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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/566 

frá 17. febrúar 2020 

um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af framseldri reglugerð (ESB) 2016/128 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 að því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir 

matvæli sem eru notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 frá 12. júní 2013 um matvæli sem eru ætluð 

ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði í stað alls 

annars fæðis og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 92/52/EBE, tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 96/8/EB, 1999/21/EB, 

2006/125/EB og 2006/141/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/39/EB og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 41/2009 og (EB) nr. 953/2009 (1), einkum 1. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í eistnesku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/128 (2) eru villur í  

5. mgr. 8. gr. að því er varðar sértækar kröfur fyrir matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi, sem 

eru þróuð til að fullnægja næringarþörfum ungbarna, og í annarri málsgrein 11. gr. að því er varðar beitingu gerðarinnar. 

2) Í búlgörsku, eistnesku, finnsku, þýsku og rúmensku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð (ESB) 2016/128 eru 

villur í töflu 1 í A-hluta I. viðauka að því er varðar gildi fyrir vítamín og steinefni í matvælum sem eru notuð í 

sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi, sem eru þróuð til að fullnægja næringarþörfum ungbarna. 

3) Í búlgörsku, króatísku, finnsku og sænsku tungumálaútgáfunni af framseldri reglugerð (ESB) 2016/128 eru villur í töflu 

2 í B-hluta I. viðauka að því er varðar gildi fyrir vítamín og steinefni í matvælum sem eru notuð í sérstökum, 

læknisfræðilegum tilgangi, önnur en þau sem eru þróuð til að fullnægja næringarþörfum ungbarna. 

4) Því ætti að leiðrétta búlgörsku, króatísku, eistnesku, finnsku, þýsku, rúmensku og sænsku tungumálaútgáfuna af 

reglugerð (ESB) 2016/128 til samræmis við það. Þetta hefur ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

(Á ekki við um íslensku útgáfuna). 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 129, 24.4.2020, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2021 frá 

5. febrúar 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 181, 29.6.2013, bls. 35., 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/128 frá 25. september 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 609/2013 að því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir matvæli sem eru notuð í sérstökum, 

læknisfræðilegum tilgangi (Stjtíð. ESB L 25, 2.2.2016, bls. 30). 
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 17. febrúar 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


