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	2011/EES/5/17TILSKIPUN	EVRÓPUÞINgSINS	Og	RÁÐSINS	2009/39/EB

frá	6.	maí	2009

um	matvæli	sem	eru	ætluð	til	sérstakra,	næringarlegra	nota	(*)

(endurútgefin)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 89/398/EBE frá 3. maí 1989 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði (3) hefur 
nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). 
Þar sem um frekari breytingar verður að ræða er réttast að 
endurútgefa hana til glöggvunar.

2) Mismunur á landslögum aðildarríkjanna um matvæli til 
sérstakra, næringarlegra nota hindrar frjálsan flutning 
þeirra og kann að leiða til ójafnra samkeppnisskilyrða 
sem hefur bein áhrif á starfsemi innri markaðarins.

 
3) Við samræmingu landslaga er gengið út frá því að 

sameiginleg skilgreining verði samin, ákvarðaðar verði 
ráðstafanir til að vernda neytendur gagnvart svikum er 
varða eðli þessara vara og að reglur verði samþykktar sem 
farið skal að við merkingu umræddra vara.

4) Þær vörur, sem falla undir þessa tilskipun, eru matvæli 
sem verða að vera samsett og tilreidd á sérstakan 
hátt til að fullnægja sérstökum næringarþörfum þeirra 
einstaklinga sem þær eru einkum ætlaðar fyrir. Því kann 
að reynast nauðsynlegt að kveða á um undanþágur frá 
almennum eða sértækum ákvæðum sem gilda um matvæli 
til að ná fram þessu sértæka næringarmarkmiði.

5) Jafnvel þótt unnt sé að hafa fullnægjandi eftirlit með 
matvælum, sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra 
nota, sem falla undir sértæk ákvæði, á grundvelli almennra 
reglna til að hafa eftirlit með öllum matvælum, á það ekki 
alltaf við um þessi matvæli því slík sértæk ákvæði eru 
ekki til að því er þau varðar.

6) Að því er varðar það síðarnefnda er vöktunaraðilum 
ekki alltaf kleift að kanna í tilteknum tilvikum, með 
hefðbundnum aðferðum sem þeir geta notað, hvort 
matvæli innihaldi í reynd þá sérstöku, næringarlegu 
eiginleika sem þeim eru eignaðir. Því er nauðsynlegt 
að kveða á um að aðilinn, sem ber ábyrgð á að setja 
matvælin á markað, skuli eftir því sem nauðsyn krefur 
leggja vöktunaraðilanum lið við störf sín.

7) Mæla skal fyrir um sértæk ákvæði sem gilda um tiltekna 
flokka matvæla með sértilskipunum.

8) Mæla skal fyrir um málsmeðferð þar sem heimilað 
er að setja matvæli, sem eru afrakstur tækninýjunga, 
tímabundið á markað og nýta þannig að fullu árangurinn 
af rannsóknum viðkomandi atvinnugreinar á meðan 
beðið er breytinga á viðeigandi sértilskipun. Af 
ástæðum er varða heilsuvernd neytenda er þó einungis 
heimilt að veita markaðsleyfi að höfðu samráði við 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2009, bls. 21. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2010 frá 30. apríl 
2010 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 37, 15.7.2010, bls. 11.

(1) Stjtíð. ESB C 211, 19.8.2008, bls. 44.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 23. september 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 30. mars 2009.
(3) Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 27.
(4) Sjá A-hluta II. viðauka.



27.1.2011  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 5/63 
    

 

9) Þar eð ekki er ljóst hvort nægjanlegur grunnur er fyrir 
hendi til að samþykkja sértæk ákvæði fyrir þann flokk 
matvæla sem ætlaður er einstaklingum sem eru með 
röskun á kolvetnaefnaskiptum (sykursýki) skal 
framkvæmdastjórninni heimilt að samþykkja eða leggja 
til viðeigandi ákvæði síðar, að höfðu samráði við 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu. 

10) Enn er unnt að samræma á vettvangi Bandalagsins reglur 
sem gilda um aðra flokka matvæla til sérstakra, 
næringarlegra nota til að gæta hagsmuna neytenda og 
frjálsra flutninga slíkra matvæla. 

11) Samning sértilskipana til að hrinda grundvallaratriðum í 
reglum Bandalagsins og breytingum á þeim í 
framkvæmd fela í sér tæknilegar ráðstafanir. Fela ber 
framkvæmdastjórninni að samþykkja þær til að einfalda 
og hraða málsmeðferð. 

12) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
tilskipun skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (1). 

13) Framkvæmdastjórninni skal einkum falið umboð til að 
samþykkja tilteknar sértilskipanir, skrá yfir efni sem 
notuð eru í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi og 
önnur efni sem eru ætluð til að bæta í matvæli sem eru 
ætluð til sérstakra, næringarlegra nota ásamt 
hreinleikaskilyrðum sem gilda um þau og, eftir því sem 
við á, þeim skilyrðum sem þau eru notuð við, ákvæði 
sem gera það kleift að tilgreina á venjulegum matvælum 
að þau henti til sérstakra, næringarlegra nota, sérákvæði 
um matvæli, sem ætluð eru einstaklingum sem eru með 
röskun á kolvetnaefnaskiptum (sykursýki), reglur um 
notkun hugtaka, sem varða skert natríum- eða 
saltinnihald eða að natríum eða salt sé ekki fyrir hendi 
eða að glúten sé ekki fyrir hendi, sem nota má til að lýsa 
vörunum ásamt þeim skilyrðum sem gilda um vísun í 
merkingu, kynningu og auglýsingum til tiltekins 
mataræðis eða til hópa einstaklinga. Þar eð þessar 
ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar, m.a. með því að 
bæta við hana nýjum, veigalitlum þáttum, skulu þær 
samþykktar í samræmi við stjórnsýslumálsmeðferð með 
eftirliti sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun 
1999/468/EB. 

14) Ef málefnið er svo brýnt að ekki reynist unnt að standa 
við hefðbundinn frest í tengslum við stjórnsýslumeðferð 
með eftirliti skal framkvæmdastjórnin geta beitt 
flýtimeðferðinni, sem kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr. a í 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

ákvörðun 1999/468/EB, við samþykkt og breytingu á 
skrá yfir efni sem notuð eru í sérstökum, 
næringarfræðilegum tilgangi og önnur efni sem eru ætluð 
til að bæta í matvæli sem eru ætluð til sérstakra, 
næringarlegra nota ásamt hreinleikaskilyrðum sem gilda 
um þau og, eftir því sem við á, þeim skilyrðum sem þau 
eru notuð við, ásamt samþykkt breytinga á þessari 
tilskipun eða á sértilskipunum þegar staðfest hefur verið 
að matvæli, sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra 
nota, stofni heilbrigði manna í hættu þótt matvælin séu í 
samræmi við viðeigandi sértilskipun. 

15) Nýju atriðin, sem innleidd eru í þessari tilskipun, varða 
einungis nefndarmeðferðina. Þar af leiðandi þ urfa 
aðildarríkin ekki að lögleiða þau. 

16) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til að innleiða í landslög 
og beita tilskipununum sem eru tilgreindar í B-hluta II. 
viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Þessi tilskipun fjallar um matvæli til sérstakra, 
næringarlegra nota. 

2. Matvæli til sérstakra, næringarlegra nota eru matvæli sem 
eru, vegna sérstakrar samsetningar eða framleiðsluaðferðar, 
auðgreinanleg frá venjulegum matvælum, fullnægja 
tilætluðum, næringarfræðilegum tilgangi og eru markaðssett 
þannig að fram komi að þau komi að gagni til slíks. 

3. Notkun í sérstökum, næringarlegum tilgangi skal fullnægja 
tilteknum, næringarfræðilegum sérþörfum: 

a) tiltekinna hópa manna sem þjást af meltingartruflunum eða 
trufluðum efnaskiptum eða 

b) tiltekinna hópa manna sem eru í sérstöku, lífeðlisfræðilegu 
ástandi og geta haft ávinning af stýrðri neyslu á tilteknum 
efnum í matvælum eða 

c) heilbrigðra ungbarna og smábarna. 

2. gr. 

1. Heimilt er að skilgreina vörurnar sem falla undir a- og b-lið 
3. mgr. 1. gr. sem „sérfæði“ eða „notað í sérfæði“. 
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2. Við merkingu, kynningu og auglýsingu venjulegra matvæla 
er eftirfarandi bannað: 

a) að nota orðið „sérfæði“ eða „notað í sérfæði“, hvort sem er 
eitt og sér eða með öðrum texta til að auðkenna matvælin, 

b) allar aðrar áletranir eða framsetning, sem hugsanlega gefa í 
skyn að um sé að ræða einhverja þeirra vara sem um getur í 
1. gr. 

