
30.9.2010  Nr. 54/299 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 415/2009  

frá 20. maí 2009 

um breytingu á tilskipun 2007/68/EB um breytingu á III. viðauka a við tilskipun Evrópuþingsins 
 og ráðsins 2000/13/EB að því er varðar tiltekin innihaldsefni í matvælum (*) 

  

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalaganna, 

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 21. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/68/EB (2)  er 
sett fram skrá yfir innihaldsefni í matvælum og efni sem 
eru undanskilin kröfum um merkingu. 

2) Þar eð breytingar á reglum um merkingu hafa áhrif á 
atvinnugreinina, einkum á lítil og meðalstór fyrirtæki 
sem þurfa aðlögunartíma svo að umskipti, sem fela í sér 
nýjar kröfur um merkingu gangi snurðulaust fyrir sig, er 
í tilskipun 2007/68/EB kveðið á um tímabundnar 
ráðstafanir til að auðvelda framkvæmd nýrra reglna með 
því að heimila markaðssetningu matvæla, sem sett voru á 
markað eða merkt fyrir 31. maí 2009 og sem eru í 
samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/26/EB (3), meðan birgðir endast. 

3) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 479/2008 um sameiginlega 
skipulagningu vínmarkaðarins, um breytingu á 
reglugerðum (EB) nr. 1493/1999, (EB) nr. 1728/2003, 
(EB) nr. 1290/2005, (EB) nr. 3/2008 og um niðurfellingu 
á reglugerðum (EBE) nr. 2392/86 og (EB) nr. 1493/1999 
(4)  er kveðið á um breytingu á því hvernig vín-
markaðnum í ESB er stjórnað. Samkvæmt e-lið 1. mgr. 
129. gr. þeirrar reglugerðar, eiga II., III., IV., V. og VI. 
kafli III. bálks, 108., 111. og 112. gr. og samsvarandi 
ákvæði, einkum í viðkomandi viðaukum, að gilda frá 1. 
ágúst 2009, ef ekki er kveðið á um annað í reglugerðum 
sem samþykktar eru í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 1. mgr. 113. gr. Verið er að semja  

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 125, 21.5.2009, bls.52. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2010 frá 30. apríl 
2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II viðauka 
(Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37, 15.7.2010, 
bls. 8. 

(1)  Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 
(2)  Stjtíð. ESB L 310, 28.11.2007, bls. 11. 
(3)  Stjtíð. ESB L 75, 22.3.2005, bls. 33. 
(4)  Stjtíð. ESB L 148, 6.6.2008, bls. 1. 

framkvæmdarreglur þeirrar reglugerðar þar sem m.a. 
er kveðið á um sérstakar reglur um merkingu sem 
gilda um víngeirann og þar eð þær gilda frá 1. ágúst 
2009 er kveðið á um aðlögunartímabil til að auðvelda 
breytingu frá fyrri löggjöf um víngeirann, nánar 
tiltekið reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999 frá 17. 
maí 1999 um sameiginlega skipulagningu vín-
markaðarins (5) yfir í reglugerð (EB) nr. 479/2008, til 
að gera rekstraraðilum kleift að fara að nýjum kröfum 
um merkingu. 

4) Þar eð rekstraraðilar í víngeiranum yrðu háðir tvenns 
konar kröfum um merkingar, þ.e. kröfur sem kveðið er á 
um samkvæmt tilskipun 2007/68/EB og kröfur 
samkvæmt framkvæmdarreglum reglugerðar (EB) nr. 
479/2008, og þar eð aðlögunartímabilin skarast ekki og 
því heimilt að markaðssetja matvæli, í samræmi við 
tilskipun 2007/68/EB, sem sett voru á markað eða merkt 
fyrir 31. maí 2009 og eru í samræmi við ákvæði 
tilskipunar 2005/26/EB á meðan birgðir endast, skal 
fastsetja, í þágu traustrar stjórnsýslu og til að forðast að 
leggja óþarfa byrðar á yfirvöld aðildarríkjanna sem og á 
rekstraraðila, eina dagsetningu fyrir skyldubundna 
beitingu tilskipunar 2007/68/EB í víngeiranum og 
framkvæmdareglnanna sem samþykktar hafa verið í 
samræmi við reglugerð (EB) nr. 479/2008. 

5) Að því er varðar vörur sem falla undir reglugerð (EB) 
nr. 479/2008 skal því fastsetja að aðlögunar-
tímabilinu, sem  mælt er fyrir um í tilskipun 
2007/68/EB, ljúki 31. desember 2010. 

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

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 3. gr. tilskipunar 
2007/68/EB: 

 

„Þrátt fyrir aðra málsgrein þessarar greinar skulu 
aðildarríkin heimila að léttvín, eins og þau eru skilgreind í 
IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 479/2008 , sem 
voru sett á markað eða merkt fyrir 31. desember 2010 og 
eru í samræmi við ákvæði tilskipunar 2005/26/EB, séu 
markaðssett á meðan birgðir endast.“ 

(*)  Stjtíð. ESB L 148, 6.6.2008, bls. 1.“ 

________________  

(5)  Stjtíð. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1. 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

  Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

  Gjört í Brussel 20. maí 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 

 
 


