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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/34/EB                           2008/EES/76/26 

frá 21.mars 2006 

um breytingu á viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB að því er varðar skráningu tiltekinna efna(*) 

 
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 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 
sérstökum næringarfræðilegum tilgangi (2) eru tilgreindir 
tilteknir flokkar efna og undir hverjum þeirra skráð þau 
íðefni sem heimilt er að nota við framleiðslu sérfæðis. 

2) Þau íðefni sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu hefur 
metið (hér á eftir nefnd „stofnunin“) og gefið hagstætt 
vísindalegt mat skal skrá í viðaukann við tilskipun 
2001/15/EB. 

3) Stofnunin hefur nýlega gefið nokkrum vítamínum og 
steinefnum hagstætt vísindalegt mat sem hún hefur birt 
opinberlega. 

4) Breyta skal fyrirsögn flokksins „fólínsýra“ til þess að 
skrá megi önnur form fólats í viðaukanum við tilskipun 
2001/15/EB. 

5) Því ber að breyta tilskipun 2001/15/EB til samræmis við 
það. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum viðaukans við tilskipun 2001/15/EB er breytt eins 
og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. 
desember 2006. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli 
viðkomandi 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 21. mars 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 

 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2006, bls. 14. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2006 frá  22. september 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 60, 30.11.2006, p. 25. 

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

(2) Stjtíð. EB L 52, 22.2.2001, bls. 19. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
2004/5/EB (Stjtíð. ESB L 14, 21.1.2004, bls. 19). 
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í liðnum 1. flokkur. Fjörefni: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar „FÓLÍNSÝRA“ komi „FÓLAT“. 

b) Undir fyrirsögninni „FÓLAT“ bætist eftirfarandi lína við: 

 

Notkunarskilyrði 
Efni 

Allt sérfæði SSLT 
„— kalsíum L-metýlfólat x“  

 

 

2. Við liðinn 2. flokkur Steinefni bætist eftirfarandi lína undir fyrirsögninni „MAGNESÍUM“: 

 

 

Notkunarskilyrði  

Efni Allt sérfæði SSLT 

„— magnesíum L-aspartat  x“ 

 

 

3. Við liðinn 2. flokkur Steinefni bætist eftirfarandi lína undir fyrirsögninni „JÁRN“: 

 

Notkunarskilyrði 
Efni 

Allt sérfæði SSLT 
„— járnbisglýsínat x“  

 

 

 