Hins vegar skal vera hægt að benda á, í samræmi við ákvæði 
sem framkvæmdastjórnin á að samþykkja, að venjuleg 
matvæli, sem henta til sérstakra, næringarlegra nota, búi yfir 
slíkum eiginleikum. 

Í slíkum ákvæðum er heimilt að setja nánari reglur um hvernig 
skuli gefa þessa eiginleika til kynna. 

Þær ráðstafanir, sem um getur í annarri undirgrein og er ætlað 
að breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar með því að 
bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við þá 
stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti sem um getur í 3. mgr. 
15. gr. 

3. gr. 

1. Eiginleikar eða samsetning varanna, sem um getur í 1. gr., 
skulu vera þannig að þær henti til þeirra sérstöku, næringarlegu 
nota sem þær eru ætlaðar. 

2. Vörurnar, sem um getur í 1. gr., skulu enn fremur vera í 
samræmi við hvers kyns lögboðin ákvæði sem gilda um 
venjuleg matvæli, að undanteknum breytingum sem gerðar eru 
á þeim til að tryggja að þær séu í samræmi við 
skilgreiningarnar í 1. gr. 

4. gr. 

1. Mæla skal fyrir um sértæku ákvæðin, sem gilda um flokka 
matvæla til sérstakra, næringarlegra nota og koma fram í I. 
viðauka, með sértilskipunum. 

Þessar sértilskipanir geta einkum og sér í lagi falið í sér: 

a) grunnkröfur um eiginleika og samsetningu varanna, 

b) ákvæði um gæði hráefna, 

c) kröfur um hollustuhætti, 

d) leyfðar breytingar í skilningi 2. mgr. 3. gr., 

e) skrá yfir aukefni, 

f) ákvæði um merkingu, kynningu og auglýsingar, 

g) aðferðir við sýnatöku og greiningu sem nauðsynlegar eru til 
að sannprófa að farið sé að kröfunum í sértilskipununum. 

Þessar sértilskipanir skulu samþykktar: 

— þegar um er að ræða e-lið: í samræmi við málsmeðferðina, 
sem mælt er fyrir um í 95. gr. sáttmálans, 

— þegar um er að ræða aðra liði: af hálfu 
framkvæmdastjórnarinnar. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað 
að breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar með því 
að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við þá 
stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti sem um getur í 3. mgr. 
15. gr. 

Ákvæði, sem vænta má að hafi áhrif á lýðheilsu, skulu 
samþykkt að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu. 

2. Í þeim tilgangi að auðvelda skjóta setningu matvæla, sem 
eru ætluð til sérstakra, næringalegra nota og eru árangur 
framfara á sviði vísinda og tækni, á markað getur 
framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu, heimilað að setja matvæli, 
sem samræmast ekki þeim reglum um samsetningu sem mælt 
er fyrir um í sértilskipununum um flokka matvæla til sérstakra, 
næringarlegra nota sem um getur í I. viðauka, á markað í tvö 
ár. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum 
þáttum þ essarar tilskipunar með þ ví að bæta við hana, skulu 
samþykktar í samræmi við þá stjórnsýslumálsmeðferð með 
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 

Framkvæmdastjórnin getur, ef nauðsyn krefur, sett í ákvörðun 
sinni um leyfi reglur um merkingu í tengslum við breytingu á 
samsetningu. 

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja skrá yfir efni sem 
notuð eru í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi, t.d. 
vítamín, steinefni, amínósýrur og önnur efni, sem eru ætluð til 
að bæta í matvæli sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra 
nota, svo og hreinleikaskilyrði sem gilda um þau og, eftir því 
sem við á, skilyrði sem sett eru fyrir notkun þeirra. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þ áttum 
þessarar tilskipunar með þ ví að bæta við hana, skulu 
samþykktar í samræmi við þá stjórnsýslumálsmeðferð með 
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 
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Ef málefnið er mjög brýnt er framkvæmdastjórninni heimilt að 
grípa til flýtimeðferðarinnar sem um getur í 4. mgr. 15. gr. 

5. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja reglur um notkun 
hugtaka, sem varða skert natríum- eða saltinnihald eða að 
natríum eða salt sé ekki fyrir hendi (natríumklóríð, matarsalt), 
glúteninnihald eða að glúten sé ekki fyrir hendi, sem nota má 
til að lýsa vörunum sem um getur í 1. gr. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þ áttum 
þessarar tilskipunar með þ ví að bæta við hana, skulu 
samþykktar í samræmi við þá stjórnsýslumálsmeðferð með 
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 

6. gr. 

Fyrir 8. júlí 2002 skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði 
við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, leggja fyrir Evrópuþingið 
og ráðið skýrslu um það hvort æskilegt sé að setja sérákvæði 
um matvæli ætluð einstaklingum sem eru með röskun á 
kolvetnaefnaskiptum (sykursýki). 

Í ljósi niðurstaðnanna úr þeirri skýrslu skal 
framkvæmdastjórnin annaðhvort: 

a) vinna áfram að undirbúningi viðkomandi sérákvæða eða 

b) leggja fram viðeigandi tillögur um breytingar á þessari 
tilskipun í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 95. gr. sáttmálans. 

Þær ráðstafanir, sem um getur í a-lið og er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar með því að bæta við 
hana, skulu samþykktar í samræmi við þá stjórnsýslumáls-
meðferð með eftirliti sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 

7. gr. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja skilyrði fyrir 
því að við merkingu, framsetningu og auglýsingu sé vísað til 
mataræðis eða hóps manna sem tiltekin vara, sem um getur í 
1. gr., er ætluð.  

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þ áttum 
þessarar tilskipunar með þ ví að bæta við hana, skulu 
samþykktar í samræmi við þá stjórnsýslumálsmeðferð með 
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 15. gr. 

8. gr. 

1. Merking og aðferðir, sem notaðar eru við merkingu, 
framsetning og auglýsingar á þeim vörum, sem um getur í 
1. gr., skulu ekki fela í sér að slíkum vörum séu eignaðir 

eiginleikar sem tengjast forvörnum, meðferð eða lækningu á 
sjúkdómi í mönnum, eða að slíkir eiginleikar séu gefnir í skyn. 

Kveða má á um að veita megi undanþágur frá fyrstu undirgrein 
í skýrt skilgreindum undantekningartilvikum. Þessar 
ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar 
tilskipunar með því að bæta við hana, skulu samþykktar í 
samræmi við þá stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti sem um 
getur í 3. mgr. 15. gr. Beita má undanþágum þar til þeirri 
málsmeðferð hefur verið lokið. 

2. Ákvæði 1. mgr. skulu ekki koma í veg fyrir miðlun hvers 
kyns gagnlegra upplýsinga eða ráðlegginga sem eru eingöngu 
ætlaðar einstaklingum með menntun á sviði læknisfræði, 
næringarfræði eða lyfjafræði. 

9. gr. 

1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá 20. 
mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, 
kynningu og auglýsingu matvæla (1) gildir um vörurnar, sem 
um getur í 1. gr. þessarar tilskipunar, með þeim skilyrðum sem 
sett eru fram í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar. 

2. Heiti, sem vara er seld undir, skal einnig fylgja tilgreining 
um sérstaka, næringarfræðilega eiginleika hennar. Ef hins 
vegar er um að ræða þær vörur, sem falla undir c-lið 3. mgr. 1. 
gr., skal í stað þeirrar tilvísunar koma tilvísun í það til hvers 
þær vörur er ætlaðar. 

3. Merking varanna, sem engar sértilskipanir hafa verið 
samþykktar fyrir í samræmi við ákvæði 4. gr., skal einnig fela í 
sér eftirfarandi upplýsingar um: 

a) tegund og magn sérstöku innihaldsefnanna eða 
framleiðsluaðferðina sem gefur vörunni sérstaka, 
næringarfræðilega eiginleika sína, 

b) orkugildi þeirra, gefið upp sem kílójúl (kJ) og kílókaloríur 
(kkal) ásamt kolvetnis-, prótín- og fituinnihaldi fyrir hver 
100 g eða 100 ml vörunnar eins og hún er sett á markað og, 
eftir því sem við á, í tilgreindu magni vörunnar eins og lagt 
er til að hennar sé neytt. 

