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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1129/2011
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2012/EES/59/05

frá 11. nóvember 2011
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 með því
að koma á fót skrá Evrópusambandsins yfir aukefni í matvælum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

(EB) nr. 1333/2008 og nota þau í matvæli samkvæmt
þeim notkunarskilyrðum sem þar eru tilgreind. Aukefnin
skulu skráð á grundvelli þeirra flokka matvæla sem
heimilt er að bæta þeim í. Til að auðvelda tilfærsluna og
auka gagnsæi í málsmeðferðinni við leyfisveitinguna er
rétt að þróa nýtt matvælaflokkunarkerfi sem mun verða
undirstaðan að II. viðauka.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum (1),
einkum 10. gr. og 1. og 5. mgr. 30. gr.,

4)

Gengið hefur verið út frá fastsetta matvælaflokkunarkerfinu
í hinum almenna staðli fyrir matvælaaukefni í
Alþjóðamatvælaskránni (5) til að þróa kerfi Sambandsins.
Aftur á móti þarf að breyta því kerfi til að taka tillit
til sértækis fyrirliggjandi leyfa fyrir matvælaaukefnum
innan Sambandsins. Tekið hefur verið tillit til núgildandi
ákvæða Sambandsins um matvæli er gilda sérstaklega
um matvælageirann. Flokkarnir eru búnir til í þeim eina
tilgangi að skrá leyfð aukefni og notkunarskilyrði þeirra.

5)

Til glöggvunar er nauðsynlegt að skrá matvælaaukefni í
aukefnahópa vegna leyfisveitinga fyrir tiltekin matvæli.
Leiðbeiningar skulu veittar til að lýsa hinum mismunandi
flokkum til að tryggja samræmda túlkun. Þegar nauðsyn
krefur er hægt að samþykkja ákvarðanir um túlkun í
samræmi við 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 til
glöggvunar á því hvort tiltekin matvæli tilheyri tilteknum
matvælaflokki eða ekki.

6)

Nítrít (E 249–250) eru nauðsynleg rotvarnarefni í
kjötafurðum til að halda aftur af hugsanlegum vexti
skaðlegra baktería, einkum Clostridium botulinum. Hins
vegar getur notkun á nítrítum í kjöti leitt til myndunar
á nítrósamínum sem eru krabbameinsvaldandi efni.
Núgildandi leyfi fyrir nítrítum sem matvælaaukefni
heldur þessum tveimur áhrifum í jafnvægi, með tilliti
til vísindalegs álits Matvælaöryggisstofnunarinnar
og þarfarinnar fyrir að halda tilteknum hefðbundnum
matvælum á markaðnum. Í III. viðauka við tilskipun 95/2/
EB voru sett hámarksgildi leifa fyrir tilteknar kjötafurðir

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð (ESB) nr. 1333/2008 er kveðið á um að taka
saman skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni
sem samþykkt eru til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir
notkun þeirra.

2)

Matvælaaukefni, sem nú eru leyfð til notkunar í matvæli
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB
frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum
(2), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá
30. júní 1994 um litarefni til notkunar í matvælum (3)
og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá 20.
febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en litarefni
og sætuefni (4), skulu tekin inn í II. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1333/2008 að lokinni endurskoðun á því hvort
þau samræmist 6., 7. og 8. gr. í þeirri gerð. Ekki skal
vinna nýtt áhættumat Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
(hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) í tengslum
við endurskoðunina. Ekki skal skrá matvælaaukefni og
notkun sem ekki er lengur þörf fyrir í II. viðauka við þá
reglugerð.

3)

Einungis má setja á markað matvælaaukefni sem er að
finna á skrá Sambandsins í II. viðauka við reglugerð

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2011, bls. 1. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2012 frá 15. júní
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins nr. 56, 4.10.2012, bls. 5.
(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
(2) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3.
(3) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13.
(4) Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1.

(5)

GSFA, Codex STAN 192-1995.
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sem framleiddar eru með hefðbundnum hætti. Þessi gildi
skulu haldast fyrir viðunandi skilgreindar og auðkenndar
afurðir en hins vegar skal tekið fram til glöggvunar
að gildin eiga við um lok vinnsluferlisins. Þar að auki
mun framkvæmdastjórnin hafa samráð við aðildarríkin,
hagsmunaaðila og Matvælaöryggisstofnunina til að
ræða möguleikann á að lækka núgildandi hámarksgildi
fyrir allar kjötafurðir og einfalda enn frekar reglurnar
um afurðir sem eru framleiddar á hefðbundinn hátt.
Með hliðsjón af niðurstöðunum úr slíku samráði mun
framkvæmdastjórnin íhuga hvort rétt sé að leggja til
breytingu á hámarksgildum nítríta sem bæta má í tilteknar
kjötafurðir.
7)

Einu leyfðu aukefnin í tilbúnu borðvatni sem fellur undir
flokk 14.1.1 skulu vera fosfórsýra og fosföt. Með tilliti til
þess að II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er
ætlað að samræma enn frekar notkun á matvælaaukefnum
innan Sambandsins og tryggja skilvirka starfsemi innri
markaðarins skulu ólífræn sölt, sem bætt er í tilbúið vatn
til stöðlunar, ekki teljast til aukefna og falla því ekki
undir gildissvið þessarar reglugerðar.

8)

Öll matvælaaukefni sem nú eru leyfð falla undir endurmat
Matvælaöryggisstofnunarinnar í samræmi við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 (6) þar
sem komið er á áætlun um endurmat á samþykktum
matvælaaukefnum. Endurmat á matvælaaukefnum er
unnið í samræmi við þá forgangsröðun sem mælt er fyrir
um í þeirri reglugerð.

9)

Í janúar 2008 samþykkti Matvælaöryggisstofnunin álit
um lýkópen (7) þar sem dregin var ályktun um að
ásættanleg, dagleg inntaka á lýkópeni (E 160d) væri
0,5 mg/kg líkamsþyngdar á dag úr öllum uppsprettum og
að hugsanleg inntaka gæti farið yfir ásættanlega, daglega
inntöku, einkum hjá börnum. Því skal takmarka notkun á
lýkópeni sem litarefni í matvælum.

10) Í september 2009 samþykkti Matvælaöryggisstofnunin
vísindaleg álit um sólsetursgult FCF (E 110) (8), kínólíngult
(E 104) (9) og ponseau 4R (E 124) (10). Á grunni mats
í vísindalegu álitunum á áhrifum frá fæðu ályktaði
Matvælaöryggisstofnunin, að því er varðar kínólíngult og
ponseau 4R við hámarksgildi inntöku, að metin inntaka
við meðaltal og við há hundraðsmörk sé almennt yfir
ásættanlegri, daglegri inntöku. Einnig kann að vera að
snerting við sólsetursgult sé of mikil, einkum hjá 1 til 10
ára börnum. Matið á innteknu magni er reiknað út á grunni
þess magns, sem er notað, sem matvælaiðnaðurinn lagði
fram 2009. Framkvæmdastjórnin vinnur að breytingum
á núgildandi leyfðri notkun og á því magni, sem er
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Stjtíð. ESB L 80, 26.3.2010, bls. 19.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 674, bls. 1.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2009) 7(11), bls. 1330.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2009) 7(11), bls. 1329.
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2009) 7(11), bls. 1328.
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notað, til að sannprófa að neytendum stafi ekki hætta af
snertingu við þessi efni og ætlar að útbúa nýja tillögu
með breyttum gildum fyrir júlí 2011.
11) Í ályktun Matvælaöryggisstofnunarinnar um öryggi
áls tekið er inn með fæðu, sem samþykkt var 22.
maí 2008, ályktaði hún að verið geti að umtalsverður
hluti íbúa Evrópu verði fyrir of miklum váhrifum.
Matvælaöryggisstofnunin gat ekki ályktað um tilteknar
uppsprettur álinnihalds í tilteknum matvælum, s.s. hvaða
magn er óaðskiljanlegur hluti þeirra, hvað kemur úr
matvælaaukefnum og hvað losnar út í matvælin við
vinnslu og geymslu úr málmþynnum sem innihalda ál, úr
ílátum eða áhöldum. Til að draga úr váhrifum af völdum áls
skal takmarka notkun á tilteknum matvælaaukefnum sem
innihalda ál. Framkvæmdastjórnin undirbýr ráðstafanir til
að takmarka váhrif frá matvælaaukefnum sem innihalda
ál og hyggst útbúa tillögu með endurskoðuðum gildum
fyrir september 2011.
12) Hagsmunaaðilarnir voru beðnir um að leggja fram
upplýsingar um notkun og um þörfina fyrir að nota
matvælalitarefni sem skráð eru í V. viðauka við tilskipun
94/36/EB. Sum þessara matvælalitarefna eru sem stendur
ekki notuð í sumum þeim matvælaflokkum sem skráðir
eru í þann viðauka. Hins vegar skal halda sumum
þessara leyfðu litarefna í skránni þar sem þörf kann að
vera fyrir þau til að koma í staðinn fyrir, að öllu leyti
eða hluta til, litarefni sem gætu valdið áhyggjum hjá
Matvælaöryggisstofnuninni þegar endurmat fer fram. Á
þessu stigi er heimilt að fækka leyfðum matvælalitarefnum
í eftirfarandi matvælaflokkum: bragðbættum bræddum
osti, niðursoðnum rauðum aldinum, fiskmauki og
krabbadýramauki, forsoðnum krabbadýrum og reyktum
fiski.
13) Framleiðandinn býður ekki lengur upp á matvæla
litarefnið β-apó-8′-karótenóíðsýru (C 30) (E 160f) og
rekstrar
aðilar styðja ekki lengur endurmat Matvæla
öryggisstofnunarinnar á þessu efni. Því skal þetta aukefni
ekki haft með í skrá Sambandsins.
14) Notkun á matvælalitarefninu kantaxantíni (E 161g) er
eingöngu leyfð í Strassborgarpylsum (fr. Saucisses de
Strasbourg). Framkvæmdastjórninni var tilkynnt að þetta
matvælalitarefni sé ekki lengur notað. Því skal leyfi
fyrir notkun á þessu aukefni í Strassborgarpylsum ekki
haft með á skrá Sambandsins. Hins vegar er, í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/35/EB frá 23. apríl 2009
um litunarefni sem leyfilegt er að bæta í lyf (11), mælt
fyrir um að aðildarríkin skuli ekki leyfa notkun á neinum
litunarefnum öðrum en þeim sem falla undir I. viðauka
við tilskipun 94/36/EB, til að lita manna- og dýralyf.
Kantaxantín er sem stendur notað í sum lyf. Því skal
aukefnið áfram vera í skránni yfir leyfð aukefni.
(11) Stjtíð. ESB L 109, 30.4.2009, bls. 10.
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15) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 884/2007 frá 26. júlí 2007 um neyðarráðstafanir til
að stöðva notkun á rauðu 2G (E 128) sem matvælalitarefni (12) var notkun á litarefninu stöðvuð ásamt setningu
matvæla, sem innihalda þetta litarefni, á markað. Því skal
rautt 2G (E 128) ekki haft með á skrá Sambandsins.
16) Á meðan á endurmati Matvælaöryggisstofnunarinnar
stóð kom í ljós að matvælalitarefnið brúnt FK (E 154),
sem einungis er leyft í þurrkuðum, söltuðum fiski, er ekki
lengur notað. Í endurmatinu gat Matvælaöryggisstofnunin
ekki ályktað um hversu öruggt efnið væri vegna ágalla í
fáanlegum gögnum um eiturhrif (13). Því skal þetta
aukefni ekki haft með í skrá Sambandsins.
17) Samkvæmt tilskipun 95/2/EB er kekkjavarnarefnið
kísildíoxíð (E 551) sem stendur leyft til ýmissa
nota. Vísindanefndin um matvæli úthlutaði þessu
matvælaaukefni ásættanlegu, daglegu inntökuna „ekki
tilgreind“ í áliti sínu frá 18. maí 1990 (14). Tæknileg þörf
er fyrir að rýmka notkun enn frekar en nú er leyft til
notkunar í saltlíki. Slík notkun mundi verða neytendum
til hagsbóta með því að hægt yrði að bjóða kekkjavarin
saltlíki til sölu í heitum og rökum Evrópulöndum, þar eð
sem stendur veldur kekkjun því að óþægilegt er og oft
ómögulegt að nota saltlíki þar. Því er rétt að leyfa hækkun
á hámarksgildinu fyrir saltlíki.
18) Matvælaöryggisstofnunin mat upplýsingarnar um
öryggi þess að nota basíska metakrýlatsamfjölliðu sem
húðunarefni/yfirborðsmeðferðarefni í fæðubótarefnum
í föstu formi. Í áliti sínu frá 10. febrúar 2010 ályktaði
Matvælaöryggisstofnunin að þessi notkun sé ekki
öryggisvandi þar eð basísk metakrýlatsamfjölliða sogast
nánast ekkert upp í meltingarveginum eftir inntöku um
munn. Búist er við að aukefnið muni hafa tæknilegu
hlutverki að gegna sem rakavörn og til að fela bragð
ýmissa næringarefna ásamt því að næringarefnin losni
hratt út í maganum. Því þykir rétt að leyfa notkun
basískrar metakrýlatsamfjölliðu sem húðunarefni/
yfirborðsmeðferðarefni í fæðubótarefnum í föstu formi
eins og skilgreint er í 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 2002/46/EB (15) við mörkin 100 000 mg/kg.
Þessu nýja matvælaaukefni skal úthlutað E-númerinu E
1205.
19) Nauðsynlegt er að setja reglur um notkun á aukefnum
í borðsætuefnum eins og skilgreint er í g-lið 2. mgr. 3.
gr. í reglugerð (EB) nr. 1333/2008. Þessar efnablöndur
innihalda leyfð sætuefni og eru ætlaðar til sölu til
lokaneytenda sem staðgönguefni fyrir sykur. Þörfin fyrir
( ) Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2007, bls. 8.
(13) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2010) 8(4), bls. 1535.
(14) Álit vísindanefndarinnar um matvæli um fyrstu röð matvælaaukefna til
ýmissa tæknilegra nota, Skýrslur vísindanefndar um matvæli (25. ritröð,
1991).
(15) Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51.
12
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aukefni kann að vera mismunandi eftir því í hvaða formi
þau eru: í fljótandi formi, duftformi eða töfluformi.

20) Tilfærslunni á matvælaaukefnum yfir í II. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 skal teljast lokið í
samræmi við 34. gr. þeirrar reglugerðar frá gildistökudegi
breytinganna sem innleiddar eru með þessari reglugerð.
Þangað til gilda ákvæði 2. gr. (1., 2. og 4. mgr.) í tilskipun
94/35/EB, 2. gr. (1. til 6. mgr. og 8. til 10. mgr.) í
tilskipun 94/36/EB og 2. og 4. gr. í tilskipun 95/2/EB og
viðaukanna við þessar tilskipanir.

21) Tilfærslan yfir í skrá Sambandsins skal ekki hafa áhrif á
núverandi notkun á aukefnum sem falla undir 6., 7. og
8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008. Hins vegar ber að
veita rekstraraðilum umbreytingartímabil til að gera þeim
kleift að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar.

22) Nauðsynlegt er að skýra undanþáguna frá meginreglunni
um yfirfærslu í samsettum matvælum, öðrum en þeim
sem um getur í II. viðauka, sem mælt er fyrir um í a-lið
1. mgr. 18. gr. í reglugerð (EB) nr. 1333/2008. Í 3. gr.
tilskipunar 95/2/EB og 3. gr. tilskipunar 94/36/EB átti
þessi undanþága við um matvæli sem nú eru skráð annars
vegar í töflu 1 og hins vegar í töflu 2. Meginreglan um
yfirfærslu skal áfram gilda um önnur samsett matvæli
sem tilheyra flokkunum sem skráðir eru í E-hluta (s.s.
súpur, sósur, salöt, o.s.frv.).

23) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1333/2008
Í stað II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 komi texti
viðaukans við þessa reglugerð.

2. gr.
Umbreytingarákvæði
1. Ákvæði II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008,
eins og henni var breytt með þessari reglugerð, gilda frá 1. júní
2013.
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2. Þrátt fyrir 1. mgr. gilda eftirfarandi færslur í II. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, eins og þeim var breytt með
þessari reglugerð, frá gildistökudegi þessarar reglugerðar:

4. Þrátt fyrir 3. mgr. skal færslan í IV. viðauka við tilskipun
95/2/EB um notkun á kísildíoxíði (E 551) í saltlíki falla úr gildi
frá og með gildistökudegi þessarar reglugerðar.

a) Í 3. lið B-hluta: færslan um basíska metakrýlatsamfjölliðu
(E 1205),

5. Matvæli, sem sett eru á markað á lögmætan hátt fyrir 1.
júní 2013 en uppfylla ekki ákvæði þessarar reglugerðar, má
setja áfram á markað til síðasta dags lágmarksgeymsluþols
þeirra eða til síðasta notkunardags.

b) Í lið 12.1.2 í E-hluta: færslan um notkun á kísildíoxíði (E
551) í saltlíki.

3. gr.

c) Í lið 17.1 í E-hluta: færslan um notkun á basískri
metakrýlatsamfjölliðu (E 1205) í fæðubótarefnum í föstu
formi.

Reglugerð (EB) nr. 884/2007 er felld úr gildi frá og með 1.
júní 2013.

3. Ákvæði 2. gr. (1., 2. og 4. mgr.) í tilskipun 94/35/EB,
2. gr. (1. til 6. mgr. og 8., 9. og 10. mgr.) í tilskipun 94/36/
EB og 2. og 4. gr. í tilskipun 95/2/EB og viðaukarnir við þær
tilskipanir falla úr gildi frá og með 1. júní 2013.

