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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/
EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), særlig artikkel 6 nr. 11 tredje ledd,

under henvisning til uttalelser fra Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet av 6. desember 2005 og 15. februar 
2006, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF er det fastsatt en liste 
over de ingredienser som alltid skal angis ved merking 
av næringsmidler, ettersom de kan gi bivirkninger hos 
mottakelige personer.

2) I henhold til artikkel 6 nr. 11 første ledd i nevnte direktiv 
skal listen i vedlegg IIIa gjennomgås systematisk og 
ved behov ajourføres i tråd med den vitenskapelige 
utvikling.

3) Som en del av denne gjennomgangen har Kommisjonen 
bedt Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) om å avgi en uttalelse om en eventuell oppføring 
av en rekke andre produkter i vedlegg IIIa.

4) Med hensyn til lupin fastslår EFSA i sin uttalelse av 6. 
desember 2005 at denne belgveksten, som det er 450 arter 
av, lenge har blitt konsumert i sin opprinnelige tilstand, 
men at lupinmel i mange år har blitt tilsatt i hvetemel i 
forbindelse med produksjon av bakervarer. Tilfeller av 
direkte allergiske reaksjoner, noen av dem alvorlige, er 
dokumentert, og undersøkelser viser en relativt høy risiko 
for kryssallergi mot lupin hos 30-60 % av de personer 
som er allergiske mot peanøtter.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 368 av 23.12.2006, s. 110, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 
standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/89/
EF (EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15).

5) Med hensyn til bløtdyr (snegler, muslinger eller 
blekkspruter) fastslår EFSA i sin uttalelse av 15. februar 
2006 at de som oftest konsumeres i sin opprinnelige 
tilstand, men at de også brukes som ingredienser, etter 
eventuell bearbeiding, i en rekke tilberedte produkter og 
i produkter som f.eks. surimi. Allergiske reaksjoner, av 
og til alvorlige, berører inntil 0,4 % av befolkningen, dvs. 
20 % av alle tilfeller av allergiske reaksjoner mot fisk 
og skalldyr. Det viktigste allergiframkallende proteinet 
i bløtdyr, tropomyosin, er det samme som hos krepsdyr, 
og tilfeller av kryssallergi mellom bløtdyr og krepsdyr 
forekommer ofte.

6) Av disse uttalelsene følger at lupin og bløtdyr bør tilføyes 
i listen i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende ingredienser bør tilføyes i vedlegg IIIa til direktiv 
2000/13/EF:

«Lupin og produkter framstilt av lupin

Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal med virkning fra 23. desember 
2007 tillate salg av næringsmidler som er i samsvar med dette 
direktiv.

2. Medlemsstatene skal med virkning fra 23. desember 
2008 forby salg av næringsmidler som ikke er i samsvar med 
dette direktiv. Salg av næringsmidler som ikke er i samsvar 
med dette direktiv, og som er merket før denne dato, kan 
likevel fortsette inntil lagrene er tømt.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/142/EF

av 22. desember 2006

om endring av listen i vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF over de 
ingredienser som alltid skal angis ved merking av næringsmidler(*)
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal senest 23. desember 2007 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen


