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                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2008/5/EB                                 2010/EES/6/43 

frá 30. janúar 2008 

um lögbundnar upplýsingar á merkingum tiltekinna matvæla aðrar en þær sem kveðið er á um í 
 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB (*)  

 (Kerfisbundin útgáfa) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu 
matvæla (1), einkum 2. mgr. 4. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB 
frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum (2), 
einkum 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/54/EB frá 
18. nóvember 1994 um lögbundnar upplýsingar í 
merkingum tiltekinna matvæla aðrar en þær sem kveðið 
er á um í tilskipun ráðsins 79/112/EBE (3) hefur 
nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). 
Til glöggvunar og hagræðingar ber því að kerfisbinda 
tilskipunina. 

2) Til þess að tryggja að neytendur fái fullnægjandi 
upplýsingar er nauðsynlegt að kveða á um lögbindingu 
upplýsinga fyrir tiltekin matvæli til viðbótar við þær 
upplýsingar sem kveðið er á um í 3. gr. tilskipunar 
2000/13/EB. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 27, 31.1.2008, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2009 frá 5. febrúar 2009 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 16, 19.3.2009, p. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/68/EB (Stjtíð. ESB L 310, 
28.11.2007, bls. 11). 

(2) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2006/52/EB (Stjtíð. ESB L 204, 26.7.2006, bls. 10). 

(3) Stjtíð. EB L 300, 23.11.1994, bls. 14. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2004/77/EB (Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 76). 

(4) Sjá A-hluta II. viðauka. 

3) Ekki skal telja loftskipta, sem notaðir eru við pökkun 
tiltekinna matvæla, til innihaldsefna að því er varðar 
1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2000/13/EB og því eiga þeir 
ekki að vera á lista yfir innihaldsefni á merkimiðanum. 

4) Þó skal upplýsa neytendur um notkun slíkra loftskipta 
svo framarlega sem þær upplýsingar auðvelda þeim að 
skilja hvers vegna matvælin, sem þeir hafa keypt, hafa 
lengra geymsluþol en svipuð vara sem pakkað er á annan 
hátt. 

5) Með það í huga að tryggja neytendum nægilegar 
upplýsingar skal það tekið fram í merkingum matvæla ef 
þau innihalda sætuefni. 

6) Þar að auki skulu viðvaranir koma fram í merkingum 
matvæla sem innihalda tiltekna flokka sætuefna. 

7) Enn fremur er nauðsyn á merkingum sem veita 
neytandanum skýrar upplýsingar um hvort 
glýsyrrisínsýra eða ammóníumsalt hennar er í sælgæti og 
drykkjarvörum. Þegar mikið magn af glýsyrrisínsýru eða 
ammóníumsalti hennar er í þessum vörum skal að auki 
fræða neytendur, einkum þá sem þjást af háþrýstingi, um 
að forðast skuli að neyta þeirra í miklu magni. Til að 
tryggja að neytendur skilji þessar upplýsingar skal helst 
nota heitið „lakkrís“ sem er allvel þekkt. 

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

9) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar fresti þeirra til að 
lögleiða tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta II. 
viðauka. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Með fyrirvara um ákvæði 3. gr. tilskipunar 2000/13/EB skulu 
merkingar matvæla, sem skráð eru í I. viðauka við þessa 
tilskipun, vera með þeim viðbótarupplýsingum sem settar eru 
fram í þeim viðauka. 

2. gr. 

Tilskipun 94/54/EB, eins og henni var breytt með tilskipunum 
sem eru tilgreindar í A-hluta II. viðauka, er felld úr gildi með 
fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar þá 
fresti til lögleiðingar tilskipananna, sem settir eru fram í B-
hluta II. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í III. viðauka. 

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 30. janúar 2008. 

Fyrir hönd 
framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir matvæli sem skulu merkt þannig að viðbótarupplýsingar, eitt atriði eða fleiri, komi þar fram 

Tegund eða flokkur matvæla Upplýsingar 

Matvæli þar sem geymsluþol hefur verið aukið með notkun 
á loftskiptum sem eru leyfðir samkvæmt tilskipun ráðsins 
89/107/EBE (1)  

„Pakkað í verndandi andrúmslofti“ 

Matvæli sem innihalda eitt eða fleiri sætuefni sem eru 
leyfðir samkvæmt tilskipun 94/35/EB 

„með sætuefni eða -efnum“ 
Þessar upplýsingar skulu fylgja söluheiti vörunnar eins og 
mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar 2000/13/EB 

Matvæli sem innihalda bæði viðbættan sykur eina eða fleiri 
tegundir, og eitt eða fleiri sætuefni sem eru leyfð samkvæmt 
tilskipun 94/35/EB 

„með sykri og sætuefni eða -efnum“ 
Þessar upplýsingar skulu fylgja söluheiti vörunnar eins og 
mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar 2000/13/EB 

Matvæli sem innihalda aspartam „inniheldur fenýlalanín“ 

Matvæli sem innihalda meira en 10% af viðbættu pólýóli „of mikil neysla vörunnar getur haft hægðalosandi áhrif“ 

Sælgæti eða drykkjarvörur, sem innihalda glýsyrrisínsýru 
eða ammóníumsalt hennar vegna þess að efninu eða 
efnunum sjálfum eða lakkrísplöntunni Glycyrrhiza glabra, 
að styrkleika 100 mg/kg eða 10 mg/l eða meira, hefur verið 
bætt við.  