4. 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 11. nóvember 2011.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar
forseti.
José Manuel BARROSO
______
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VIÐAUKI
„II. VIÐAUKI
Skrá Sambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt eru til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra
A-HLUTI
1. Inngangur
Í þessari skrá Sambandsins er að finna:
– heiti matvælaaukefnisins og E-númer þess,
– þau matvæli sem heimilt er að bæta matvælaaukefninu við í,
– með hvaða skilyrðum heimilt er að nota matvælaaukefnið,
– takmarkanir á sölu matvælaaukefnisins til lokaneytenda.
2. Almenn ákvæði um skráð matvælaaukefni og notkunarskilyrði
1. Einungis er heimilt að nota efnin, sem eru skráð í B-hluta, sem aukefni í matvælum.
2. Aukefni má einungis nota í þau matvæli og samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í E-hluta í þessum
viðauka.
3. Í E-hluta í þessum viðauka eru matvæli skráð á grundvelli matvælaflokka, sem settir eru fram í D-hluta í
þessum viðauka, og aukefni eru flokkuð í hópa á grundvelli skilgreininga sem settar eru fram í C-hluta í þessum
viðauka.
4. Álsetlitarefni sem eru tilreidd úr skráðum litum eru leyfð.
5. Ekki má selja litarefnin E 123, E 127, E 160b, E 173 og E 180 beint til neytenda.
6. Heimilt er að staðla efni, sem gefin eru upp undir númerunum E 407, E 407a og E 440, með sykrum ef slíkt er
tekið fram auk númersins og heitisins.
7. Ef nítrít er merkt „til notkunar í matvæli“ má einungis selja það ef það er blandað salti eða saltlíki.
8. Meginreglan um yfirfærslu, sem sett er fram í a-lið 1. mgr. 18. gr. í reglugerð (EB) nr. 1333/2008, skal ekki
gilda um matvæli sem skráð eru í töflu 1, að því er varðar matvælaaukefni almennt, og í töflu 2 að því er varðar
matvælalitarefni.
Tafla 1
Matvæli sem ekki má leyfa aukefni í samkvæmt meginreglunni um yfirfærslu sem sett er fram í a-lið 1. mgr.
18. gr. í reglugerð (EB) nr. 1333/2008
1

Óunnin matvæli eins og þau eru skilgreind í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008

2

Hunang eins og það er skilgreint í tilskipun ráðsins 2001/110/EB (1)

3

Óýrðar olíur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu

4

Smjör

5

Óbragðbætt, gerilsneydd og dauðhreinsuð (þ.m.t. leifturhituð) mjólk og óbragðbættur,
gerilsneyddur rjómi (að undanskildum fituskertum rjóma)

6

Óbragðbættar, gerjaðar mjólkurafurðir sem ekki eru hitameðhöndlaðar eftir gerjun

7

Óbragðbættar áfir (að undanskildum gerilsneyddum áfum)

8

Ölkelduvatn eins og það er skilgreint í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/54/EB (2) og allt
annað vatn sem er tappað á flöskur eða sett í umbúðir

9

Kaffi (að undanskildu bragðbættu skyndikaffi) og kaffikjarni

10

Óbragðbætt telauf
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(1)
(2)
(3)
(4)

11

Sykrur eins og þær eru skilgreindar í tilskipun ráðsins 2001/111/EC (3)

12

Þurrkað pasta, að undanskildu glútenlausu pasta og/eða pasta sem ætlað er fyrir prótínsnautt
sérfæði í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/39/EB (4)

Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 47.
Stjtíð. ESB L 164, 26.6.2009, bls. 45.
Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 53.
Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2009, bls. 21.

Tafla 2
Matvæli sem ekki má leyfa matvælalitarefni í samkvæmt meginreglunni um yfirfærslu sem sett er fram í a-lið
1. mgr. 18. gr. í reglugerð (EB) nr. 1333/2008
1

Óunnin matvæli eins og þau eru skilgreind í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008

2

Allt vatn sem er tappað á flöskur eða sett í umbúðir

3

Mjólk, nýmjólk, léttmjólk og undanrenna, gerilsneydd eða dauðhreinsuð (þar með talin
leifturhituð (UHT)) (óbragðbætt)

4

Súkkulaðimjólk

5

Gerjuð mjólk (óbragðbætt)

6

Rotvarin mjólk eins og kemur fram í tilskipun ráðsins 2001/114/EB (1) (óbragðbætt)

7

Áfir (óbragðbættar)

8

Rjómi og rjómaduft (óbragðbætt)

9

Olíur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu

10

Þroskaður og óþroskaður ostur (óbragðbættur)

11

Smjör, unnið úr sauða- og geitamjólk

12

Egg og eggjaafurðir eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 853/2004

13

Mjöl og aðrar malaðar afurðir og sterkja

14

Brauð og svipaðar afurðir

15

Pasta og deigbollur (ít. gnocchi)

16

Sykrur, þar með taldar allar ein- og tvísykrur

17

Tómatamauk og tómatar, niðursoðnir í dósir og krukkur

18

Sósur, að stofni til úr tómötum

19

Aldinsafi og aldinnektar, sem um getur í tilskipun ráðsins 2001/112/EC (2) svo og grænmetissafi
og grænmetisnektar

20

Aldin, grænmeti (þ.m.t. kartöflur) og ætisveppir – niðursoðin í dósir eða krukkur eða þurrkuð;
unnin aldin og unnið grænmeti (þ.m.t. kartöflur) og unnir sveppir

21

Sultur í sérflokki, hlaup í sérflokki og kastaníuhnetumauk sem um getur í tilskipun 2001/113/EB (3);
crème de pruneaux

22

Fiskur, lindýr og krabbadýr, kjöt, alifuglar og villibráð og matvæli framreidd úr slíku, þó ekki
tilbúnir réttir sem hafa að geyma þessi innihaldsefni

23

Kakóafurðir og súkkulaðiþættir í súkkulaðiafurðum sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2000/36/EB (4)
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24

Brennt kaffi, te, jurta- og aldinseyði, kaffifífill; kjarni úr tei og jurta- og aldinseyði og kaffifíflum;
te, jurta- og aldinseyði og unnar kornvörur sem ætlaðar eru í seyði, sem og blöndur og
skyndiblöndur þessara afurða

25

Salt, saltlíki, krydd og kryddblöndur

26

Vín og aðrar afurðir sem falla undir reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 (5), sem skráð eru í XII.
hluta I. viðauka við hana

27

Brenndir drykkir sem skilgreindir eru í 1.–14. lið í II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 110/2008 (6), brenndir drykkir (með heiti aldinsins á undan) sem fengnir eru með
lögn í bleyti og eimingu og cf London gin cf (16. og 22. liður í II. viðauka, í þeirri röð),
Sambuca cf , cf Maraschino cf , cf Marrasquino cf eða cf Maraskino cf og cf Mistrà cf eins og
skilgreint er í 38., 39. og 43. lið, í þeirri röð, í reglugerð (EB) nr. 110/2008.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

28

Sangria, Clarea og Zurra sem um getur í reglugerð (EBE) nr. 1601/91 (7)

29

Vínedik sem fellur undir reglugerð (EB) nr. 1234/2007 sem skráð eru í XII. hluta I. viðauka við
hana

30

Matur fyrir ungbörn og smábörn, eins og um getur í tilskipun 2009/39/EB, þ.m.t. matvæli sem eru
notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi fyrir ungbörn og smábörn

31

Hunang eins og það er skilgreint í tilskipun 2001/110/EB

32

Malt og maltafurðir

Stjtíð. EB L 15, 17.1.2002, bls. 19.
Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 58.
Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 67.
Stjtíð. EB L 197, 3.8.2000, bls. 19.
Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16.
Stjtíð. EB L 149, 14.6.1991, bls. 1.

B-HLUTI
SKÁ YFIR ÖLL AUKEFNI
1.

Litarefni
E-númer

Heiti

E 100

Kúrkúmín

E 101

Ríbóflavín

E 102

Tartrasín

E 104

Kínólíngult

E 110

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

E 122

Asórúbín, karmósín

E 123

Amarant

E 124

Ponseau 4R, kókínílrautt A

E 127

Erýtrósín

E 129

Allúrarautt AC

E 131

Patentblátt V

E 132

Indígótín, indígókarmín

E 133

Skærblátt FCF

E 140

Klórófýll og klórófýllín
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E-númer

Heiti

E 141

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

E 142

Grænt S

E 150a

Karamellubrúnt (1)

E 150b

Basískt, súlfítað karamellubrúnt

E 150c

Karamellubrúnt, ammóníað

E 150d

Ammóníað, súlfítað karamellubrúnt

E 151

Gljáandisvart BN, Svart PN

E 153

Viðarkolsvart

E 155

Brúnt HT

E 160a

Karótín

E 160b

Annattó, bixín, norbixín

E 160c

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

E 160d

Lýkópen

E 160e

β-apó-8′-karótenal (C30)

E 161b

Lútín

E 161g

Kantaxantín (*)

E 162

Rauðrófulitur, betanín

E 163

Antósýanín

E 170

Kalsíumkarbónat

E 171

Títandíoxíð

E 172

Járnoxíð og -hýdroxíð

E 173

Ál

E 174

Silfur

E 175

Gull

E 180

Lítólrúbín BK

(1)

Orðið karamellubrúnt vísar hér til afurða sem eru að meira eða minna leyti í sterkum brúnum litum og ætlaðar til litunar.
Það vísar ekki til sykurkenndrar, bragðbætandi afurðar sem fengin er með hitun sykurs og notuð er sem bragðefni í mat (t.d.
sælgæti, sætabrauð og áfenga drykki).
(*) Kantaxantín er ekki leyft í matvælaflokkunum sem skráðir eru í D- og E-hluta. Efnið er í skrá B1 því það er notað í lyfjum í
samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/35/EB (Stjtíð. ESB L 109, 30.4.2009, bls. 10).

2.

Sætuefni
Heiti

E-númer

E 420

Sorbítól

E 421

Mannítól

E 950

Asesúlfam-K

E 951

Aspartam

E 952

Sýklamat
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Heiti

E-númer

3.

E 953

Ísómalt

E 954

Sakkarín

E 955

Súkralósi

E 957

Támatín

E 959

Neóhesperidín DC

E 961

Neótam

E 962

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 965

Maltítól

E 966

Laktítól

E 967

Xýlitól

E 968

Erýtrítól

Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni
E-númer

Heiti

E 170

Kalsíumkarbónat

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat

E 203

Kalsíumsorbat

E 210

Bensósýra (1)

E 211

Natríumbensóat (1)

E 212

Kalíumbensóat (1)

E 213

Kalsíumbensóat (1)

E 214

Etýl-p-hýdroxýbensóat

E 215

Natríumetýl-p-hýdroxýbensóat

E 218

Metýl-p-hýdroxýbensóat

E 219

Natríummetýl-p-hýdroxýbensóat

E 220

Brennisteinsdíoxíð

E 221

Natríumsúlfít

E 222

Natríumvetnissúlfít

E 223

Natríummetabísúlfít

E 224

Kalíummetabísúlfít

E 226

Kalsíumsúlfít

E 227

Kalsíumvetnissúlfít

E 228

Kalíumvetnissúlfít
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E-númer

Heiti

E 234

Nísín

E 235

Natamýsín

E 239

Hexametýlentetramín

E 242

Dímetýldíkarbónat

E 249

Kalíumnítrít

E 250

Natríumnítrít

E 251

Natríumnítrat

E 252

Kalíumnítrat

E 260

Ediksýra

E 261

Kalíumasetat

E 262

Natríumasetöt

E 263

Kalsíumasetat

E 270

Mjólkursýra

E 280

Própíónsýra

E 281

Natríumprópíónat

E 282

Kalsíumprópíónat

E 283

Kalíumprópíónat

E 284

Bórsýra

E 285

Natríumtetrabórat (bórax)

E 290

Koltvísýringur

E 296

Eplasýra

E 297

Fúmarsýra

E 300

Askorbínsýra

E 301

Natríumaskorbat

E 302

Kalsíumaskorbat

E 304

Fitusýruesterar askorbínsýru

E 306

Tókóferólauðugur kjarni

E 307

α-tókóferól

E 308

γ-tókóferól

E 309

δ-tókóferól

E 310

Própýlgallat

E 311

Oktýlgallat

E 312

Dódekýlgallat

E 315

Ísóaskorbínsýra
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E-númer

Heiti

E 316

Natríumísóaskorbat

E 319

Þrígreint bútýlhýdrókínón (TBHQ)

E 320

Bútýlhýdroxýanisól (BHA)

E 321

Bútýlhýdroxýtólúen (BHT)

E 322

Lesitín

E 325

Natríumlaktat

E 326

Kalíumlaktat

E 327

Kalsíumlaktat

E 330

Sítrónusýra

E 331

Natríumsítröt

E 332

Kalíumsítröt

E 333

Kalsíumsítrat

E 334

Vínsýra (L(+)-)

E 335

Natríumtartrat

E 336

Kalíumtartrat

E 337

Natríumkalíumtartrat

E 338

Fosfórsýra

E 339

Natríumfosföt

E 340

Kalíumfosföt

E 341

Kalsíumfosföt

E 343

Magnesíumfosföt

E 350

Natríummalöt

E 351

Kalíummalat

E 352

Kalsíummalöt

E 353

Metavínsýra

E 354

Kalsíumtartrat

E 355

Adipínsýra

E 356

Natríumadípat

E 357

Kalíumadípat

E 363

Rafsýra

E 380

Tríammóníumsítrat

E 385

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat (kalsíumtvínatríum EDTA)

E 392

Rósmarínkjarni

E 400

Algínsýra
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E-númer

Heiti

E 401

Natríumalgínat

E 402

Kalíumalgínat

E 403

Ammóníumalgínat

E 404

Kalsíumalgínat

E 405

Própan-1,2-díólalgínat

E 406

Agar

E 407a

Unnið euchema-þang og þari

E 407

Karragenan

E 410

Karóbgúmmí

E 412

Gúargúmmí

E 413

Tragakant

E 414

Arabískt gúmmí

E 415

Xantangúmmí

E 416

Karajagúmmí

E 417

Taragúmmí

E 418

Gellangúmmí

E 422

Glýseról

E 425

Konjak

E 426

Sojabaunahálfbeðmi

E 427

Kassíugúmmí

E 431

Pólýoxýetýlen(40)sterat

E 432

Pólýoxýetýlensorbítanmónólárat (pólýsorbat 20)

E 433

Pólýoxýetýlensorbítanmónóóleat (pólýsorbat 80)

E 434

Pólýoxýetýlensorbítanmónópalmítat (pólýsorbat 40)

E 435

Pólýoxýetýlensorbítanmónósterat (pólýsorbat 60)

E 436

Pólýoxýetýlensorbítantrísterat (pólýsorbat 65)

E 440

Pektín

E 442

Ammóníumfosfatíð

E 444

Súkrósaasetatísóbútýrat

E 445

Glýserólesterar af trjárósíni

E 450

Dífosföt

E 451

Trífosföt

E 452

Fjölfosföt

E 459

Beta-sýklódextrín
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E-númer

Heiti

E 460

Sellulósi

E 461

Metýlsellulósi

E 462

Etýlsellulósi

E 463

Hýdroxýprópýlsellulósi

E 464

Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi

E 465

Etýlmetýlsellulósi

E 466

Karboxýmetýlsellulósi, natríumkarboxýmetýlsellulósi, sellulósagúmmí

E 468

Víxltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi, víxltengt sellulósagúmmí

E 469

Karboxýmetýlsellulósi sem er vatnsrofinn með ensími, sellulósagúmmí sem er vatnsrofið
með ensími

E 470a

Natríum-, kalíum- og kalsíumsölt af fitusýrum

E 470b

Magnesíumsölt af fitusýrum

E 471

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

E 472a

Ediksýruesterar ein- og tvíglýseríða af fitusýrum

E 472b

Mjólkursýruesterar ein- og tvíglýseríða af fitusýrum

E 472c

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af fitusýrum

E 472d

Vínsýruesterar ein- og tvíglýseríða af fitusýrum

E 472e

Ein- og díasetýlvínsýruesterar ein- og tvíglýseríða af fitusýrum

E 472f

Blandaðir edik- og vínsýruesterar ein- og tvíglýseríða af fitusýrum

E 473

Súkrósaesterar af fitusýrum

E 474

Súkróglýseríð

E 475

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

E 476

Pólýglýserólpólýrísínóleat

E 477

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

E 479b

Hitaoxuð sojaolía með mónó- og díglýseríðum af fitusýrum

E 481

Natríumsteróýl-2-laktýlat

E 482

Kalsíumsteróýl-2-laktýlat

E 483

Sterýltartrat

E 491

Sorbítanmónósterat

E 492

Sorbítantrísterat

E 493

Sorbítanmónólárat

E 494

Sorbítanmónóóleat

E 495

Sorbítanmónópalmítat

E 500

Natríumkarbónöt

E 501

Kalíumkarbónöt
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E-númer

Heiti

E 503

Ammóníumkarbónöt

E 504

Magnesíumkarbónöt

E 507

Saltsýra

E 508

Kalíumklóríð

E 509

Kalsíumklóríð

E 511

Magnesíumklóríð

E 512

Tinklóríð

E 513

Brennisteinssýra

E 514

Natríumsúlföt

E 515

Kalíumsúlföt

E 516

Kalsíumsúlfat

E 517

Ammóníumsúlfat

E 520

Álsúlfat

E 521

Natríumálsúlfat

E 522

Kalíuálmsúlfat

E 523

Ammóníumálsúlfat

E 524

Natríumhýdroxíð

E 525

Kalíumhýdroxíð

E 526

Kalsíumhýdroxíð

E 527

Ammóníumhýdroxíð

E 528

Magnesíumhýdroxíð

E 529

Kalsíumoxíð

E 530

Magnesíumoxíð

E 535

Natríumferrósýaníð

E 536

Kalíumferrósýaníð

E 538

Kalsíumferrósýaníð

E 541

Natríumálfosfat, súrt

E 551

Kísildíoxíð

E 552

Kalsíumsílíkat

E 553a

Magnesíumsílíkat

E 553b

Talkúm

E 554

Natríumálsílíkat

E 555

Kalíumálsílíkat

E 556

Kalsíumálsílíkat
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E-númer

Heiti

E 558

Bentónít

E 559

Álsílíkat (kaólín)