Hins vegar er heimilt, ef orkugildið er minna en 50 kílójúl (12 
kkal) í 100 g eða 100 ml vörunnar eins og hún er sett á markað, 
að í stað þessara upplýsinga komi annaðhvort orðin „orkugildi 
minna en 50 kJ (12 kkal) í 100 g“ eða „orkugildi minna en 50 
kJ (12 kkal) í 100 ml“. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 
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4. Samþykkt hefur verið sértilskipun um tilteknar kröfur um 
merkingu þessara vara og skal mæla fyrir um þessar kröfur í 
þeirri tilskipun. 

10. gr. 

1. Vörurnar, sem um getur í 1. gr., mega aðeins fara á 
smásölumarkað í neytendaumbúðum og skulu umbúðirnar 
umlykja vörurnar að öllu leyti. 

2. Aðildarríkjunum er heimilt að veita undanþágur frá 1. mgr. 
að því er varðar smásölu, að því tilskildu að vörunni fylgi þær 
upplýsingar sem kveðið er á um í 9. gr. þegar hún er boðin til 
sölu. 

11. gr. 

1. Til að skilvirkt, opinbert eftirlit geti farið fram gilda 
eftirfarandi sértæk ákvæði um matvæli sem eru ætluð til 
sérstakra, næringarlegra nota og falla ekki undir neinn af þeim 
flokkum sem eru tilgreindir í I. viðauka: 

a) Þegar vara, sem um getur að framan, er fyrst sett á markað 
skal framleiðandinn eða, sé varan framleidd í þriðja ríki, 
innflytjandinn tilkynna það lögbærum yfirvöldum í 
aðildarríkinu þar sem selja á vöruna með því að senda þeim 
eintak af merkimiðanum sem er notaður fyrir vöruna. 

b) Ef sama vara er sett á markað í öðru aðildarríki síðar skal 
framleiðandinn eða, eftir því sem við á, innflytjandinn veita 
lögbæru yfirvaldi þess aðildarríkis þessar sömu upplýsingar 
ásamt upplýsingum um viðtakanda fyrstu 
tilkynningarinnar. 

c) Ef nauðsyn krefur skal lögbæru yfirvaldi veitt umboð til að 
krefjast þess að framleiðandinn eða, eftir því sem við á, 
innflytjandinn leggi fram vísindaleg gögn og upplýsingar 
sem staðfesta að varan uppfylli ákvæði 2. og 3. mgr. 1. gr., 
svo og þær upplýsingar sem kveðið er á um í a-lið 3. mgr. 
9. gr. Ef slík gögn hafa verið birt í ritum sem auðvelt er að 
nálgast nægir einföld tilvísun í viðkomandi rit. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um nöfn 
lögbærra yfirvalda í skilningi 1. mgr. og gefa upp aðrar 
gagnlegar upplýsingar um þau. 

Framkvæmdastjórnin skal birta þessar upplýsingar í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

3. Samþykkja má nákvæmar reglur um framkvæmd 2. mgr. í 
samræmi við þá málsmeðferð í stjórnsýslunni sem um getur í 2. 
mgr. 15. gr. 

4. Á þriggja ára fresti, og í fyrsta sinn eigi síðar en 8. júlí 
2002, skal framkvæmdastjórnin senda Evrópuþinginu og 
ráðinu skýrslu um beitingu þessarar greinar. 

12. gr. 

1. Aðildarríki skulu hvorki banna né takmarka viðskipti með 
vörur sem um getur í 1. gr. og samræmast þessari tilskipun og, 
eftir því sem við á, tilskipunum, sem samþykktar eru við 
framkvæmd þessarar reglugerðar, af ástæðum sem tengjast 
samsetningu þeirra, framleiðsluforskriftum, framsetningu eða 
merkingu. 

2. Ákvæði 1. mgr. hefur ekki áhrif á ákvæði landslaga sem 
gilda meðan ekki eru fyrir hendi tilskipanir sem samþykktar 
verða við framkvæmd þessarar tilskipunar. 

13. gr. 

1. Þegar aðildarríki hefur rökstuddan grun til að ætla að 
tiltekin matvæli, sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota 
sem ekki falla undir neinn flokkanna sem tilgreindir eru í I. 
viðauka, séu ekki í samræmi við 2. og 3. mgr. 1. gr. eða að þau 
stofni heilbrigði manna í hættu, þótt dreifing þeirra sé frjáls í 
einu aðildarríki eða fleiri, getur viðkomandi aðildarríki stöðvað 
eða takmarkað tímabundið dreifingu vörunnar á yfirráðasvæði 
sínu. Aðildarríkið skal án tafar tilkynna framkvæmdastjórninni 
og hinum aðildarríkjunum um það og rökstyðja ákvörðun sína. 

