

 
Notkunarskilyrði 

Efni 
Allt sérfæði SSLT 

„— súlfat x“  

 
 

2. Við liðinn 3. flokkur Amínósýrur bætast eftirfarandi línur: 
 

Notkunarskilyrði 
Efni 

Allt sérfæði SSLT 

„— L-serín  x 

— L-arginín-L-aspartat  x 

— L-lýsín-L-aspartat  x 

— L-lýsín-L-glútamat  x 

— N-asetýl-L-systeín  x 

— N-asetýl-L-metíónín  x í vörum sem ætlaðar eru 
einstaklingum sem eru eldri 

en 1 árs“ 

 
 

3. Við liðinn 4. flokkur Karnitín og tárín bætist eftirfarandi lína: 
 

Notkunarskilyrði 
Efni 

Allt sérfæði SSLT 

„— L-karnitín-L-tartrat x“  

 
 