E 570

Fitusýrur

E 574

Glúkonsýra

E 575

Glúkonódeltalakton

E 576

Natríumglúkonat

E 577

Kalíumglúkonat

E 578

Kalsíumglúkónat

E 579

Járnglúkonat

E 585

Járnlaktat

E 586

4-hexýlresorsínól

E 620

Glútamínsýra

E 621

Mónónatríumglútamat

E 622

Mónókalíumglútamat

E 623

Kalsíumdíglútamat

E 624

Mónóammóníumglútamat

E 625

Magnesíumdíglútamat

E 626

Gúanýlsýra

E 627

Dínatríumgúanýlat

E 628

Díkalíumgúanýlat

E 629

Kalsíumgúanýlat

E 630

Inósínsýra

E 631

Dínatríuminósínat

E 632

Díkalíuminósínat

E 633

Kalsíuminósínat

E 634

Kalsíum-5’-ríbónúkleótíð

E 635

Dínatríum-5’-ríbónúkleótíð

E 640

Glýsín og natríumsalt þess

E 650

Sinkasetat

E 900

Dímetýlpólýsíloxan

E 901

Bývax, hvítt og gult

E 902

Kandelillavax

E 903

Karnúbavax

E 904

Skellakk
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E-númer

Heiti

E 905

Örkristallað vax

E 907

Vetnað pólý-1-deken

E 912

Montansýruesterar

E 914

Oxað pólýetýlenvax

E 920

L-systeín

E 927b

Karbamíð

E 938

Argon

E 939

Helíum

E 941

Köfnunarefni

E 942

Nituroxíð

E 943a

Bútan

E 943b

Ísóbútan

E 944

Própan

E 948

Súrefni

E 949

Vetni

E 999

Kvillæjakjarni

E 1103

Invertasi

E 1105

Lýsósím

E 1200

Pólýdextrósi

E 1201

Pólývínylpýrrólídón

E 1202

Pólývínylpólýpýrrólídón

E 1203

Pólývínylalkóhól (PVA)

E 1204

Púllúlan

E 1205

Basísk metakrýlatsamfjölliða

E 1404

Oxuð sterkja

E 1410

Mónósterkjufosfat

E 1412

Dísterkjufosfat

E 1413

Fosfatað dísterkjufosfat

E 1414

Asetýlað dísterkjufosfat

E 1420

Asetýluð sterkja

E 1422

Asetýlað dísterkjuadípat

E 1440

Hýdroxýprópýlsterkja

E 1442

Hýdroxýprópýldísterkjufosfat

E 1450

Natríumoktenýlsúksínatsterkja
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E-númer

Heiti

E 1451

Asetýluð, oxuð sterkja

E 1452

Áloktenýlsúksínatsterkja

E 1505

Tríetýlsítrat

E 1517

Glýserýldíasetat (díasetín)

E 1518

Glýserýltríasetat (tríasetín)

E 1519

Bensýlalkóhól

E 1520

Própan-1,2-díól(própýlenglýkól)

E 1521

Pólýetýlenglýkól

(1)

Bensósýra má fyrirfinnast í tilteknum gerjuðum afurðum sem verða til við gerjunarferli þar sem góðum framleiðsluháttum er
fylgt.

C-HLUTI
SKILGREININGAR Á FLOKKUM AUKEFNA
1) I. flokkur
E-númer

Heiti

Tilgreint hámarksgildi

E 170

Kalsíumkarbónat

eftir þörfum

E 260

Ediksýra

eftir þörfum

E 261

Kalíumasetat

eftir þörfum

E 262

Natríumasetöt

eftir þörfum

E 263

Kalsíumasetat

eftir þörfum

E 270

Mjólkursýra

eftir þörfum

E 290

Koltvísýringur

eftir þörfum

E 296

Eplasýra

eftir þörfum

E 300

Askorbínsýra

eftir þörfum

E 301

Natríumaskorbat

eftir þörfum

E 302

Kalsíumaskorbat

eftir þörfum

E 304

Fitusýruesterar askorbínsýru

eftir þörfum

E 306

Tókóferólauðugur kjarni

eftir þörfum

E 307

α-tókóferól

eftir þörfum

E 308

γ-tókóferól

eftir þörfum

E 309

δ-tókóferól

eftir þörfum

E 322

Lesitín

eftir þörfum

E 325

Natríumlaktat

eftir þörfum

E 326

Kalíumlaktat

eftir þörfum

E 327

Kalsíumlaktat

eftir þörfum
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E-númer

Heiti

Tilgreint hámarksgildi

E 330

Sítrónusýra

eftir þörfum

E 331

Natríumsítröt

eftir þörfum

E 332

Kalíumsítröt

eftir þörfum

E 333

Kalsíumsítrat

eftir þörfum

E 334

Vínsýra (L(+)-)

eftir þörfum

E 335

Natríumtartrat

eftir þörfum

E 336

Kalíumtartrat

eftir þörfum

E 337

Natríumkalíumtartrat

eftir þörfum

E 350

Natríummalöt

eftir þörfum

E 351

Kalíummalat

eftir þörfum

E 352

Kalsíummalöt

eftir þörfum

E 354

Kalsíumtartrat

eftir þörfum

E 380

Tríammóníumsítrat

eftir þörfum

E 400

Algínsýra

eftir þörfum (1)

E 401

Natríumalgínat

eftir þörfum (1)

E 402

Kalíumalgínat

eftir þörfum (1)

E 403

Ammóníumalgínat

eftir þörfum (1)

E 404

Kalsíumalgínat

eftir þörfum (1)

E 406

Agar

eftir þörfum (1)

E 407

Karragenan

eftir þörfum (1)

E 407a

Unnið euchema-þang og þari

eftir þörfum (1)

E 410

Karóbgúmmí

eftir þörfum (1) (2)

E 412

Gúargúmmí

eftir þörfum (1) (2)

E 413

Tragakant

eftir þörfum (1)

E 414

Arabískt gúmmí

eftir þörfum (1)

E 415

Xantangúmmí

eftir þörfum (1) (2)

E 417

Taragúmmí

eftir þörfum (1) (2)

E 418

Gellangúmmí

eftir þörfum (1)

E 422

Glýseról

eftir þörfum

E 425

Konjak
i. Konjakgúmmí
ii. Konjakglúkómannan

10 g/kg, hvert efni fyrir sig eða í
samsetningum (1) (3)

E 440

Pektín

eftir þörfum (1)

E 460

Sellulósi

eftir þörfum

Nr. 59/109
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E-númer

Heiti

Tilgreint hámarksgildi

E 461

Metýlsellulósi

eftir þörfum

E 462

Etýlsellulósi

eftir þörfum

E 463

Hýdroxýprópýlsellulósi

eftir þörfum

E 464

Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi

eftir þörfum

E 465

Etýlmetýlsellulósi

eftir þörfum

E 466

Karboxýmetýlsellulósi

eftir þörfum

E 469

Karboxýmetýlsellulósi vatnsrofinn með
ensími

eftir þörfum

E 470a

Natríum-, kalíum- og kalsíumsölt af fitusýrum

eftir þörfum

E 470b

Magnesíumsölt af fitusýrum

eftir þörfum

E 471

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

eftir þörfum

E 472a

Ediksýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

eftir þörfum

E 472b

Mjólkursýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

eftir þörfum

E 472c

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

eftir þörfum

E 472d

Vínsýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

eftir þörfum

E 472e

Ein- og díasetýlvínsýruesterar ein- og
tvíglýseríða af fitusýrum

eftir þörfum

E 472f

Blandaðir edik- og vínsýruesterar ein- og
tvíglýseríða af fitusýrum

eftir þörfum

E 500

Natríumkarbónöt

eftir þörfum

E 501

Kalíumkarbónöt

eftir þörfum

E 503

Ammóníumkarbónöt

eftir þörfum

E 504

Magnesíumkarbónöt

eftir þörfum

E 507

Saltsýra

eftir þörfum

E 508

Kalíumklóríð

eftir þörfum

E 509

Kalsíumklóríð

eftir þörfum

E 511

Magnesíumklóríð

eftir þörfum

E 513

Brennisteinssýra

eftir þörfum

E 514

Natríumsúlföt

eftir þörfum

E 515

Kalíumsúlföt

eftir þörfum

E 516

Kalsíumsúlfat

eftir þörfum

E 524

Natríumhýdroxíð

eftir þörfum
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E-númer

Heiti

Tilgreint hámarksgildi

E 525

Kalíumhýdroxíð

eftir þörfum

E 526

Kalsíumhýdroxíð

eftir þörfum

E 527

Ammóníumhýdroxíð

eftir þörfum

E 528

Magnesíumhýdroxíð

eftir þörfum

E 529

Kalsíumoxíð

eftir þörfum

E 530

Magnesíumoxíð

eftir þörfum

E 570

Fitusýrur

eftir þörfum

E 574

Glúkonsýra

eftir þörfum

E 575

Glúkondeltalakton

eftir þörfum

E 576

Natríumglúkonat

eftir þörfum

E 577

Kalíumglúkonat

eftir þörfum

E 578

Kalsíumglúkónat

eftir þörfum

E 640

Glýsín og natríumsalt þess

eftir þörfum

E 920

L-systeín

eftir þörfum

E 938

Argon

eftir þörfum

E 939

Helíum

eftir þörfum

E 941

Köfnunarefni

eftir þörfum

E 942

Nituroxíð

eftir þörfum

E 948

Súrefni

eftir þörfum

E 949

Vetni

eftir þörfum

E 1103

Invertasi

eftir þörfum

E 1200

Pólýdextrósi

eftir þörfum

E 1404

Oxuð sterkja

eftir þörfum

E 1410

Mónósterkjufosfat

eftir þörfum

E 1412

Dísterkjufosfat

eftir þörfum

E 1413

Fosfatað dísterkjufosfat

eftir þörfum

E 1414

Asetýlað dísterkjufosfat

eftir þörfum

E 1420

Asetýluð sterkja

eftir þörfum

E 1422

Asetýlað dísterkjuadípat

eftir þörfum

E 1440

Hýdroxýprópýlsterkja

eftir þörfum

E 1442

Hýdroxýprópýldísterkjufosfat

eftir þörfum

E 1450

Natríumoktenýlsúksínatsterkja

eftir þörfum

E 1451

Asetýluð, oxuð sterkja

eftir þörfum
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E-númer

Heiti

E 620

Glútamínsýra

E 621

Mónónatríumglútamat

E 622

Mónókalíumglútamat

E 623

Kalsíumdíglútamat

E 624

Mónóammóníumglútamat

E 625

Magnesíumdíglútamat

E 626

Gúanýlsýra

E 627

Dínatríumgúanýlat

E 628

Díkalíumgúanýlat

E 629

Kalsíumgúanýlat

E 630

Inósínsýra

E 631

Dínatríuminósínat

E 632

Díkalíuminósínat

E 633

Kalsíuminósínat

E 634

Kalsíum-5’-ríbónúkleótíð

E 635

Dínatríum-5’-ríbónúkleótíð

E 420

Sorbítól

E 421

Mannítól

E 953

Ísómalt

E 965

Maltítól

E 966

Laktítól

E 967

Xýlitól

E 968

Erýtrítól

(1)
(2)
(3)

Tilgreint hámarksgildi

10 g/kg, hvert efni fyrir sig eða í
samsetningum, gefið upp sem glútamínsýra

500 mg/kg, hvert efni fyrir sig eða í
samsetningum, gefið upp sem gúanýlsýra

eftir þörfum (í öðrum tilgangi en til sætunar)

Ekki leyft að nota í smábikara með hlaupi.
Ekki er leyft að nota þessi efni til að framleiða vatnssneydd matvæli sem eiga að endurvatnast fyrir neyslu.
Ekki leyft að nota í hlaupsælgæti.

2) II. flokkur: Matvælalitarefni leyfð eftir þörfum
E-númer

Heiti

E 101

Ríbóflavín

E 140

Klórófýll, klórófýllín

E 141

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

E 150a

Karamellubrúnt

E 150b

Basískt, súlfítað karamellubrúnt

E 150c

Karamellubrúnt, ammóníað

E 150d

Ammóníað, súlfítað karamellubrúnt

18.10.2012
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E-númer

Heiti

E 153

Viðarkolsvart

E 160a

Karótín

E 160c

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

E 162

Rauðrófulitur, betanín

E 163

Antósýanín

E 170

Kalsíumkarbónat

E 171

Títandíoxíð

E 172

Járnoxíð og -hýdroxíð

3) III. flokkur: Matvælalitarefni með samsett hámarksgildi
E-númer

Heiti

E 100

Kúrkúmín

E 102

Tartrasín

E 104

Kínólíngult

E 110

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

E 122

Asórúbín, karmósín

E 124

Ponseau 4R, kókínílrautt A

E 129

Allúrarautt AC

E 131

Patentblátt V

E 132

Indígótín, indígókarmín

E 133

Skærblátt FCF

E 142

Grænt S

E 151

Gljáandisvart BN, Svart PN

E 155

Brúnt HT

E 160e

β-apó-8′-karótenal (C30)

E 161b

Lútín

4) IV. flokkur: Fjölalkóhól
E-númer

Heiti

E 420

Sorbítól

E 421

Mannítól

E 953

Ísómalt

E 965

Maltítól

E 966

Laktítól
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E-númer

Heiti

E 967

Xýlitól

E 968

Erýtrítól

5) Önnur aukefni sem leyfilegt er að hafi sameiginleg hámarksgildi
a) E 200–203: Sorbínsýra — sorböt (SA)
E-númer

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat

E 203

Kalsíumsorbat

b) E 210-213: Bensósýra — bensóöt (BA)
E-númer

Heiti

E 210

Bensósýra

E 211

Natríumbensóat

E 212

Kalíumbensóat

E 213

Kalsíumbensóat

c) E 200-213: Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt (SA + BA)
E-númer

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat

E 203

Kalsíumsorbat

E 210

Bensósýra

E 211

Natríumbensóat

E 212

Kalíumbensóat

E 213

Kalsíumbensóat

d) E 200-219: Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt; p-hýdroxýbensóöt (SA + BA + PHB)
E-númer

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat

E 203

Kalsíumsorbat

E 210

Bensósýra

E 211

Natríumbensóat

E 212

Kalíumbensóat
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E-númer

Heiti

E 213

Kalsíumbensóat

E 214

Etýl-p-hýdroxýbensóat

E 215

Natríumetýl-p-hýdroxýbensóat

E 218

Metýl-p-hýdroxýbensóat

E 219

Natríummetýl-p-hýdroxýbensóat

e) E 200–203; 214–219: Sorbínsýra — sorböt; p-hýdroxýbensóöt (SA + PHB)
E-númer

f)

Heiti

E 200

Sorbínsýra

E 202

Kalíumsorbat

E 203

Kalsíumsorbat

E 214

Etýl-p-hýdroxýbensóat

E 215

Natríumetýl-p-hýdroxýbensóat

E 218

Metýl-p-hýdroxýbensóat

E 219

Natríummetýl-p-hýdroxýbensóat

E 214–219: p-hýdroxýbensóöt (PHB)
E-númer

Heiti

E 214

Etýl-p-hýdroxýbensóat

E 215

Natríumetýl-p-hýdroxýbensóat

E 218

Metýl-p-hýdroxýbensóat

E 219

Natríummetýl-p-hýdroxýbensóat

g) E 220-228: Brennisteinsdíoxíð — súlfít
E-númer

Heiti

E 220

Brennisteinsdíoxíð

E 221

Natríumsúlfít

E 222

Natríumvetnissúlfít

E 223

Natríummetabísúlfít

E 224

Kalíummetabísúlfít

E 226

Kalsíumsúlfít

E 227

Kalsíumvetnissúlfít

E 228

Kalíumvetnissúlfít

Nr. 59/115
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h) E 249-250: Nítrít
E-númer

i.