2. Framkvæmdastjórnin skal kanna eins fljótt og unnt er þau 
rök sem viðkomandi aðildarríki leggur fram, hafa samráð við 
aðildarríkin innan nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 15. gr. 
og skal síðan skila áliti sínu án tafar og grípa til viðeigandi 
ráðstafana. 

3. Telji framkvæmdastjórnin að rétt sé að falla frá innlendu 
ráðstöfuninni eða breyta henni skal hún samþykkja viðeigandi 
ráðstafanir í samræmi við málsmeðferð í stjórnsýslunni sem um 
getur í 2. mgr. 15. gr. 
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14. gr. 

1. Aðildarríki er heimilt, í tiltekinn tíma, að takmarka eða 
ógilda beitingu viðkomandi ákvæða á yfirráðasvæði sínu ef það 
hefur rökstuddan grun um, á grundvelli nýrra upplýsinga eða 
endurmats á fyrirliggjandi upplýsingum, sem fram hefur farið 
frá því að einhver sértilskipananna var samþykkt, að matvælin, 
sem ætluð eru til sérstakra næringarfræðilegra nota, stofni 
heilbrigði manna í hættu þótt þau samræmist ákvæðum 
sértilskipunarinnar sem um ræðir. Aðildarríkið skal án tafar 
tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um 
það og rökstyðja ákvörðun sína. 

2. Framkvæmdastjórnin skal kanna eins fljótt og unnt er þau 
rök sem viðkomandi aðildarríki leggur fram, hafa samráð við 
aðildarríkin innan nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 15. gr. 
og skila síðan áliti sínu án tafar og grípa til viðeigandi 
ráðstafana. 

3. Telji framkvæmdastjórnin breytingar á þessari tilskipun 
eða sértilskipunum nauðsynlegar til að leysa þann vanda sem 
minnst er á í 1. mgr. og til að tryggja heilsuvernd skal hún 
samþykkja þessar breytingar. 

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þ áttum 
þessarar tilskipunar, skulu samþykktar í samræmi við þ á 
stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti, sem um getur í 3. mgr. 
15. gr. Ef málefnið er mjög brýnt er framkvæmdastjórninni 
heimilt að grípa til flýtimeðferðarinnar sem um getur í 4. mgr. 
15. gr. 

Aðildarríkinu, sem hefur samþykkt verndarráðstafanir, er í 
þessu tilviki heimilt að viðhalda þ eim uns breytingarnar hafa 
verið samþykktar. 

15. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndarinnar 
um matvælaferlið og heilbrigði dýra sem komið var á fót með 
58. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 178/2002 (1). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Þegar vísað er til þ essarar málsgreinar gilda 1.–4. mgr. 
5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af 
ákvæðum 8.°gr. hennar. 

4. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 1., 2., 4. og 6. 
mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón 
af ákvæðum 8. gr. hennar. 

16. gr. 

Tilskipun 89/398/EBE, eins og henni var breytt með gerðunum 
sem tilgreindar eru í A-hluta II. viðauka, er hér með felld úr 
gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna er varða 
frest til að innleiða tilskipanirnar, sem settar eru fram í B-hluta 
II. viðauka, í landslög og beita þeim. 

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

17. gr. 

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

18. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 6. maí 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 

2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, 
um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna 
öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 
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I. VIÐAUKI 

A. Flokkar matvæla sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota og sem sértæk ákvæði verða sett fyrir með 
sértilskipunum (1): 

1. Ungbarnablöndur og stoðblöndur. 

2. Unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur fyrir ungbörn og smábörn. 

3. Matvæli sem eru ætluð til notkunar í orkuskertu mataræði til megrunar. 

4. Sérfæði sem eru notað í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi. 

5. Matvæli sem eru ætluð til að bæta upp mikla vöðvaáreynslu, einkum hjá íþróttamönnum. 

B. Flokkar matvæla, sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota og sem sértæk ákvæði verða sett fyrir með sértilskipun 
(1), eftir því hvaða árangur verður af málsmeðferðinni sem lýst er í 6. gr.: 

Matvæli fyrir þá sem eru með röskun á kolvetnaefnaskiptum (sykursýki). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Gengið er út frá því að sértilskipun hafi ekki áhrif á vörur sem voru komnar á markað þegar hún er samþykkt. 
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II. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 16. gr.) 

