
Nr. 71/144  23.12.2009 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 

 

                                                        TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/142/EB                      2009/EES/71/18 

frá 22. desember 2006 

um breytingu á skránni í III. vi auka a vi  tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2000/13/EB yfir 
 innihaldsefni sem skylt er a  tilgreina í merkingu matvæla (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 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 ri ju málsgrein í 11. mgr. 6. gr., 

me  hli sjón af áliti Matvælaöryggisstofnunar Evrópu frá 6. 
desember 2005 og 15. febrúar 2006, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í III. vi auka a vi  tilskipun 2000/13/EB er skrá yfir 
innihaldsefni sem skylt er a  tilgreina í merkingu 
matvæla ar e  líklegt er a  au valdi aukaverkunum hjá 
smitnæmum einstaklingum. 

2) Í fyrstu málsgrein í 11. mgr. 6. gr. fyrrnefndrar 
tilskipunar er mælt fyrir um a  skráin í III. vi auka a 
skuli endursko u  kerfisbundi  og uppfær , ef nau syn 
krefur, á grundvelli n justu vísinda ekkingar. 

3) Innan ramma essarar endursko unar hefur 
framkvæmdastjórnin fari  fram á a  
Matvælaöryggisstofnun Evrópu láti í ljós álit sitt á 
hugsanlegri skráningu missa annarra afur a í 
III. vi auka a. 

4) Var andi úlfabaunir l sti Matvælaöryggisstofnunin ví 
yfir í áliti sínu frá 6. desember 2005 a  essarar 
belgjurtar, en af henni eru til 450 tegundir, hafi lengi 
veri  neytt eins og hún kemur fyrir en a  úlfabaunamjöli 
hafi veri  blanda  í hveitimjöl í nokkur ár vi  
framlei slu brau vara. Skrá  hafa veri  tilvik ar sem 
um bein ofnæmisvi brög  hefur veri  a  ræ a, sum 
alvarleg, og rannsóknir s na a  umtalsver  hætta er á 
víxlofnæmi fyrir úlfabaunum hjá 30-60% eirra sem eru 
me  ofnæmi fyrir jar hnetum. 

 
(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 368, 23.12.2006, bls. 110. Hennar var 

geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2007 frá 28. 
september 2007 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. 9, 21.2.2008, p. 16. 
 (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). 

5) Um lind r (snigla, samlokur e a smokkfiska) segir 
Matvælaöryggisstofnunin í áliti sínu frá 15. febrúar 2006 
a  eirra sé oftast neytt eins og au koma fyrir en au 
séu einnig notu  sem innihaldsefni, eftir hugsanlega 
vinnslu, vi  mis konar tilrei slu og í vörur á bor  vi  
súrímí. Ofnæmisvi brög , sem geta veri  alvarleg, koma 
fram hjá allt a  0,4% íbúa, .e. 20% allra 
ofnæmisvi brag a vi  fiskmeti. Helsta ofnæmisvaldandi 
prótíni  í lind rum er trópómíósín, a  sama og í 
krabbad rum, og tilvik víxlofnæmis fyrir lind rum og 
krabbad rum eru algeng. 

6) Á grundvelli essara athugana má draga á ályktun a  
nau synlegt sé a  bæta úlfabaunum og lind rum vi  
skrána í III. vi auka a vi  tilskipun 2000/13/EB. 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi innihaldsefnum skal bætt vi  í III. vi auka a vi  
tilskipun 2000/13/EB: 

„Úlfabaunir og afur ir úr eim 

Lind r og afur ir úr eim.“ 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu heimila sölu matvæla frá 23. desember 
2007 sem samr mast essari tilskipun. 

2. A ildarríkin skulu banna sölu matvæla frá 23. desember 
2008 sem samr mast ekki essari tilskipun. Sala matvæla, sem 
samr mast ekki essari tilskipun og sem hafa veri  merkt fyrir 

ennan dag, skal heimil á me an birg ir endast. 
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3. 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 
23. desember 2007. au skulu egar í sta  senda framkvæmda-
stjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu milli 
vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru 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 nær til. 

4. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. desember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