Heiti

E 249

Kalíumnítrít

E 250

Natríumnítrít

E 251-252: Nítröt
E-númer

j)

Heiti

E 251

Natríumnítrat

E 252

Kalíumnítrat

E 280-283: Própíónsýra — própíónöt
E-númer

Heiti

E 280

Própíónsýra

E 281

Natríumprópíónat

E 282

Kalsíumprópíónat

E 283

Kalíumprópíónat

k) E 310-320: Gallöt, TBHQ og BHA
E-númer

l)

Heiti

E 310

Própýlgallat

E 311

Oktýlgallat

E 312

Dódekýlgallat

E 319

Þrígreint bútýlhýdrókínón (TBHQ)

E 320

Bútýlhýdroxýanisól (BHA)

E 338–341, E 343 og E 450–452: Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt
E-númer

Heiti

E 338

Fosfórsýra

E 339

Natríumfosföt

E 340

Kalíumfosföt

E 341

Kalsíumfosföt

E 343

Magnesíumfosföt

E 450

Dífosföt

E 451

Trífosföt

E 452

Fjölfosföt
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m) E 355-357: Adipínsýra — adípöt
E-númer

Heiti

E 355

Adipínsýra

E 356

Natríumadípat

E 357

Kalíumadípat

n) E 432-436: Pólýsorböt
E-númer

Heiti

E 432

Pólýoxýetýlensorbítanmónólárat (pólýsorbat 20)

E 433

Pólýoxýetýlensorbítanmónóóleat (pólýsorbat 80)

E 434

Pólýoxýetýlensorbítanmónópalmítat (pólýsorbat 40)

E 435

Pólýoxýetýlensorbítanmónósterat (pólýsorbat 60)

E 436

Pólýoxýetýlensorbítantrísterat (pólýsorbat 65)

o) E 473-474: Súkrósaesterar af fitusýrum, súkróglýseríð
E-númer

Heiti

E 473

Súkrósaesterar af fitusýrum

E 474

Súkróglýseríð

p) E 481-482: Steróýl-2-laktýlöt
E-númer

Heiti

E 481

Natríumsteróýl-2-laktýlat

E 482

Kalsíumsteróýl-2-laktýlat

q) E 491-495: Sorbítanesterar
E-númer

Heiti

E 491

Sorbítanmónósterat

E 492

Sorbítantrísterat

E 493

Sorbítanmónólárat

E 494

Sorbítanmónóóleat

E 495

Sorbítanmónópalmítat
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r)

E 520-523: Álsúlföt
E-númer

s)

Heiti

E 520

Álsúlfat

E 521

Natríumálsúlfat

E 522

Kalíuálmsúlfat

E 523

Ammóníumálsúlfat

E 551-559: Kísildíoxíð — sílíköt
E-númer

t)

Heiti

E 551

Kísildíoxíð

E 552

Kalsíumsílíkat

E 553a

Magnesíumsílíkat

E 553b

Talkúm

E 554

Natríumálsílíkat

E 555

Kalíumálsílíkat

E 556

Kalsíumálsílíkat

E 559

Álsílíkat (kaólín)

E 620-625: Glútamínsýra — glútamöt
E-númer

Heiti

E 620

Glútamínsýra

E 621

Mónónatríumglútamat

E 622

Mónókalíumglútamat

E 623

Kalsíumdíglútamat

E 624

Mónóammóníumglútamat

E 625

Magnesíumdíglútamat

u) E 626-635: Ríbónúkleótíð
E-númer

Heiti

E 626

Gúanýlsýra

E 627

Dínatríumgúanýlat

E 628

Díkalíumgúanýlat

E 629

Kalsíumgúanýlat

E 630

Inósínsýra

E 631

Dínatríuminósínat
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E-númer

Heiti

E 632

Díkalíuminósínat

E 633

Kalsíuminósínat

E 634

Kalsíum-5’-ríbónúkleótíð

E 635

Dínatríum-5’-ríbónúkleótíð
D-HLUTI

MATVÆLAFLOKKAR
Númer

Heiti

0.

Allir matvælaflokkar

01.

Mjólkurvörur og hliðstæður þeirra

01,1

Óbragðbætt, gerilsneydd og dauðhreinsuð mjólk (þ.m.t. leifturhituð mjólk)

01,2

Óbragðbættar, gerjaðar mjólkurafurðir, þ.m.t. náttúrulegar óbragðbættar áfir (að undanskildum
dauðhreinsuðum áfum) sem ekki eru hitameðhöndlaðar eftir gerjun

01,3

Óbragðbættar gerjaðar mjólkurafurðir sem eru hitameðhöndlaðar eftir gerjun

01,4

Bragðbættar, gerjaðar mjólkurvörur, þ.m.t. hitameðhöndlaðar vörur

01,5

Þurrmjólk eins og skilgreint er í tilskipun 2001/114/EB

01,6

Rjómi og rjómaduft

01.6.1.

Óbragðbættur gerilsneyddur rjómi (að undanskildum fituskertum rjóma)

01.6.2.

Óbragðbættar rjómaafurðir með lifandi gerlum og staðgönguefni sem innihalda minna en 20 %
fitu

01.6.3.

Aðrar tegundir rjóma

01,7

Ostur og ostaafurðir

01.7.1.

Óþroskaður ostur að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16

01.7.2.

Þroskaður ostur

01.7.3.

Ætar ostaskorpur

01.7.4.

Mysuostur

01.7.5.

Bræddur ostur

01.7.6.

Ostaafurðir (að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16)

01,8

Mjólkurvöruhliðstæður, þ.m.t. þurrmjólkurlíki

02.

Fita og olíur og ýrðar fitu- og olíulausnir

02,1

Fita og olíur sem eru að mestu leyti vatnsfríar (að undanskildri vatnsfrírri mjólkurfitu)

02,2

Ýrðar fitu- og olíulausnir, aðallega af gerðinni „vatn í olíu“

02.2.1.

Smjör og smjörþykkni og smjörolía og vatnsfrí mjólkurfita

02.2.2.

Aðrar ýrðar fitu- og olíulausnir, þ.m.t. smurálegg eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
1234/2007, og fljótandi ýrulausnir

02,3

Pönnuúði úr jurtaolíu
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Númer

Heiti

03.

Ís til neyslu

04.

Aldin og grænmeti

04,1

Óunninn aldin og grænmeti

04.1.1.

Heil fersk aldin og grænmeti

04.1.2.

Skræld, skorin og rifin aldin og grænmeti

04.1.3.

Frosin aldin og grænmeti

04,2

Unnin aldin og grænmeti

04.2.1.

Þurrkuð aldin og grænmeti

04.2.2.

Aldin og grænmeti í ediki, olíu eða saltlegi

04.2.3.

Aldin og grænmeti, niðursoðin í dósir eða krukkur

04.2.4.

Aldina- og grænmetisblöndur, að undanskildum afurðum sem falla undir 5.4

04.2.4.1.

Aldina- og grænmetisblöndur, að undanskildu ávaxtamauki

04.2.4.2.

Ávaxtamauk, að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16

04.2.5.

Sultur, hlaup og marmelaði og svipaðar vörur

04.2.5.1.

Sultur í sérflokki og hlaup í sérflokki eins og skilgreint er í tilskipun 2001/113/EB

04.2.5.2.

Sultur, hlaup og marmelaði og sykrað kastaníuhnetumauk eins og skilgreint er í tilskipun
2001/113/EB

04.2.5.3.

Annað sambærilegt smurálegg úr aldinum eða grænmeti

04.2.5.4.

Hnetusmjör og smurálegg úr hnetum

04.2.6.

Unnar kartöfluafurðir

05.

Sælgæti

05,1

Kakó- og súkkulaðivörur sem falla undir tilskipun 2000/36/EB

05,2

Annað sælgæti, þ.m.t. smátöflur sem gefa frískandi andardrátt

05,3

Tyggigúmmí

05,4

Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum fyllingum sem eru að stofni til úr aldinum og
falla undir flokk 4.2.4

06.

Korn og kornafurðir

06,1

Grjón, heil, brotin eða í flögum

06,2

Mjöl og aðrar malaðar afurðir og sterkja

06.2.1.

Mjöl

06.2.2.

Sterkja

06,3

Morgunkorn

06,4

Pasta

06.4.1.

Ferskt pasta

06.4.2.

Þurrkað pasta

06.4.3.

Ferskt, forsoðið pasta

06.4.4.

Kartöflubollur (ít. gnocchi)

06.4.5.

Fyllingar í fylltu pasta (ravioli (ít.) og svipað)

06,5

Núðlur
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Númer

Heiti

06,6

Soppur

06,7

Forsoðnar eða unnar kornvörur

07.

Kaffibrauð

07,1

Brauð og smábrauð

07.1.1.

Brauð framleitt eingöngu með eftirfarandi innihaldsefnum: hveitimjöli, vatni, geri eða súrdeigi,
salti

07.1.2.

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07,2

Fínt kaffibrauð

08.

Kjöt

08,1

Óunnið kjöt

08.1.1.

Óunnið kjöt annað en unnin kjötvara eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 853/2004

08.1.2.

Unnin kjötvara eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 853/2004

08,2

Unnin kjötvara

08.2.1.

Unnið kjöt sem ekki er hitameðhöndlað

08.2.2.

Hitameðhöndlað unnið kjöt

08.2.3.

Garnir og gervigarnir, þekjuefni og skraut fyrir kjöt

08.2.4.

Kjötafurðir sem eru verkaðar á hefðbundinn hátt, með sérstökum ákvæðum um nítrít og nítröt

08.2.4.1.

Hefðbundnar, pækilverkaðar kjötafurðir (kjötafurðirnar eru verkaðar með því að leggja þær í
pækil sem inniheldur nítrít og/eða nítröt, salt og aðra efnisþætti).

08.2.4.2.

Hefðbundnar þurrsaltaðar afurðir. (Við þurrsöltun er þurr saltblanda, sem inniheldur nítrít og/
eða nítröt, salt og aðra efnisþætti, sett á allt yfirborð kjötsins og því næst kemur jöfnunar-/
þroskunartími).

08.2.4.3.

Aðrar afurðir sem eru verkaðar á hefðbundinn hátt. (Pæklun og þurrsöltun eru notaðar saman
eða nítrít og/eða nítrat er sett í samsetta vöru eða pæklinum er sprautað í afurðina áður en hún er
soðin)

09.

Fiskur og lagarafurðir

09,1

Óunninn fiskur og lagarafurðir

09.1.1.

Óunninn fiskur

09.1.2.

Óunnin lindýr og krabbadýr

09,2

Unninn fiskur og lagarfurðir, þ.m.t. lindýr og krabbadýr

09,3

Fiskhrogn

10.

Egg og eggjaafurðir

10,1

Óunnin egg

10,2

Unnin egg og eggjaafurðir

11.

Sykrur, síróp, hunang og borðsætuefni

11,1

Sykrur og síróp eins og skilgreint er í tilskipun 2001/111/EB

11,2

Aðrar sykrur og síróp

11,3

Hunang eins og það er skilgreint í tilskipun 2001/110/EB

11,4

Borðsætuefni

11.4.1.

Borðsætuefni í fljótandi formi
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Númer

Heiti

11.4.2.

Borðsætuefni í duftformi

11.4.3.

Borðsætuefni í töfluformi

12.

Salt, krydd, súpur, sósur, salöt og prótínafurðir

12,1

Salt og saltlíki

12.1.1.

Salt

12.1.2.

Saltlíki

12,2

Krydd, kryddjurtir, kryddblöndur

12.2.1.

Kryddjurtir og krydd

12.2.2.

Kryddblöndur og bragðbætar

12,3

Edik

12,4

Sinnep

12,5

Súpur og seyði

12,6

Sósur

12,7

Salöt og ósætt smurálegg

12,8

Ger og gerafurðir

12,9

Prótínafurðir, að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 1.8

13.

Matvæli sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota eins og skilgreint er í tilskipun
2009/39/EB

13,1

Matvæli fyrir ungbörn og smábörn

13.1.1.

Ungbarnablöndur eins og skilgreint er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB (1)

13.1.2.

Stoðblöndur eins og skilgreint er í tilskipun 2006/141/EB

13.1.3.

Unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur fyrir ungbörn og smábörn eins og skilgreint
er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/125/EB (2)

13.1.4.

Önnur matvæli fyrir smábörn

13.1.5.

Sérfæða fyrir ungbörn og smábörn til notkunar í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og
skilgreint er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB (3) og sérstakar blöndur fyrir ungbörn

13.1.5.1.

Sérfæða fyrir ungbörn, notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi og sérstakar blöndur fyrir
ungbörn

13.1.5.2.

Sérfæða fyrir ungbörn og smábörn til notkunar í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og
skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB

13,2

Sérfæða sem er notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun
1999/21/EB (að undanskildum vörum í matvælaflokki 13.1.5)

13,3

Sérfæða til að stýra þyngd sem á að koma í staðinn fyrir allan matarskammt dagsins eða stakar
máltíðir (í heild sinni eða hluta daglegrar fæðu)

13,4

Matvæli sem henta fólki sem er með glútenóþol, eins og skilgreint er í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 41/2009 (4)

14.

Drykkjarvörur

14,1

Óáfengir drykkir

14.1.1.

Vatn, þ.m.t. náttúrulegt ölkelduvatn eins og skilgreint er í tilskipun 2009/54/EB, og uppsprettuvatn
og allt annað vatn sem er tappað á flöskur eða sett í umbúðir
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Númer

Heiti

14.1.2.

Aldinsafar eins og skilgreint er í tilskipun 2001/112/EB og grænmetissafar

14.1.3.

Aldinnektar eins og skilgreint er í tilskipun 2001/112/EB og grænmetisnektar og svipaðar vörur

14.1.4.

Bragðbættar drykkjarvörur

14.1.5.

Kaffi, te, jurta- og aldinseyði, kaffifífill; kjarni úr tei og jurta- og aldinseyði og kaffifíflum; te,
jurta- og aldinseyði og unnar kornvörur sem ætlaðar eru í seyði, sem og blöndur og skyndiblöndur
þessara afurða

14.1.5.1.

Kaffi, kaffikjarni

14.1.5.2.

Annað

14,2

Áfengir drykkir, að meðtöldum óáfengum og lítið áfengum hliðstæðum drykkjum.

14.2.1.

Bjór og maltdrykkir

14.2.2.

Vín og aðrar afurðir sem skilgreindar eru í reglugerð (EBE) nr. 1234/2007, ásamt hliðstæðum
óáfengum drykkjum

14.2.3.

Eplasítri og perusítri

14.2.4.

Ávaxtavín og gervivín (e. made wine)

14.2.5.

Mjöður

14.2.6.

Brenndir drykkir eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 110/2008

14.2.7.

Afurðir, að stofni til úr kryddvíni, eins og skilgreint er í reglugerð (EBE) nr. 1601/91

14.2.7.1.

Kryddvín

14.2.7.2.

Drykkir, að stofni til úr kryddvíni

14.2.7.3.

Hanastél, blönduð með kryddvíni

14.2.8.

Aðrir áfengir drykkir, þ.m.t. blöndur úr áfengum og óáfengum drykkjum og brenndir drykkir með
alkóhólinnihald undir 15 %

15.

Kryddaðir smáréttir, tilbúnir til átu, og nasl

15,1

Nasl sem er að stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða sterkju

15,2

Unnar hnetur

16.

Eftirréttir að undanskildum afurðum sem falla í flokk 1, 3 og 4

17.

Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB (5), að
undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn

17,1

Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum
tyggjanlegum formum

17,2

Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi

17,3

Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í tyggjanlegu formi

18.

Unnin matvæli sem ekki falla undir flokk 1 til 17, að undanskildum matvælum fyrir ungbörn
og smábörn

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 339, 6.12.2006, bls. 16.
Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 29.
Stjtíð. ESB L 16, 21.1.2009, bls. 3.
Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51.
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Heiti

Argon

Helíum

Köfnunarefni

Nituroxíð

Súrefni

Vetni

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Kísildíoxíð — sílíköt

Beta-sýklódextrín

Kísildíoxíð — sílíköt

E 938

E 939

E 941

E 942

E 948

E 949

E 338–452

E 551-559

E 459

E 551-559

Einungis matvæli í formi taflna og húðaðra taflna, að undanskildum matvælum
sem skráð eru í töflu 1 í A-hluta þessa viðauka

Natríumsítröt

4000

Óbragðbætt, gerilsneydd og dauðhreinsuð mjólk (þ.m.t. leifturhituð mjólk)

01,1

Einungis leifturhituð geitamjólk
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E 331

Mjólkurvörur og hliðstæður þeirra

(57): Hámarksgildið skal gilda nema ef annað hámarksgildi er tilgreint í 01. til 18. lið þessa viðauka í tengslum við einstök matvæli eða flokka matvæla

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1)

eftir þörfum

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi (þ.e. matvæli, sem eru þurrkuð í
framleiðsluferlinu, og blöndur þeirra), að undanskildum matvælum sem skráð eru
í töflu 1 í A-hluta þessa viðauka

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi (þ.e. matvæli, sem eru þurrkuð í
framleiðsluferlinu, og blöndur þeirra), að undanskildum matvælum sem skráð eru
í töflu 1 í A-hluta þessa viðauka

Takmarkanir/undanþágur

Einungis matvæli í formi taflna og húðaðra taflna, að undanskildum matvælum
sem skráð eru í töflu 1 í A-hluta þessa viðauka

(1) (57)

(1) (4) (57)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

10000

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Koltvísýringur

E 290

Matvælaaukefni sem eru leyfð í öllum matvælaflokkum

E-númer

01

0.

