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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/63/EB                               2008/EES/46/10 

frá 3. október 2005 

um lei réttingu á tilskipun 2005/26/EB sem var ar skrá yfir innihaldsefni í matvælum og efni 
sem er sleppt til brá abirg a úr III. vi auka a vi  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
 2000/13/EB (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga a ildar-
ríkjanna um merkingu, kynningu og augl singu matvæla (1), 
einkum 11. mgr. 6. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/26/EB (2) 
var komi  á fót skrá yfir innihaldsefni í matvælum og 
efni sem er sleppt til brá abirg a úr III. vi auka a vi  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2000/13/EB, a  
fengnu áliti Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA). 

2) Í áliti sínu frá 2. desember 2004 um fiskhlaup til 
tiltekinna nota taldi Matvælaöryggisstofnun Evrópu a  
ekki sennilegt a  essi afur  kalla i fram alvarleg 
ofnæmisvi brög  egar hún væri notu  sem bur arefni 
fyrir vítamín og karótenóí blöndur. 

3) Vegna mistaka vanta i karótenóí  í skrána í vi aukanum 
vi  tilskipun 2005/26/EB og ess vegna ver ur a  bæta 

ví vi  hana. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Í sta  sjöundu línu í ö rum dálki vi aukans vi  tilskipun 
2005/26/EB komi eftirfarandi: 

„— Fiskhlaup, nota  sem bur arefni fyrir vítamín e a 
karótenóí blöndur og fyrir brag efni.“ 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
3. desember 2005. au skulu egar í sta  senda framkvæmda-
stjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu milli 
vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

au skulu beita essum ákvæ um frá og me  25. nóvember 
2005. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar ær 
ver a birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

3. gr. 

Regluger  essi ö last gildi daginn eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 3. október 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU  

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 258, 4.10.2005, bls. 3. Hennar var geti  

í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2006 frá 28. apríl 2006 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 34, 29.6.2006, bls. 8. 
(1) Stjtí . EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun 2003/89/EB (Stjtí . ESB L 308, 25.11.2003, bls. 15). 
(2) Stjtí . ESB L 75, 22.3.2005, bls. 33. 