Tilskipun ráðsins 89/398/EBE 

(Stjtíð. EB L 186, 30.6.1989, bls. 27.) 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/84/EB 

(Stjtíð. EB L 48, 19.2.1997, bls. 20.) 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/41/EB 

(Stjtíð. EB L 172, 8.7.1999, bls. 38.) 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003   Aðeins 15. liður III. viðauka. 

(Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1.) 

 

B-HLUTI 

Frestur til innleiðingar í landslög og beitingar 

(sem um getur í 16. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 
Leyfi til að eiga viðskipti með 

vörur sem samræmast ákvæðum 
þessarar tilskipunar 

Bann við því að eiga viðskipti með 
vörur sem samræmast ekki 

ákvæðum þessarar tilskipunar 

89/398/EBE — 16. maí 1990 (1) 16. maí 1991 (1) 

96/84/EB 30. september 1997 — — 

1999/41/EB 8. júlí 2000 8. júlí 2000 (2) 8. janúar 2001 (2) 

(1) Í samræmi við 15. gr. tilskipunar 89/398/EBE: 
„1. Aðildarríkin skulu breyta lögum sínum og stjórnsýslufyrirmælum þannig að þau: 
— heimili viðskipti með vörur, sem samræmast þessari tilskipun, eigi síðar en 16. maí 1990, 
— banni viðskipti með vörur, sem samræmast ekki þessari tilskipun, frá og með 16. maí 1991. 
Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
2. Ákvæði 1. mgr. hafa ekki áhrif á þau landsákvæði sem gilda um tiltekna flokka matvæla sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra 
nota meðan tilskipanirnar, sem um getur í 4. gr., eru ekki fyrir hendi.“ 

(2) Í samræmi við 15. gr. tilskipunar 89/398/EBE: 
„Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 8. júlí 2000. Þau skulu 
tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
Beita ber þessum ráðstöfunum þannig að: 
— heimili viðskipti með vörur sem samræmast þessari tilskipun eigi síðar en 16. maí 1990, 
— banni viðskipti með vörur sem samræmast ekki þessari tilskipun frá og með 16. maí 1991. 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja tilvísun þegar þær eru birtar 
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.“ 
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III. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

 
Tilskipun 89/398/EBE Þessi tilskipun 

1. mgr. 1. gr. 1. mgr. 1. gr. 

a-liður 2. mgr. 1. gr. 2. mgr. 1. gr. 

b-liður 2. mgr. 1. gr. 3. mgr. 1. gr. 

i-, ii- og iii-liður b-liðar 2. mgr. 1. gr. a-, b- og c-liður 3. mgr. 1. gr. 

1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 2. gr. 

2. mgr. 2. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

3. mgr. 2. gr. Önnur og þriðja undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

— Fjórða undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

3. gr. 3. gr. 

1. mgr. 4. gr. 1. mgr. 4. gr. 

1. mgr. a í 4. gr. 2. mgr. 4. gr. 

2. mgr. 4. gr. 3. mgr. 4. gr. 

4. gr. a 5. gr. 

4. gr. b 6. gr. 

5. gr. 7. gr. 

6. gr. 8. gr. 

7. gr. 9. gr. 

8. gr. 10. gr. 

Inngangsorð 9. gr. Inngangsorð 1. mgr. 11. gr. 

1., 2. og 3. liður 9. gr. a-, b- og c-liður 1. mgr. 11. gr. 

Fyrsti og annar málsliður 4. liðar 9. gr. 2. mgr. 11. gr. 

Þriðji málsliður 4. liðar 9. gr. 3. mgr. 11. gr. 

5. liður 9. gr. 4. mgr. 11. gr. 

10. gr. 12. gr. 

11. gr. 13. gr. 

12. gr. 14. gr. 

1. og 2. mgr. 13. gr. 1. og 2. mgr. 15. gr. 

3. mgr. 13. gr. — 

— 3. og 4. mgr. 15. gr. 

14. og 15. gr. — 

— 16. og 17. gr. 

16. gr. 18. gr. 

I. viðauki I. viðauki 

II. viðauki — 

— II. og III. viðauki 

 
 