Flokkur
Númer

LEYFILEG MATVÆLAAUKEFNI OG SKILYRÐI FYRIR NOTKUN Í MATVÆLAFLOKKUM

E-HLUTI

Nr. 59/124
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1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Einungis dauðhreinsuð og leifturhituð mjólk

Takmarkanir/undanþágur

01,4

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

1000

(1) (2)

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Fúmarsýra

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Adipínsýra — adípöt

II. flokkur

III. flokkur

IV. flokkur

E 160b

E 160d

E 200-213

E 297

E 338–452

E 355-357

1000

(1) (4)

(1) (2)

Einungis eftirréttir með aldinbragði

Einungis eftirréttir með aldinbragði

Einungis eftirréttir, að stofni til úr mjólkurafurðum, sem eru ekki
hitameðhöndlaðir

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis hleypt mjólk
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3000

4000

300

30

10

150

Aukefni

I. flokkur

Bragðbættar, gerjaðar mjólkurvörur, þ.m.t. hitameðhöndlaðar vörur

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aukefni

I. flokkur

Óbragðbættar gerjaðar mjólkurafurðir sem eru hitameðhöndlaðar eftir gerjun

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

01,3

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Heiti

Óbragðbættar, gerjaðar mjólkurafurðir, þ.m.t. náttúrulegar óbragðbættar áfir (að undanskildum dauðhreinsuðum áfum) sem ekki eru hitameðhöndlaðar eftir gerjun

E 338–452

E-númer

01,2

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/125

Flokkur
Númer

Kassíugúmmí

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sterýltartrat

Sorbítanesterar

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 100
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Aspartam- og asesúlfamsalt

Neótam

E 427

E 432-436

E 473-474

E 475

E 477

E 481-482

E 483

E 491-495

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 957

E 959

E 962

E 961

(11)a (49) (50)

(52)

(51)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis sem bragðaukandi efni

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

32

350

50

5

400

250

1000

350

5000

5000

5000

5000

2000

1000

2500

6000

Karajagúmmí

E 416

6000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Rafsýra

Heiti

E 363

E-númer

Nr. 59/126
18.10.2012

01,5

Flokkur
Númer

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Litarefni eftir þörfum

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Fitusýruesterar askorbínsýru

Gallöt, TBHQ og BHA

Lesitín

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Rósmarínkjarni

II. flokkur

E 300

E 301

E 304

E 310-320

E 322

E 331

E 332

E 338–452

E 338–452

E 338–452

E 392

E 392

(46)

(41) (46)

(1) (4)

(1) (4)

(1) (4)

(1)

Einungis þurrmjólk til notkunar í framleiðslu á rjómaís

Einungis mjólkurduft fyrir sjálfsala

Einungis mjólkurduft og undanrennuduft

Einungis mjólk, vatnssneydd að hluta, með meira en 28 % þurrefni

Einungis mjólk, vatnssneydd að hluta, með minna en 28 % þurrefni

Einungis mjólkurduft fyrir sjálfsala

Að undanskildum óbragðbættum afurðum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

30

200

2500

1500

1000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

200

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

Heiti

Þurrmjólk eins og skilgreint er í tilskipun 2001/114/EB

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/127

Natríumvetniskarbónat

Kalíumvetniskarbónat

Kalsíumklóríð

E 500(ii)

E 501(ii)

E 509

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

01.6.2.

Kalíumalgínat

Karragenan

Karboxýmetýlsellulósi

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

E 402

E 407

E 466

E 471

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Neðanmáls
greinar

Agar

Karragenan

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Xantangúmmí

E 406

E 407

E 410

E 412

E 415

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Óbragðbættar rjómaafurðir með lifandi gerlum og staðgönguefni sem innihalda minna en 20 % fitu

Natríumalgínat

Óbragðbættur gerilsneyddur rjómi (að undanskildum fituskertum rjóma)

01.6.1.

E 401

Rjómi og rjómaduft

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Karragenan

Heiti

E 407

E-númer

01,6

Flokkur
Númer

Nr. 59/128
18.10.2012

01.6.3.

Flokkur
Númer

Sellulósi

Karboxýmetýlsellulósi

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Oxuð sterkja

Mónósterkjufosfat

Dísterkjufosfat

Fosfatað dísterkjufosfat

Asetýlað dísterkjufosfat

Asetýluð sterkja

Asetýlað dísterkjuadípat

Hýdroxýprópýlsterkja

Hýdroxýprópýldísterkjufosfat

Natríumoktenýlsúksínatsterkja

Asetýluð, oxuð sterkja

E 460

E 466

E 471

E 1404

E 1410

E 1412

E 1413

E 1414

E 1420

E 1422

E 1440

E 1442

E 1450

E 1451

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Nísín

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

E 234

E 338–452

Aðrar tegundir rjóma

Pektín

Heiti

E 440

E-númer

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

Einungis dauðhreinsaður, gerilsneyddur og leifturhitaður rjómi og þeyttur rjómi

Einungis rjómi sem inniheldur minnst 63% fitu miðað við þyngd (e. clotted
cream)

Einungis bragðbættur rjómi

Einungis bragðbættur rjómi

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5000

10

150

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/129

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

01.7.2.

Ediksýra

Mjólkursýra

Sítrónusýra

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Sellulósaduft

Glúkonódeltalakton

E 260

E 270

E 330

E 338–452

E 460(ii)

E 575

Einungis mozzarella-ostur
Einungis mozzarella-ostur

eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis mozzarella-ostur

eftir þörfum

Lýsósím

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

eftir þörfum

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Einungis rifinn og sneiddur mozzarella-ostur

eftir þörfum

Að undanskildum mozzarella-osti

Einungis mozzarella-ostur

eftir þörfum

2000

Einungis mascarpone-ostur

10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

E 1105

Þroskaður ostur

Nísín

E 234

1000

(1) (4)

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

(1) (2)

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

Einungis bragðbættur óþroskaður ostur

Einungis bragðbættur óþroskaður ostur

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur
150

Að undanskildum mozzarella-osti og óbragðbættum, óþroskuðum osti með
lifandi gerlum

Einungis dauðhreinsaður rjómi og dauðhreinsaður, fituskertur rjómi

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni
eftir þörfum

(1)

Neðanmáls
greinar

I. flokkur

Óþroskaður ostur að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16

01.7.1.

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Heiti

Ostur og ostaafurðir

E 473-474

E-númer

01,7

Flokkur
Númer

Nr. 59/130
18.10.2012

Flokkur
Númer

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Viðarkolsvart

Karótín

Annattó, bixín, norbixín

Annattó, bixín, norbixín

Annattó, bixín, norbixín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Antósýanín

Kalsíumkarbónat

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Nísín

Natamýsín

Hexametýlentetramín

Nítröt

Própíónsýra — própíónöt

Sellulósaduft

Natríumvetniskarbónat

E 140

E 141

E 153

E 160a

E 160b

E 160b

E 160b

E 160c

E 163

E 170

E 200-203

E 200-203

E 234

E 235

E 239

E 251-252

E 280-283

E 460

E 500(ii)

Heiti

E 120

E-númer

Einungis þroskaður appelsínugulur, gulur og hvítur ostur

eftir þörfum

Einungis sneiddur og rifinn þroskaður ostur
Einungis súrmjólkurostur

eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis harður, hálfharður og hálfmjúkur ostur

Einungis Provolone-ostur

Einungis til yfirborðsmeðferðar á hörðum, meðalhörðum og meðalmjúkum osti

Einungis til yfirborðsmeðferðar

(30)

(8)

Einungis til yfirborðsmeðferðar á þroskuðum afurðum

eftir þörfum

150

25 mg/kg magn
leifa, gefið upp sem
formaldehýð

1

12,5

eftir þörfum

1000

(29)

Einungis rauðsprengdur ostur

eftir þörfum

Einungis forpakkaður, sneiddur og skorinn ostur; lagskiptur ostur og ostur með
viðbættum matvælum

Einungis þroskaður appelsínugulur, gulur og hvítur ostur

eftir þörfum

eftir þörfum

Einungis Mimolette-ostur

Einungis Red Leicester-ostur

35

50

(1) (2)

Einungis Morbier-ostur

eftir þörfum

Einungis þroskaður appelsínugulur, gulur og hvítur ostur

Einungis Sage Derby-ostur

eftir þörfum

15

Einungis Sage Derby-ostur

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis rauðsprengdur ostur

Neðanmáls
greinar

125

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/131

01.7.4.

01.7.3.

Flokkur
Númer

Kísildíoxíð — sílíköt

Glúkonódeltalakton

E 551-559

E 575

(1)

Litarefni með samsett hámarksgildi

Lýkópen

Lítólrúbín BK

Annattó, bixín, norbixín

III. flokkur

E 160d

E 180

E 160b

Litarefni eftir þörfum

Sorbínsýra — sorböt

Nítröt

Ediksýra

Mjólkursýra

II. flokkur

E 200-203

E 251-252

E 260

E 270

eftir þörfum

(30)

Einungis ostamjólk fyrir harðan, meðalharðan og meðalmjúkan ost

Einungis forpakkaður og sneiddur ostur; lagskiptur ostur og ostur með viðbættum
matvælum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

150

1000

eftir þörfum

20

eftir þörfum

30

eftir þörfum

(1) (2)

(30): Í ostamjólkinni eða jafngildi þess ef því er bætt við eftir að mysan hefur verið fjarlægð og vatninu bætt við

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis harður og meðalharður ostur, sneiddur eða rifinn

(29): Þetta efni getur fundist í tilteknum ostum af náttúrulegum orsökum vegna þess að það myndast í gerjunarferlinu

(8): Miðað við mg/dm2 yfirborð (finnst ekki á 5 mm dýpi)

Litarefni eftir þörfum

Mysuostur

eftir þörfum

10000

eftir þörfum

Neðanmáls
greinar

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

II. flokkur

Ætar ostaskorpur

Kalsíumklóríð

E 509

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Magnesíumkarbónöt

Heiti

E 504

E-númer

Nr. 59/132
18.10.2012

01.7.5.

Flokkur
Númer

Glúkonódeltalakton

E 575

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Kúrkúmín

Tartrasín

Kínólíngult

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

β-apó-8′-karótenal (C30)

Lútín

Lýkópen

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

II. flokkur

E 100

E 102

E 104

E 110

E 120

E 122

E 124

E 160e

E 161b

E 160d

E 160a

E 160c

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Einungis bragðbættur bræddur ostur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis rifinn og sneiddur ostur

(30): Í ostamjólkinni eða jafngildi þess ef því er bætt við eftir að mysan hefur verið fjarlægð og vatninu bætt við

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

I. flokkur

Bræddur ostur

Sellulósaduft

E 460(ii)

Heiti

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sítrónusýra

E 330

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/133

01.7.6.

Flokkur
Númer

Sorbínsýra — sorböt

Nísín

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Kassíugúmmí

Kísildíoxíð — sílíköt

E 200-203

E 234

E 338–452

E 427

E 551-559

10000

2500

20000

12,5

2000

15

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1)

(1) (4)

(29)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Lýsósím

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Karótín

Annattó, bixín, norbixín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

E 1105

E 120

E 160a

E 160b

E 160c

Ostaafurðir (að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16)

Einungis þroskaðar appelsínugular, gular og hvítar afurðir
Einungis þroskaðar appelsínugular, gular og hvítar afurðir

eftir þörfum

Einungis þroskaðar appelsínugular, gular og hvítar afurðir

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15

Einungis rauðsprengdar afurðir

Einungis þroskaðar afurðir

eftir þörfum
125

Einungis bragðbættar óþroskaðar afurðir

Einungis bragðbættar óþroskaðar afurðir

100

eftir þörfum

(33): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e og E 161b

(29): Þetta efni getur fundist í tilteknum ostum af náttúrulegum orsökum vegna þess að það myndast í gerjunarferlinu

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Annattó, bixín, norbixín

Heiti

E 160b

E-númer

Nr. 59/134
18.10.2012

Flokkur
Númer

Kalsíumkarbónat

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Nísín

Natamýsín

Nítröt

Própíónsýra — própíónöt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Sellulósaduft

Magnesíumkarbónöt

Kalsíumklóríð

Kísildíoxíð — sílíköt

Glúkonódeltalakton

E 170

E 200-203

E 200-203

E 234

E 235

E 251-252

E 280-283

E 338–452

E 460

E 504

E 509

E 551-559

E 575

eftir þörfum

Einungis þroskaðar afurðir

Einungis harðar og meðalharðar afurðir, sneiddar eða rifnar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(30): Í ostamjólkinni eða jafngildi þess ef því er bætt við eftir að mysan hefur verið fjarlægð og vatninu bætt við

(29): Þetta efni getur fundist í tilteknum afurðum af náttúrulegum orsökum vegna þess að það myndast í gerjunarferlinu

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1)

Einungis þroskaðar afurðir

eftir þörfum
10000

Einungis þroskaðar afurðir

eftir þörfum

Einungis óþroskaðar afurðir

Einungis til yfirborðsmeðferðar á þroskuðum afurðum

Einungis harðar, hálfharðar og hálfmjúkar afurðir

Einungis til yfirborðsmeðferðar á hörðum, meðalhörðum og meðalmjúkum
afurðum

Einungis þroskaðar og unnar afurðir

Einungis til yfirborðsmeðferðar á þroskuðum afurðum

Einungis óþroskaðar afurðir; þroskaðar afurðir, forpakkaðar, sneiddar; lagskiptar
þroskaðar afurðir og þroskaðar afurðir með viðbættum matvælum

Einungis rifnar og sneiddar þroskaðar afurðir og óþroskaðar afurðir

(1) (4)

(30)

(29)

(1) (2)

eftir þörfum

2000

eftir þörfum

150

Miðað við mg/dm2
yfirborð (finnst ekki á
5 mm dýpi)

12,5

eftir þörfum

1000

Einungis þroskaðar afurðir

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis rauðsprengdar afurðir

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Antósýanín

Heiti

E 163

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/135

01,8

Flokkur
Númer
Heiti

Litarefni eftir þörfum

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Nítröt

Própíónsýra — própíónöt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 20000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

II. flokkur

E 200-203

E 200-203

E 251-252

E 280-283

E 338–452

E 338–452

E 338–452

E 338–452

E 432-436

E 473-474

E 473-474

E 475

E 475

E 477

E 477

E 481-482

E 491-495

5000

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (4)

(1) (4)

(1) (4)

(1) (4)

(30)

(1) (2)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis mjólkur- og rjómahliðstæður; þurrmjólkurlíki

Einungis þurrmjólkurlíki

Einungis mjólkur- og rjómahliðstæður

Einungis þurrmjólkurlíki

Einungis þurrmjólkurlíki

Einungis mjólkur- og rjómahliðstæður

Einungis þurrmjólkurlíki

Einungis rjómahliðstæður

Einungis mjólkur- og rjómahliðstæður

Einungis þurrmjólkurlíki fyrir sjálfsala

Einungis þurrmjólkurlíki

Einungis afurðir hliðstæðar bræddum osti

Einungis þeyttar rjómahliðstæður

Einungis ostahliðstæður (einungis til yfirborðsmeðferðar)

Einungis ostahliðstæður, að stofni til úr mjólkurafurðum

Einungis ostahliðstæður, að stofni til úr prótínum

Einungis ostahliðstæður (einungis til yfirborðsmeðferðar)

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3000

5000

1000

500

5000

5000

50000

30000

20000

5000

eftir þörfum

150

2000

eftir þörfum

Aukefni
eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

I. flokkur

Mjólkurvöruhliðstæður, þ.m.t. þurrmjólkurlíki

E-númer

Nr. 59/136
18.10.2012

10000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1)

Neðanmáls
greinar

Kúrkúmín

Karótín

Annattó, bixín, norbixín

Mjólkursýra

Askorbínsýra

Fitusýruesterar askorbínsýru

Tókóferólauðugur kjarni

α-tókóferól

α-tókóferól

γ-tókóferól

δ-tókóferól

Gallöt, TBHQ og BHA, hvert um sig eða í
samsetningum

Bútýlhýdroxýtólúen (BHT)

E 100

E 160a

E 160b

E 270

E 300

E 304

E 306

E 307

E 307

E 308

E 309

E 310-320

E 321

(1) (41)

(41)

Einungis fita og olíur til iðnframleiðslu á hitameðhöndluðum matvælum;
steikingarolía og steikingarfeiti (að undanskilinni ólífuhratolíu) og svínafeiti,
fisklýsi og fita úr nautgripum, alifuglum og sauðfé

Einungis fita og olíur til iðnframleiðslu á hitameðhöndluðum matvælum;
steikingarolía og steikingarfeiti (að undanskilinni ólífuhratolíu) og svínafeiti,
fisklýsi og fita úr nautgripum, alifuglum og sauðfé

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

100

200

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

eftir þörfum

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

eftir þörfum

Einungis til notkunar við eldun og/eða steikingu eða tilreiðslu á soðsósum

eftir þörfum

Einungis hreinsuð ólífuolía, einnig ólífuhratolía

Einungis til notkunar við eldun og/eða steikingu eða tilreiðslu á soðsósum

eftir þörfum

200

Einungis fita

Einungis fita

eftir þörfum
10

Einungis fita

eftir þörfum

Fita og olíur sem eru að mestu leyti vatnsfríar (að undanskildri vatnsfrírri mjólkurfitu)

02,1

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sneiddar eða rifnar ostahliðstæður og afurðir hliðstæðar bræddum osti;
þurrmjólkurlíki

(30): Í ostamjólkinni eða jafngildi þess ef því er bætt við eftir að mysan hefur verið fjarlægð og vatninu bætt við

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kísildíoxíð — sílíköt

Heiti

Fita og olíur og ýrðar fitu- og olíulausnir

E 551-559

E-númer

02

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/137

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

Rósmarínkjarni

Rósmarínkjarni

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Dímetýlpólýsíloxan

E 330

E 331

E 332

E 333

E 392

E 392

E 471

E 472c

E 900

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

2000

Einungis smjör úr sýrðum rjóma

Aðrar ýrðar fitu- og olíulausnir, þ.m.t. smurálegg eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1234/2007, og fljótandi ýrulausnir

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1) (4)

Einungis smjör úr sýrðum rjóma

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

02.2.2.

Natríumkarbónöt

E 500

Að undanskildu smjöri, unnu úr sauða- og geitamjólk

eftir þörfum

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Karótín

Smjör og smjörþykkni og smjörolía og vatnsfrí mjólkurfita

02.2.1.