Orðunum „inniheldur lakkrís“ skal bætt við á eftir skránni 
yfir innihaldsefni nema heitið „lakkrís“ sé nú þegar í 
skránni yfir innihaldsefni eða komi fyrir í söluheiti 
vörunnar. Ef skrá yfir innihaldsefni liggur ekki fyrir skulu 
upplýsingarnar koma fram nálægt söluheiti vörunnar.  

Sælgæti, sem inniheldur glýsyrrisínsýru eða ammóníumsalt 
hennar vegna þess að efninu eða efnunum sjálfum eða 
lakkrísplöntunni Glycyrrhiza glabra, að styrkleika 4 g/kg 
eða meira, hefur verið bætt við. 

Eftirfarandi texta skal bætt við á eftir skránni yfir 
innihaldsefni: „inniheldur lakkrís, einstaklingar með 
háþrýsting skulu forðast að neyta vörunnar í miklu magni“. 
Ef skrá yfir innihaldsefni liggur ekki fyrir skulu upplýs-
ingarnar koma fram nálægt söluheiti vörunnar.  

Drykkjarvörur, sem innihalda glýsyrrisínsýru eða 
ammóníumsalt hennar vegna þess að efninu eða efnunum 
sjálfum eða lakkrísplöntunni Glycyrrhiza glabra, að 
styrkleika 50 mg/l eða meira, eða 300 mg/l eða meira ef um 
er að ræða drykkjarvörur með meira en 1,2% vínanda að 
rúmmáli (2), hefur verið bætt við. 

Eftirfarandi texta skal bætt við á eftir skránni yfir 
innihaldsefni: „inniheldur lakkrís, einstaklingar með 
háþrýsting skulu forðast að neyta vörunnar í miklu magni“. 
Ef skrá yfir innihaldsefni liggur ekki fyrir skulu upplýs-
ingarnar koma fram nálægt söluheiti vörunnar. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 27. 
(2) Viðmiðunargildið á við um vörur sem eru tilbúnar til neyslu eða endurgerðar samkvæmt fyrirmælum frá framleiðendum. 
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II. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun ásamt skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 2. gr.) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/54/EB (Stjtíð. EB L 300, 23.11.1994, bls. 14) 
 

Tilskipun ráðsins 96/21/EB (Stjtíð. EB L 88, 5.4.1996, bls. 5) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/77/EB (Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 76) 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 2. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 

94/54/EB 30. júní 1995 (*)  

96/21/EB 30. júní 1996 (**)  

2004/77/EB 20. maí 2005 (***)  

(*) Í samræmi við 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 94/54/EB: 
„Aðildarríki skulu, ef þörf krefur, breyta lögum sínum og stjórnsýslufyrirmælum fyrir 30. júní 1995 þannig að þau: 
— heimili viðskipti með vörur, sem samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar, eigi síðar en 1. júlí 1995, 
— banni viðskipti með vörur, sem samræmast ekki ákvæðum þessarar tilskipunar, frá 1. janúar 1997, þó er heimilt að versla með vörur 

sem settar voru á markað eða merktar fyrir þann tíma og eru ekki í samræmi við tilskipun þessa og þar til birgðir eru uppurnar.“  
(**) Í samræmi við 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 96/21/EB: 

„Aðildarríki skulu, ef þörf krefur, breyta lögum sínum og stjórnsýslufyrirmælum fyrir 1. júlí 1996 þannig að þau: 
— heimili viðskipti með vörur, sem samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar, eigi síðar en 1. júlí 1996, 
— banni viðskipti með vörur, sem samræmast ekki ákvæðum þessarar tilskipunar, frá og með 1. júlí 1997. Þó er heimilt að versla með 

vörur sem settar eru á markað eða merktar fyrir þann tíma, þótt ekki séu í samræmi við tilskipun þessa, þar til birgðir eru uppurnar.“  
(***) Í samræmi við 2. gr. tilskipunar 2004/77/EB: 

„1. Aðildarríkin skulu heimila viðskipti með vörur, sem samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar, eigi síðar en 20. maí 2005. 
2. Aðildarríkin skulu banna viðskipti með vörur, sem samræmast ekki ákvæðum þessarar tilskipunar, frá 20. maí 2006. Þó er heimilt að 

versla með vörur sem settar eru á markað eða merktar fyrir þann tíma, þótt ekki séu í samræmi við tilskipun þessa, þar til birgðir eru 
uppurnar.“  
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III. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla  

 
Tilskipun 94/54/EB Þessi tilskipun 

1. gr. 1. gr. 

2. gr. — 

—  2. gr. 

3. gr. 3. gr. 

—  4. gr. 

Viðauki I. viðauki 

—  II.°viðauki 

—  III. viðauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