E 160a

Ýrðar fitu- og olíulausnir, aðallega af gerðinni „vatn í olíu“

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

Einungis steikingarolíur og -feiti

Einungis til notkunar við eldun og/eða steikingu eða tilreiðslu á soðsósum

eftir þörfum
10

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

Einungis fisklýsi og þörungaolía; svínafeiti, nauta-, alifugla-, sauðfjár- og
svínafita; fita og olíur til iðnframleiðslu á hitameðhöndluðum matvælum;
steikingarolíur og steikingarfeiti, að undanskilinni ólífuolíu og ólífuhratolíu

10000

50

(41) (46)

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

Einungis jurtaolíur (þó ekki jómfrúarolíur og ólífuolíur) og feiti sem inniheldur
meira en 15 % fjölómettaðar fitusýrur miðað við þyngd af heildarmagni fitusýru,
til notkunar í matvæli sem ekki eru hitameðhöndluð

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

(41) (46)

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

30

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Að undanskilinni jómfrúarolíu og ólífuolíu

Neðanmáls
greinar

30000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Lesitín

Heiti

E 322

E-númer

02,2

Flokkur
Númer

Nr. 59/138
18.10.2012

Flokkur
Númer

Annattó, bixín, norbixín

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Gallöt, TBHQ og BHA, hvert um sig eða í
samsetningum

Bútýlhýdroxýtólúen (BHT)

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat
(kalsíumtvínatríum EDTA)

Própan-1,2-díólalgínat

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 10000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Pólýglýserólpólýrísínóleat

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Hitaoxuð sojaolía með mónó- og
díglýseríðum af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

E 160b

E 200-203

E 200-203

E 310-320

E 321

E 338–452

E 385

E 405

E 432-436

E 473-474

E 475

E 476

E 477

E 479b

E 481-482

E 491-495

10000

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (4)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis ýrðar fitulausnir til steikingar

Einungis ýrðar fitulausnir til baksturs

Einungis smyrjanleg fita eins og skilgreint er í 115. gr. og XV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1234/2007, með 41% eða minna fituinnihald og í svipaðar,
smyrjanlegar afurðir með fituinnihald undir 10%

Einungis ýrðar fitulausnir til baksturs

Einungis ýrðar fitulausnir til baksturs

Einungis smyrjanleg fita eins og skilgreint er í 115. gr. og XV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1234/2007, með 41% eða minna fituinnihald

Einungis smyrjanleg fita

Einungis steikingarfeiti

Einungis steikingarfeiti

Einungis ýrðar fitulausnir með minna en 60 % fituinnihaldi

Einungis ýrðar fitulausnir (þó ekki smjör) með 60 % fituinnihaldi eða meira

Að léttsmjöri undanskildu

Að léttsmjöri undanskildu

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10000

5000

10000

4000

5000

10000

3000

100

5000

100

200

2000

1000

10

eftir þörfum

Karótín

E 160a

eftir þörfum

Kúrkúmín

E 100

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aukefni

Heiti

I. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/139

Dímetýlpólýsíloxan

Neóhesperidín DC

E 900

E 959

(1)

Neðanmáls
greinar

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Kísildíoxíð — sílíköt

Bútan

Ísóbútan

Própan

E 338–452

E 392

E 551-559

E 943a

E 943b

E 944

Einungis pönnuúði úr jurtaolíu (einungis til nota í atvinnuskyni) og
ýrulausnarúði, að stofni til úr vatni
Einungis pönnuúði úr jurtaolíu (einungis til nota í atvinnuskyni) og
ýrulausnarúði, að stofni til úr vatni

eftir þörfum

eftir þörfum

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Einungis afurðir til að smyrja bökunarform

Einungis fita og olía til iðnframleiðslu á hitameðhöndluðum matvælum

Einungis ýrulausnarúði, að stofni til úr vatni, til að húða bökunarform

Einungis pönnuúði úr jurtaolíu (einungis til nota í atvinnuskyni) og
ýrulausnarúði, að stofni til úr vatni

(1)

(41) (46)

(1) (4)

Einungis sem bragðaukandi efni í fituefnaflokkum B og C í XV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1234/2007

Einungis steikingarolíur og -feiti

Einungis afurðir til að smyrja bökunarform

Takmarkanir/undanþágur

eftir þörfum

30000

50

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aukefni

I. flokkur
30000

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

Pönnuúði úr jurtaolíu

Ís til neyslu

5

10

30000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kísildíoxíð — sílíköt

Heiti

E 551-559

E-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

03

02,3

Flokkur
Númer

Nr. 59/140
18.10.2012

Flokkur
Númer

eftir þörfum

Fjölalkóhól

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Própan-1,2-díólalgínat

Kassíugúmmí

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Sorbítanesterar

Bývax, hvítt og gult

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 100
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

IV. flokkur

E 160b

E 160d

E 338–452

E 405

E 427

E 432-436

E 473-474

E 477

E 491-495

E 901

E 950

E 951

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

26

(52)

(1)

(1)

(1)

(1) (4)

(25)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis pakkaðar kexþynnir sem innihalda rjómaís

Einungis ís til neyslu, að stofni til úr vatni

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

50

50

320

800

800

eftir þörfum

500

3000

1000

2500

3000

1000

40

20

150

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aukefni

Heiti

I. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/141

Heiti

800

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)b (49) (50)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Kandelillavax

E 902

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð eftir þörfum

E 473-474

Bývax, hvítt og gult

Glýserólesterar af trjárósíni

E 445

E 901

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum, melónum, eplum, perum,
ferskjum og ananas og sem húðunarefni fyrir hnetur

eftir þörfum

Einungis til yfirborðsmeðferðar á ferskum aldinum

Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum

Einungis fyrir sykurmaís í lofttæmdum umbúðum

Einungis vínber til matar, fersk litkaber (mælt út frá ætum hlutum þeirra) og
bláber (Vaccinium corymbosum)

Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum, melónum, eplum, perum,
ferskjum og ananas og sem húðunarefni fyrir hnetur

(1)

(3)

(3)

Einungis til yfirborðsmeðferðar á óflysjuðum ferskum sítrusávöxtum

eftir þörfum

50

100

10

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

20

Sorbínsýra — sorböt

Heil fersk aldin og grænmeti

04.1.1.

E 200-203

Óunninn aldin og grænmeti

04,1

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(25): Magn hvers eftirfarandi litarefnis má ekki fara yfir 50 mg/kg eða mg/l: E 110, E 122, E 124, E 155

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aspartam- og asesúlfamsalt

Aldin og grænmeti

E 962

E-númer

04

Flokkur
Númer

Nr. 59/142
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

04.1.2.

Flokkur
Númer

Skellakk

Örkristallað vax

Montansýruesterar

Oxað pólýetýlenvax

E 904

E 905

E 912

E 914

Heiti

Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum, melónum, eplum, perum,
ferskjum og ananas og sem húðunarefni fyrir hnetur
Einungis til yfirborðsmeðferðar á melónum, papæjualdinum, mangóum og
lárperum
Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum, melónum, papæjualdinum,
mangóum, lárperum og ananas
Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum, melónum, papæjualdinum,
mangóum, lárperum og ananas

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis til yfirborðsmeðferðar á sítrusávöxtum, melónum, eplum, perum,
ferskjum og ananas og sem húðunarefni fyrir hnetur

Neðanmáls
greinar

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Eplasýra

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 296

E 300

E 301

E 302

E 330

E 331

Skræld, skorin og rifin aldin og grænmeti

Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur
Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur
Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur
Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur
Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur

eftir þörfum
eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Einungis piparrótarmauk

Einungis mauk úr lauk, hvítlauk og skalottlauk

Einungis flysjaðar kartöflur

Einungis pakkaðar, óunnar og flysjaðar kartöflur

(3)

(3)

(3)

eftir þörfum

800

300

50

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Karnúbavax

E 903

E-númer

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/143

Kalsíumsítrat

E 333

Heiti

Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og pakkaðar óunnar
og flysjaðar kartöflur

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

E 220-228

E 300

E 301

E 302

E 330

E 331

E 332

E 333

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

100

50
(3)

(3)
Einungis frystar og djúpfrystar kartöflur

Einungis hvítt grænmeti, þ.m.t. ætisveppir og hvítir belgávextir

Aukefni

Ríbóflavín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

E 101

E 120

Þurrkuð aldin og grænmeti

04.2.1.

I. flokkur

Unnin aldin og grænmeti

(34)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

eftir þörfum

Ekki er heimilt að nota efnin E 410, E 412, E 415 og E 417 til að framleiða
þurrkuð matvæli sem eiga að endurvatnast fyrir neyslu

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

Frosin aldin og grænmeti

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Kalíumsítröt

E 332

E-númer

04,2

04.1.3.

Flokkur
Númer

Nr. 59/144
18.10.2012

Flokkur
Númer

Asórúbín, karmósín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Allúrarautt AC

Patentblátt V

Skærblátt FCF

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Karamellubrún litarefni

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 124

E 129

E 131

E 133

E 140

E 141

E 150a–d

E 160a

E 160c

E 162

E 163

E 200-203

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

Heiti

E 122

E-númer

Einungis niðursoðin, rauð aldin
Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum
eftir þörfum

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Einungis þurrkuð aldin og hnetur í skelinni, að undanteknum þurrkuðum eplum,
perum, bönunum, apríkósum, ferskjum, vínberjum, sveskjum og fíkjum

Einungis þurrkað hvítt grænmeti

Einungis þurrkaðir tómatar

Einungis þurrkaður engifer

Einungis þurrkaðir ætisveppir

Einungis unnið hvítt grænmeti, þ.m.t. belgávextir

Einungis þurrkaðar kókoshnetur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

500

400

200

150

100

50

50

(3)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

Einungis þurrkuð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

(1) (2)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

1000

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Takmarkanir/undanþágur

Einungis niðursoðin, rauð aldin

(34)

(34)

(34)

(34)

(34)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

200

200

200

200

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/145

04.2.2.

Flokkur
Númer

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Vetnað pólý-1-deken

E 220-228

E 220-228

E 907

2000

2000

1000

600

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(3)

(3)

(3)

Neðanmáls
greinar

Einungis sem húðunarefni fyrir þurrkaða ávexti

Einungis þurrkaðar apríkósur, ferskjur, vínber, sveskjur og fíkjur

Einungis þurrkaðir bananar

Einungis þurrkuð epli og perur

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Ríbóflavín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Allúrarautt AC

Patentblátt V

Skærblátt FCF

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Karamellubrún litarefni

I. flokkur

E 101

E 120

E 122

E 124

E 129

E 131

E 133

E 140

E 141

E 150a–d

Aldin og grænmeti í ediki, olíu eða saltlegi

Einungis niðursoðin, rauð aldin
Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

(34)

(34)

(34)

(34)

(34)

(34)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

200

200

200

200

200

200

eftir þörfum

(34): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Heiti

E 220-228

E-númer

Nr. 59/146
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

Flokkur
Númer

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Ríbóflavín

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Karamellubrún litarefni

Karótín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt

Bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Járnglúkonat

Járnlaktat

E 160c

E 162

E 163

E 101

E 140

E 141

E 150a–d

E 160a

E 162

E 163

E 200-213

E 200-203

E 210-213

E 200-213

E 220-228

E 220-228

E 579

E 585

Heiti

E 160a

E-númer

Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)
Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)
Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)
Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)
Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)
Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

(56)

(56)

(3)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis ólífur, dekktar með oxun

Einungis ólífur, dekktar með oxun

Einungis gular paprikur í saltlegi

Að undanteknum ólífum og gulum paprikum í saltlegi

Einungis ólífur og blöndur, að stofni til úr ólífum

Einungis ólífur og blöndur, að stofni til úr ólífum

Einungis ólífur og blöndur, að stofni til úr ólífum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

150

150

500

100

1000

500

1000

(1) (2)

Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)

eftir þörfum

Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

(1) (2)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

2000

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/147

04.2.3.

Flokkur
Númer

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 160
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

(11)a (49) (50)

(52)

Neðanmáls
greinar

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Einungis súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti

Takmarkanir/undanþágur

Ríbóflavín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

E 101

E 120

E 122

Aldin og grænmeti, niðursoðin í dósir eða krukkur

(56): Gefin upp sem Fe

(34)

(34)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

200

eftir þörfum

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(34): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

200

10

100

180

300

Aspartam

E 951

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Asesúlfam-K

Heiti

E 950

E-númer

Nr. 59/148
18.10.2012

Flokkur
Númer

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Allúrarautt AC

Patentblátt V

Skærblátt FCF

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Karamellubrún litarefni

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Tartrasín

Skærblátt FCF

Grænt S

Erýtrósín

Erýtrósín

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Ediksýra

Kalíumasetat

E 129

E 131

E 133

E 140

E 141

E 150a–d

E 160a

E 160c

E 162

E 163

E 102

E 133

E 142

E 127

E 127

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 260

E 261

Heiti

E 124

E-númer

Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)
Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum
eftir þörfum

eftir þörfum

(3)

Einungis whiteheart-kirsuber, soðin niður í krukkur; sykurmaís í lofttæmdum
umbúðum

Einungis sneiddar sítrónur, niðursoðnar í krukkur

Einungis hvítt grænmeti, þ.m.t. belgávextir

Einungis bigareaux-kirsuber í sýrópi og í aldinblöndum

Einungis hanastélskirsuber og sykruð kirsuber

Einungis unnar og maukkenndar garðertur (niðursoðnar í dósir)

Einungis unnar og maukkenndar garðertur (niðursoðnar í dósir)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

100

250

50

150

200

10

20

(3)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

(3)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

Einungis unnar og maukkenndar garðertur (niðursoðnar í dósir)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

100

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Takmarkanir/undanþágur

Einungis niðursoðin, rauð aldin

(34)

(34)

(34)

(34)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

200

200

200

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/149

Flokkur
Númer

Natríumasetöt

Kalsíumasetat

Mjólkursýra

Eplasýra

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Natríumlaktat

Kalíumlaktat

Kalsíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

Vínsýra (L(+)-)

Natríumtartrat

Kalíumtartrat

Natríumkalíumtartrat

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat
(kalsíumtvínatríum EDTA)

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

E 263

E 270

E 296

E 300

E 301

E 302

E 325

E 326

E 327

E 330

E 331

E 332

E 333

E 334

E 335

E 336

E 337

E 385

E 410

E 412

Heiti

E 262

E-númer

Einungis kastaníuhnetur í vökva
Einungis kastaníuhnetur í vökva

eftir þörfum
eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis belgávextir, belgaldin, ætisveppir og ætiþistlar

Neðanmáls
greinar

250

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Nr. 59/150
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

Flokkur
Númer

Tinklóríð

Glúkonódeltalakton

Járnglúkonat

Járnlaktat

Dímetýlpólýsíloxan

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 200
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 512

E 575

E 579

E 585

E 900

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

(11)a (49) (50)

(52)

(51)

(56)

(56)

(55)

Neðanmáls
greinar

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis ólífur, dekktar með oxun

Einungis ólífur, dekktar með oxun

Einungis hvítur spergill

Einungis kastaníuhnetur í vökva

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(34): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

350

32

50

400

1000

1000

350

10

150

150

eftir þörfum

25

eftir þörfum

Kalsíumklóríð

E 509

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Xantangúmmí

Heiti

E 415

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/151

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Allúrarautt AC

Patentblátt V

Skærblátt FCF

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Karamellubrún litarefni

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

E 120

E 122

E 124

E 129

E 131

E 133

E 140

E 141

E 150a–d

E 160a

E 160c

Einungis niðursoðin, rauð aldin
Einungis niðursoðin, rauð aldin
Einungis niðursoðin, rauð aldin
Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

(34)

(34)

(34)

(34)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

200

200

200

200

200

(34)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

eftir þörfum

Ríbóflavín

E 101
200

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs, að undanskildum
þeim sem ætlaðar eru til framleiðslu á drykkjum að stofni til úr aldinsafa

eftir þörfum

Fjölalkóhól

IV. flokkur

Einungis mostarda di frutta

200

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

Einungis mostarda di frutta

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

(34)

Neðanmáls
greinar

I. flokkur
eftir þörfum

Aldina- og grænmetisblöndur, að undanskildu ávaxtamauki

04.2.4.1.

(56): Gefin upp sem Fe

(55): Gefið upp sem Sn

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

Heiti

Aldina- og grænmetisblöndur, að undanskildum afurðum sem falla undir 5.4

E-númer

04.2.4.

Flokkur
Númer

Nr. 59/152
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

Flokkur
Númer

Bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Própan-1,2-díólalgínat

Steróýl-2-laktýlöt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 200
þess

E 210-213

E 210-213

E 200-213

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 338–452

E 338–452

E 405

E 481-482

E 950

E 951

E 952

E 954

250

1000

350

2000

5000

4000

800

800

800

300

100

50

1000

2000

500

1000

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis mostarda di frutta

Einungis til gljáhúðunar á afurðum úr jurtaríkinu

Einungis blöndur, að stofni til úr aldinum

Einungis aldinhlaupkjarni, pektín í fljótandi formi sem selt er lokaneytendum

Einungis piparrótarmauk

Einungis mauk úr lauk, hvítlauk og skalottlauk

Einungis endurvötnuð þurrkuð aldin og litkaber, mostarda di frutta

Einungis unnið hvítt grænmeti og ætisveppir

Einungis blöndur, að stofni til úr ólífum

Einungis soðnar rauðrófur

Einungis blöndur úr þangi og þara, ólífur og blöndur, að stofni til úr ólífum

Einungis aldin- og grænmetisblöndur, þ.m.t. blöndur sem eru að stofni til úr
þangi og þara, sósur sem eru að stofni til úr aldinum, bragðbætt hlaup úr kjöteða fisksoði, þó ekki mauk, búðingar, ávaxtamauk, salöt og áþekkar afurðir,
niðursoðnar í dósir eða krukkur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(52)

(51)

(1)

(1) (4)

(1) (4)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis niðursoðin, rauð aldin

Antósýanín

E 163

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis grænmeti (að undanskildum ólífum)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Rauðrófulitur, betanín

Heiti

E 162

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/153

04.2.4.2.

Flokkur
Númer

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 959

E 961

E 962

350

32

50

400

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis orkuskertar afurðir

Einungis orkuskertar afurðir

Takmarkanir/undanþágur

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

E 300

E 301

E 302

E 330

E 331

E 332

E 333

Ávaxtamauk, að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 16

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(34): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Súkralósi

Heiti

E 955

E-númer

Nr. 59/154
18.10.2012

Fjölalkóhól

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Mjólkursýra

Eplasýra

Askorbínsýra

Kalsíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalsíumsítrat

Vínsýra (L(+)-)

Natríumtartrat

Natríummalöt

Pektín

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

IV. flokkur

E 200-213

E 210-213

E 220-228

E 270

E 296

E 300

E 327

E 330

E 331

E 333

E 334

E 335

E 350

E 440

E 471

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis sultur, hlaup og mermelades gerð úr súlfítuðum aldinum

Einungis afurðir með lágt sykurinnihald og svipaðar afurðir sem eru
hitaeiningasnauðar eða sykurlausar, mermeladas

Einungis afurðir með lágt sykurinnihald og svipaðar afurðir sem eru
hitaeiningasnauðar eða sykurlausar, mermeladas

Einungis sultur, ávaxtahlaup eða ávaxtamauk sem eru orkuskert eða án viðbætts
sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

100

500

1000

eftir þörfum

Sultur í sérflokki og hlaup í sérflokki eins og skilgreint er í tilskipun 2001/113/EB

Einungis soðnir ávextir aðrir en epli

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis soðnir ávextir aðrir en epli

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

04.2.5.1.

Kalsíumklóríð

E 509

Heiti

Sultur, hlaup og marmelaði og svipaðar vörur

Pektín

E 440

E-númer

04.2.5.

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/155

04.2.5.2.

Flokkur
Númer

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 200
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 952

E 954

E 955

E 959

E 961

E 961

E 962

(11)b (49) (50)

(52)

(51)

Neðanmáls
greinar

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis sem bragðaukandi efni í orkuskertum sultum, ávaxtahlaupi og
ávaxtamauki

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Takmarkanir/undanþágur

Fjölalkóhól

Kúrkúmín

Kínólíngult

IV. flokkur

E 100

E 104

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

100

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

eftir þörfum

(31)

Sultur, hlaup og marmelaði og sykrað kastaníuhnetumauk eins og skilgreint er í tilskipun 2001/113/EB

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

1000

2

32

50

400

1000

1000

Aspartam

E 951

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Asesúlfam-K

Heiti

E 950

E-númer

Nr. 59/156
18.10.2012

Flokkur
Númer

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Grænt S

Karamellubrún litarefni

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Lýkópen

Lútín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Mjólkursýra

Eplasýra

Askorbínsýra

E 120

E 124

E 140

E 141

E 142

E 150a–d

E 160a

E 160c

E 160d

E 161b

E 162

E 163

E 200-213

E 210-213

E 220-228

E 220-228

E 270

E 296

E 300

Heiti

E 110

E-númer

(3)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis sultur, hlaup og ávaxtamauk gerð úr súlfítuðum aldinum

Einungis afurðir með lágt sykurinnihald og svipaðar afurðir sem eru
hitaeiningasnauðar eða sykurlausar, mermeladas

Einungis afurðir með lágt sykurinnihald og svipaðar afurðir sem eru
hitaeiningasnauðar eða sykurlausar, smurálegg, mermeladas

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

100

50

500

1000

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

eftir þörfum

Að undanskildu kastaníuhnetumauki
Að undanskildu kastaníuhnetumauki

(31)

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

eftir þörfum

100

(31)

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

eftir þörfum
10

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

eftir þörfum

Að undanskildu kastaníuhnetumauki
Að undanskildu kastaníuhnetumauki

(31)

eftir þörfum

100

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

eftir þörfum

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

Takmarkanir/undanþágur

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

(31)

(31)

(31)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

100

100

100

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/157

Flokkur
Númer

Kalsíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalsíumsítrat

Vínsýra (L(+)-)

Natríumtartrat

Natríummalöt

Algínsýra — algínöt

Agar

Karragenan

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Xantangúmmí

Gellangúmmí

Pektín

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sorbítanmónólárat

Kalsíumklóríð

Natríumhýdroxíð

Dímetýlpólýsíloxan

Asesúlfam-K

E 330

E 331

E 333

E 334

E 335

E 350

E 400-404

E 406

E 407

E 410

E 412

E 415

E 418

E 440

E 471

E 493

E 509

E 524

E 900

E 950

Heiti

E 327

E-númer

1000

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

Neðanmáls
greinar

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis hleypt marmelaði

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10

eftir þörfum

eftir þörfum

25

eftir þörfum

eftir þörfum

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Nr. 59/158
18.10.2012

04.2.5.3.

Flokkur
Númer

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 200
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 954

E 955

E 959

E 959

E 961

E 961

E 962

(11)b (49) (50)

(52)

(51)

Neðanmáls
greinar

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis sem bragðaukandi efni í orkuskertum sultum, ávaxtahlaupi og
ávaxtamauki

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis sem bragðaukandi efni fyrir aldinhlaup

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Einungis orkuskert sulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk

Takmarkanir/undanþágur

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Fjölalkóhól

IV. flokkur

eftir þörfum

Að undanskildu crème de pruneaux

Litarefni eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II. flokkur

Annað sambærilegt smurálegg úr aldinum eða grænmeti

(32): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 400–404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 og E 418

(31): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d og E 161b

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

1000

2

32

5

50

400

1000

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

E 952

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aspartam

Heiti

E 951

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/159

Flokkur
Númer

Kúrkúmín

Kínólíngult

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Grænt S

Lýkópen

Lútín

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Mjólkursýra

Eplasýra

Askorbínsýra

Kalsíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalsíumsítrat

Vínsýra (L(+)-)

E 104

E 110

E 120

E 124

E 142

E 160d

E 161b

E 200-213

E 200-213

E 210-213

E 210-213

E 220-228

E 270

E 296

E 300

E 327

E 330

E 331

E 333

E 334

Heiti

E 100

E-númer

eftir þörfum

(3)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

Neðanmáls
greinar

Einungis dulce de membrillo

Annað smurálegg, að stofni til úr aldinum, mermeladas

Einungis marmelada

Annað smurálegg, að stofni til úr aldinum, mermeladas

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Að undanskildu crème de pruneaux

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

50

1000

500

1500

1000

100

10

100

100

100

100

100

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Nr. 59/160
18.10.2012

Flokkur
Númer

Algínsýra — algínöt

Agar

Karragenan

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Xantangúmmí

Gellangúmmí

Pektín

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Kalsíumklóríð

Natríumhýdroxíð

Dímetýlpólýsíloxan

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 200
þess

Súkralósi

E 400-404

E 406

E 407

E 410

E 412

E 415

E 418

E 440

E 471

E 509

E 524

E 900

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

400

500

1000

1000

10

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

eftir þörfum

Natríummalöt

E 350

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Natríumtartrat

Heiti

E 335

E-númer

(52)

(51)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

Neðanmáls
greinar

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/161

04.2.5.4.

Flokkur
Númer

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 961

E 962

1000

32

50

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)b (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

I. flokkur

E 310-320

E 338–452

Hnetusmjör og smurálegg úr hnetum

5000

200

(1) (4)

(1) (41)

Einungis smyrjanleg fita önnur en smjör

Einungis unnar hnetur

(32): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 400–404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 og E 418

(31): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d og E 161b

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neóhesperidín DC

Heiti

E 959

E-númer

Nr. 59/162
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

04.2.6.

Flokkur
Númer
Heiti

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Kúrkúmín

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Sojabaunahálfbeðmi

E 100

E 200-203

E 220-228

E 220-228

E 310-320

E 338–452

E 392

E 426

10000

200

5000

25

100

400

2000

(46)

(1) (4)

(1)

(3)

(3)

(1) (2)

(41) (46)

Neðanmáls
greinar

Einungis pakkaðar unnar kartöfluafurðir

Einungis vatnssneyddar kartöfluafurðir

Þ.m.t. forsteiktar frystar og djúpfrystar kartöflur

Einungis vatnssneyddar kartöflur

Einungis vatnssneyddar kartöfluafurðir

Einungis kartöfludeig og forsteiktar kartöflusneiðar

Einungis þurrkuð kartöflukorn og flögur

Takmarkanir/undanþágur

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aukefni

I. flokkur
eftir þörfum

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Rósmarínkjarni

Unnar kartöfluafurðir

E 392

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/163

Sítrónusýra

Vínsýra (L(+)-)

Arabískt gúmmí

Glýseról

Pektín

Ammóníumfosfatíð

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Pólýglýserólpólýrísínóleat

Sorbítantrísterat

Karbónöt

Hýdroxíð

Magnesíumoxíð

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

E 330

E 334

E 414

E 422

E 440

E 442

E 471

E 472c

E 476

E 492

E 500-504

E 524-528

E 530

E 901

E 902

E 903

E 904

Eingöngu sem húðunarefni
Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

500

Eingöngu sem húðunarefni

(*)

(*)

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

70000

70000

70000

10000

5000

eftir þörfum

eftir þörfum

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

5000

5000

eftir þörfum

(*)

Lesitín

E 322

Eingöngu sem húðunarefni

Kalsíumkarbónat

E 170

70000

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Fjölalkóhól

IV. flokkur

Takmarkanir/undanþágur

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

(*)

Neðanmáls
greinar

Aukefni
eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

I. flokkur

Kakó- og súkkulaðivörur sem falla undir tilskipun 2000/36/EB

05,1

Heiti

Sælgæti

E-númer

05

Flokkur
Númer

Nr. 59/164
18.10.2012

05,2

Flokkur
Númer

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 500
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

(11)a (49) (50)

(52)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

200
eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

III. flokkur

III. flokkur

IV. flokkur

300

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

Annað sælgæti, þ.m.t. smátöflur sem gefa frískandi andardrátt

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(25)

Einungis án viðbætts sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Að undanteknum sykruðum aldinum og sykruðu grænmeti

Ekki er heimilt að nota E 425 í hlaupsælgæti

Ekki er heimilt að nota efnin, sem gefin eru upp undir númerunum E 400, E
401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E
415, E 417, E 418, E 425 og E 440, í smábikara með hlaupi sem eru skilgreindir,
að því er varðar þessa reglugerð, sem sætindi úr hlaupi, sem er þétt viðkomu, í
hálfsveigjanlegum smábikurum eða litlum hylkjum, sem eru ætluð til neyslu í
einum bita með því að þrýsta á smábikarinn eða litla hylkið þannig að sætindin
lyftist upp í munninn; ekki er heimilt að nota efnin E 410, E 412, E 415 eða E
417 til framleiðslu á þurrkuðum matvælum sem eru endurvötnuð fyrir neyslu.

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

Takmarkanir/undanþágur

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

(*) E 170, E 500–504, E 524–528 og E 530: 7 % á þurru efni, án fitu, gefið upp sem kalíumkarbónöt

500

65

100

50

800

2000

Aspartam

E 951

500

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Asesúlfam-K

Heiti

E 950

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/165

Flokkur
Númer

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Fjölalkóhól

Fjölalkóhól

Fjölalkóhól

Lýkópen

Ál

Silfur

Gull

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Fúmarsýra

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Própan-1,2-díólalgínat

Sojabaunahálfbeðmi

Pólýsorböt

Ammóníumfosfatíð

Beta-sýklódextrín

IV. flokkur

IV. flokkur

IV. flokkur

E 160d

E 173

E 174

E 175

E 200-219

E 200-213

E 220-228

E 220-228

E 297

E 338–452

E 338–452

E 405

E 426

E 432-436

E 442

E 459

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna

eftir þörfum

Einungis sælgæti

Einungis sælgæti úr hlaupi, að undanskildum smábikurum með hlaupi

Einungis sælgæti

Einungis sykruð aldin

Einungis sælgæti, að undanteknum sykruðum aldinum

Einungis sælgæti

Einungis sælgæti, að stofni til úr glúkósasírópi (einungis yfirfærsla úr
glúkósasírópinu)

Einungis sykurhúðuð, kristölluð eða sykurgljáð aldin, grænmeti, hvönn og
sítrusbörkur

Einungis sykruð, kristölluð eða sykurgljáð aldin og grænmeti.

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói

(1)

(1) (4)

(1) (4)

(3)

(3)

(1) (2)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10000

1000

10000

1500

800

5000

1000

50

100

1000

Að undanteknu sykruðum, kristölluðum eða sykurgljáðum aldinum og grænmeti.

Einungis sælgætishjúpur til notkunar að utanverðu

eftir þörfum
1500

Einungis sælgætishjúpur til notkunar að utanverðu

eftir þörfum

Einungis kristölluð aldin sem eru orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án
viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, mjólk eða
fitu, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sælgætishjúpur til að skreyta kökur og sætabrauð að utanverðu

(1) (2) (5)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

30

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Fjölalkóhól

Heiti

IV. flokkur

E-númer

Nr. 59/166
18.10.2012

Flokkur
Númer

Pólýglýserólpólýrísínóleat

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

Sorbítantrísterat

Álsúlföt

Kísildíoxíð — sílíköt

Dímetýlpólýsíloxan

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

Örkristallað vax

Vetnað pólý-1-deken

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 500
þess

Súkralósi

E 476

E 477

E 481-482

E 491-495

E 492

E 520-523

E 551-559

E 900

E 901

E 902

E 903

E 904

E 905

E 907

E 950

E 951

E 954

E 955

(1)

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis til yfirborðsmeðferðar

eftir þörfum

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

800

2000

500

Einungis sem húðunarefni fyrir sælgæti

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

2000

Eingöngu sem húðunarefni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum
500

Eingöngu sem húðunarefni

Einungis til yfirborðsmeðferðar

Einungis sykruð, kristölluð eða sykurgljáð aldin og grænmeti.

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói

Einungis sælgæti

Einungis sælgæti

Einungis sælgæti

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói

Einungis sælgæti

Einungis sælgæti

eftir þörfum

10

(1) (38)

(1)

(1)

Neðanmáls
greinar

200

10000

5000

5000

5000

5000

2000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

E 475

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Heiti

E 473-474

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/167

Flokkur
Númer

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Súkralósi

Neótam

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 200
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 300
þess

Súkralósi

E 961

E 962

E 950

E 955

E 961

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

E 950

E 951

E 954

E 955

(52)

(11)b (49) (50)

(52)

(51)

(11)a

Neðanmáls
greinar

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum aldinum eða fitu,
orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis orkuskert sætindi í töfluformi

Einungis orkuskert sætindi í töfluformi

Einungis orkuskert sætindi í töfluformi

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

2000

1000

1000

32

50

400

500

1000

1000

15

200

500

500

65

100

Neóhesperidín DC

E 959

50

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Támatín

Heiti

E 957

E-númer

Nr. 59/168
18.10.2012

Flokkur
Númer

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 500
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 3000
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Aspartam

Súkralósi

E 961

E 962

E 950

E 951

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 961

E 962

E 951

E 955

(11)a (49) (50)

(52)

(11)a (49) (50)

(52)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis bragðsterkar hálstöflur, sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts
sykurs

Einungis bragðsterkar hálstöflur, sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts
sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis sem bragðaukandi efni í smátöflur sem gefa frískandi andardrátt og
bragðsterkar hálstöflur án viðbætts sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis smátöflur sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sem bragðaukandi efni í sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða
án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

2000

2500

3

200

400

2400

6000

2500

500

32

100

50

1000

1000

500

1000

2

65

Neótam

E 961

150

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neóhesperidín DC

Heiti

E 959

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/169

05,3

Flokkur
Númer

Einungis smásætindi í formi blaða sem gefa ferskan andardrátt

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis bragðsterkar hálstöflur, sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts
sykurs

Neðanmáls
greinar

65

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Fúmarsýra

III. flokkur

IV. flokkur

E 160d

E 200-213

E 297

2000

(1) (2)

(25)
Einungis án viðbætts sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1500

300

300

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

(38): Gefið upp sem ál

(25): Magn hvers eftirfarandi litarefnis má ekki fara yfir 50 mg/kg eða mg/l: E 110, E 122, E 124, E 155

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(5): E 214–219: p-hýdroxýbensóöt (PHB), að hámarki 300 mg/kg

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

I. flokkur

Tyggigúmmí

Púllúlan

E 1204

Heiti

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neótam

E 961

E-númer

Nr. 59/170
18.10.2012

Flokkur
Númer

Própan-1,2-díólalgínat

Karajagúmmí

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 10000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

Kísildíoxíð

Kalsíumsílíkat

Magnesíumsílíkat

Talkúm

Sinkasetat

Dímetýlpólýsíloxan

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

E 405

E 416

E 432-436

E 473-474

E 475

E 477

E 481-482

E 491-495

E 551

E 552

E 553a

E 553b

E 650

E 900

E 901

E 902

E 903

E 904

Einungis til yfirborðsmeðferðar

eftir þörfum

eftir þörfum

Eingöngu sem húðunarefni

Eingöngu sem húðunarefni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1200

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

100

1000

(47)

Einungis til yfirborðsmeðferðar

eftir þörfum

eftir þörfum

Einungis til yfirborðsmeðferðar

(1)

(1)

(1)

(1)

(46)

Takmarkanir/undanþágur

eftir þörfum

5000

2000

5000

5000

5000

5000

5000

200

Rósmarínkjarni

E 392

(1) (4)

eftir þörfum

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

(1)

Neðanmáls
greinar

400

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Gallöt, TBHQ, BHA og BHT

Heiti

E 310-321

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/171

Flokkur
Númer

Karbamíð

Asesúlfam-K

Aspartam

Neóhesperidín DC

Támatín

Neótam

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 1200
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 927b

E 950

E 951

E 959

E 957

E 961

E 950

E 951

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

2000

250

400

50

3000

5500

2000

3

10

150

2500

800

30000

2000

Vetnað pólý-1-deken

E 907

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Örkristallað vax

Heiti

E 905

E-númer

(11)a (49) (50)

(52)

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

Neðanmáls
greinar

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis án viðbætts sykurs

Einungis með viðbættum sykrum eða fjölalkóhóli, sem bragðaukandi efni

Einungis með viðbættum sykrum eða fjölalkóhóli, sem bragðaukandi efni

Einungis með viðbættum sykrum eða fjölalkóhóli, sem bragðaukandi efni

Einungis með viðbættum sykrum eða fjölalkóhóli, sem bragðaukandi efni

Einungis með viðbættum sykrum eða fjölalkóhóli, sem bragðaukandi efni

Einungis án viðbætts sykurs

Eingöngu sem húðunarefni

Einungis til yfirborðsmeðferðar

Takmarkanir/undanþágur

Nr. 59/172
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

05,4

Flokkur
Númer

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

(47): Hámarksmagnið á við um alla notkun sem fellur undir þessa reglugerð, þ.m.t. ákvæði III. viðauka

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(25): Magn hvers eftirfarandi litarefnis má ekki fara yfir 50 mg/kg eða mg/l: E 110, E 122, E 124, E 155

(12): Ef E 950, E 951, E 957, E 959 og E 961 eru notuð saman í tyggigúmmí er hámarksgildi hvers efnis fyrir sig lækkað hlutfallslega

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Glýserýltríasetat (tríasetín)

Heiti

300
eftir þörfum
eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Fjölalkóhól

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

III. flokkur

III. flokkur

IV. flokkur

IV. flokkur

E 160b

E 160d

30

(25)

Að undanskildum rauðum hjúpi úr hörðum sykri utan um súkkulaðisælgæti

Einungis skraut og hjúpur

Einungis sósur

Einungis skraut, hjúpur og fyllingar án viðbætts sykurs

Einungis fyllingar

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum undanteknum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20

500

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum fyllingum sem eru að stofni til úr aldinum og falla undir flokk 4.2.4

E 1518

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/173

Flokkur
Númer

Lýkópen

Ál

Silfur

Gull

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Fúmarsýra

Fúmarsýra

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Adipínsýra — adípöt

Rósmarínkjarni

Própan-1,2-díólalgínat

Própan-1,2-díólalgínat

Karajagúmmí

Sojabaunahálfbeðmi

Kassíugúmmí

Pólýsorböt

E 173

E 174

E 175

E 200-203

E 200-219

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 297

E 297

E 338–452

E 338–452

E 355-357

E 392

E 405

E 405

E 416

E 426

E 427

E 432-436

Heiti

E 160d

E-númer

1000

(1)

(41) (46)

(1)

(1) (4)

(1) (4)

(3)

(3)

(3)

(1) (2) (5)

Einungis fyllingar, ofanálag og hjúpur fyrir fínt kaffibrauð og eftirrétti

Einungis sælgæti úr hlaupi (að undanskildum smábikurum með hlaupi)

Einungis fyllingar, ofanálag og hjúpur fyrir fínt kaffibrauð og eftirrétti

Einungis fyllingar, ofanálag og hjúpur fyrir fínt kaffibrauð og eftirrétti

Einungis sósur

Einungis fyllingar og ofanálag fyrir fínt kaffibrauð

Einungis ofanálag (síróp á pönnukökur, bragðbætt síróp í mjólkurhristing og ís;
svipaðar vörur)

Einungis fyllingar og ofanálag fyrir fínt kaffibrauð

Einungis fyllingar úr aldinum fyrir sætabrauð

Einungis ofanálag (síróp á pönnukökur, bragðbætt síróp í mjólkurhristing og ís;
svipaðar vörur)

Einungis sælgæti, að stofni til úr glúkósasírópi (einungis yfirfærsla úr
glúkósasírópinu)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2500

10000

5000

5000

1500

100

2000

3000

5000

2500

1000

100

40

50

1500

Einungis ofanálag (síróp á pönnukökur, bragðbætt síróp í mjólkurhristing og ís;
svipaðar vörur)

Einungis til að skreyta súkkulaði

eftir þörfum
(1) (2)

Einungis til að skreyta súkkulaði

eftir þörfum

1000

Einungis sælgætishjúpur til að skreyta kökur og sætabrauð að utanverðu

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis rauður hjúpur úr hörðum sykri utan um súkkulaðisælgæti

Neðanmáls
greinar

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Nr. 59/174
18.10.2012

Flokkur
Númer

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Pólýglýserólpólýrísínóleat

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

Sorbítantrísterat

Kísildíoxíð — sílíköt

Dímetýlpólýsíloxan

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Karnúbavax

Skellakk

Örkristallað vax

Vetnað pólý-1-deken

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 300
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

E 475

E 476

E 477

E 477

E 481-482

E 491-495

E 492

E 551-559

E 900

E 901

E 902

E 903

E 903

E 904

E 905

E 907

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

(52)

Einungis til yfirborðsmeðferðar

eftir þörfum

150

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

2000

1000

Eingöngu sem húðunarefni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

2000

Einungis sem húðunarefni fyrir lítið, fínt kaffibrauð, hjúpað með súkkulaði

200

Eingöngu sem húðunarefni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum
500

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

10

Einungis til yfirborðsmeðferðar

eftir þörfum

Einungis þeytt ofanálag á eftirrétti annað en rjómi

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sælgæti, að stofni til úr kakói

(1)

(1)

Neðanmáls
greinar

10000

5000

5000

30000

5000

5000

2000

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

E 473-474

10000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Ammóníumfosfatíð

Heiti

E 442

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/175

Flokkur
Númer

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 500
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 500
þess

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

E 962

E 950

E 951

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

E 950

E 951

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

E 950

E 951

(11)a (49) (50)

(52)

(11)a (49) (50)

(52)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis sósur

Einungis sósur

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis að stofni til úr kakói eða þurrkuðum aldinum, orkuskert eða án viðbætts
sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis sem bragðaukandi efni í sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða
án viðbætts sykurs

Einungis sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

350

350

500

65

100

50

800

2000

500

500

32

100

50

1000

1000

500

1000

2

Neótam

E 961

65

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neótam

Heiti

E 961

E-númer

Nr. 59/176
18.10.2012

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 959

E 961

E 961

E 962

Grjón, heil, brotin eða í flögum

06,1

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Korn og kornafurðir

30

(3)

Einungis sagógrjón og perlubygg

(25): Magn hvers eftirfarandi litarefnis má ekki fara yfir 50 mg/kg eða mg/l: E 110, E 122, E 124, E 155

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(5): E 214–219: p-hýdroxýbensóöt (PHB), að hámarki 300 mg/kg

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Einungis sósur

Einungis sem bragðaukandi efni í sósur

Einungis sósur

Einungis sósur

Einungis sósur

Einungis sósur

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

E 220-228

(11)b (49) (50)

(52)

Neðanmáls
greinar

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

350

2

12

50

450

Súkralósi

E 955

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 160
þess

Heiti

E 954

E-númer

06

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/177

06,3

Askorbínsýra

L-systeín

E 300

E 920

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

eftir þörfum

eftir þörfum

20000

50

Einungis hrísgrjón

Takmarkanir/undanþágur

(3)

(1) (4)

(1) (4)

Að undantekinni sterkju í ungbarnablöndum, stoðblöndum og unnum matvælum
með korn sem uppistöðu og barnamat

Einungis sjálflyftandi hveiti

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

Fjölalkóhól

Kókíníl, karmínsýra, karmín

II. flokkur

IV. flokkur

E 120

(53)

Einungis morgunkorn með aldinbragði

Einungis morgunkorn eða afurðir, að stofni til úr korni, orkusnauðar eða án
viðbætts sykurs

Einungis morgunkorn, annað en útblásið, blásið og/eða með aldinbragði

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

Morgunkorn

Neðanmáls
greinar

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Aukefni

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

I. flokkur

Sterkja

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

2500

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

Mjöl

06.2.1.

06.2.2.

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Talkúm

Heiti

Mjöl og aðrar malaðar afurðir og sterkja

E 553b

E-númer

06,2

Flokkur
Númer

Nr. 59/178
18.10.2012

Flokkur
Númer

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 100
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

E 162

E 163

E 310-320

E 338–452

E 475

E 481-482

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

32

50

400

1000

1200

5000

10000

5000

200

200

200

(53)

(52)

(1)

(1) (4)

(1) (13)

(53)

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Einungis granólamorgunkorn

Einungis forsoðnar kornvörur

Einungis morgunkorn með aldinbragði

Einungis morgunkorn með aldinbragði

Einungis morgunkorn sem er útblásið, blásið og/eða með aldinbragði

eftir þörfum

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

E 160c

Einungis morgunkorn sem er útblásið, blásið og/eða með aldinbragði

25

Annattó, bixín, norbixín

E 160b

Einungis morgunkorn sem er útblásið, blásið og/eða með aldinbragði

Karótín

E 160a

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis morgunkorn sem er útblásið, blásið og/eða með aldinbragði

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Karamellubrúnt, ammóníað

Heiti

E 150c

E-númer

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/179

Natríumaskorbat

Lesitín

Sítrónusýra

Vínsýra (L(+)-)

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Glúkonódeltalakton

E 301

E 322

E 330

E 334

E 471

E 575

Þurrkað pasta

Askorbínsýra

E 300

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

(53): Bæta má við E 120, E 162 og E 163 hverju fyrir sig eða saman

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(13): Hámarksgildi gefið upp út frá fituinnihaldi

Einungis morgunkorn með meira en 15 % trefjainnihaldi sem inniheldur a.m.k.
20 % klíð og er orkusnautt eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

06.4.2.

(11)b (49) (50)

Neðanmáls
greinar

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Mjólkursýra

Ferskt pasta

06.4.1.

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aspartam- og asesúlfamsalt

Heiti

E 270

Pasta

E 962

E-númer

06,4

Flokkur
Númer

Nr. 59/180
18.10.2012

06,5

06.4.5.

06.4.4.

06.4.3.

Flokkur
Númer

Aukefni

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Lesitín

Sítrónusýra

Vínsýra (L(+)-)

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Glúkonódeltalakton

E 300

E 301

E 322

E 330

E 334

E 471

E 575

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

1000

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1) (2)

(1)

Neðanmáls
greinar

Einungis glútenlaust pasta og/eða pasta fyrir prótínsnautt sérfæði í samræmi við
tilskipun 2009/39/EB

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. flokkur

Núðlur

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

1000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aukefni

I. flokkur

Fyllingar í fylltu pasta (ravioli (ít.) og svipað)

Aukefni

I. flokkur

Kartöflubollur (ít. gnocchi)

Mjólkursýra

Heiti

E 270

Ferskt, forsoðið pasta

I. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/181

06,7

06,6

Flokkur
Númer

10000

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Dímetýlpólýsíloxan

II. flokkur

III. flokkur

E 160b

E 160d

E 200-203

E 200-203

E 338–452

E 900

10

12000

2000

2000

30

20

500

eftir þörfum

(1) (4)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Sorbínsýra — sorböt

I. flokkur

II. flokkur

E 200-203

Forsoðnar eða unnar kornvörur

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1) (2)

Einungis maísmjöl

Einungis soppur til hjúpunar

Einungis soppur til hjúpunar

Einungis soppur til hjúpunar

Einungis forpakkaðar, austurlenskar núðlur, tilbúnar til neyslu, ætlaðar til
smásölu

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

eftir þörfum

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aukefni

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

I. flokkur

Soppur

Sojabaunahálfbeðmi

E 426

2000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Heiti

E 338–452

E-númer

Nr. 59/182
18.10.2012

Ediksýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

E 472a

E 481-482

(2)

Aukefni

Karamellubrún litarefni

Sorbínsýra — sorböt

Própíónsýra — própíónöt

Própíónsýra — própíónöt

Própíónsýra — própíónöt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Steróýl-2-laktýlöt

E 150a–d

E 200-203

E 280-283

E 280-283

E 280-283

E 338–452

E 481-482

3000

20000

1000

2000

3000

2000

eftir þörfum

(1)

(1) (4)

(1) (6)

(1) (6)

(1) (6)

(1) (2)

Að undanteknum afurðum í 7.1.1 og 7.1.2

Einungis sódabrauð

Einungis forpakkað brauð

Einungis orkuskert brauð, hálfbakað forpakkað brauð og forpökkuð rúnnstykki
og pítubrauð, forpökkuð pylsubrauð, bollur og dönsk snittubrauð

Einungis forpakkað brauð í sneiðum og rúgbrauð

Einungis forpakkað, sneitt brauð og rúgbrauð, hálfbakað og forpakkað kaffibrauð
til smásölu og orkusnautt brauð ætlað til smásölu

Einungis maltbrauð

Að undanteknum afurðum í 7.1.1 og 7.1.2

Einungis fljótsoðin hrísgrjón

Einungis fljótsoðin hrísgrjón

eftir þörfum
4000

Einungis fljótsoðin hrísgrjón

eftir þörfum

Einungis forsoðnar kornvörur
Einungis pökkuð hrísgrjón og hrísgrjónaafurðir, tilbúnar til neyslu, ætlaðar til
smásölu

(1)

Einungis semmelknödelteig

Takmarkanir/undanþágur

10000

200

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

I. flokkur

Brauð og smábrauð

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

E 471

07,1

Sojabaunahálfbeðmi

E 426

Kaffibrauð

Gallöt, TBHQ og BHA

E 310-320

2000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sorbínsýra — sorböt

Heiti

E 200-203

E-númer

07

Flokkur
Númer

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/183

07.1.1.

Flokkur
Númer

4000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

Að undanteknum afurðum í 7.1.1 og 7.1.2

Takmarkanir/undanþágur

(6): Própíónsýra og sölt hennar geta fyrirfundist í tilteknum gerjuðum vörum þar sem hún myndast í gerjunarferli þar sem góðum framleiðsluháttum er fylgt.

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sterýltartrat

Heiti

Ediksýra

Kalíumasetat

Natríumasetöt

Kalsíumasetat

Mjólkursýra

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Fitusýruesterar askorbínsýru

Lesitín

Natríumlaktat

Kalíumlaktat

Kalsíumlaktat

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

E 260

E 261

E 262

E 263

E 270

E 300

E 301

E 302

E 304

E 322

E 325

E 326

E 327

E 471

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Brauð framleitt eingöngu með eftirfarandi innihaldsefnum: hveitimjöli, vatni, geri eða súrdeigi, salti

E 483

E-númer

Nr. 59/184
18.10.2012

Vínsýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Ein- og díasetýlvínsýruesterar ein- og
tvíglýseríða af fitusýrum

Blandaðir edik- og vínsýruesterar ein- og
tvíglýseríða af fitusýrum

E 472d

E 472e

E 472f

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Kalíumasetat

Natríumasetöt

Kalsíumasetat

Mjólkursýra

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Fitusýruesterar askorbínsýru

Lesitín

Natríumlaktat

Kalíumlaktat

Kalsíumlaktat

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

E 261

E 262

E 263

E 270

E 300

E 301

E 302

E 304

E 322

E 325

E 326

E 327

E 471

Fínt kaffibrauð

Ediksýra

E 260

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

eftir þörfum

eftir þörfum

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

eftir þörfum

eftir þörfum

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

eftir þörfum

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Ediksýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Heiti

E 472a

E-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

07,2

07.1.2.

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/185

Flokkur
Númer

eftir þörfum

Fjölalkóhól

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Própíónsýra — própíónöt

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Própan-1,2-díólalgínat

Sojabaunahálfbeðmi

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 10000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sterýltartrat

IV. flokkur

E 160b

E 160d

E 200-203

E 220-228

E 280-283

E 310-320

E 338–452

E 392

E 405

E 426

E 432-436

E 473-474

E 475

E 477

E 481-482

E 483

4000

(1)

(1)

(1)

(41) (46)

(1) (4)

(1)

(1) (6)

(1) (2)

(25)

Neðanmáls
greinar

Einungis pakkað, fínt kaffibrauð, ætlað til smásölu

Einungis tilbúnar kökublöndur

Einungis pakkað fínt kaffibrauð (þ.m.t. sætabrauð) með meira en 0,65 vatnsvirkni

Einungis þurrt kex

Einungis fínt kaffibrauð með meira en 0,65 vatnsvirkni

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5000

5000

10000

3000

10000

2000

200

20000

200

2000

50

2000

25

10

200

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aukefni

Heiti

I. flokkur

E-númer

Nr. 59/186
18.10.2012

Flokkur
Númer

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

Asesúlfam-K

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 800
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 800
þess

Súkralósi

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 170
þess

Súkralósi

E 901

E 902

E 903

E 904

E 950

E 954

E 955

E 959

E 961

E 950

E 951

E 954

E 955

E 961

E 962

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

(52)

(52)

(51)

(11)b (49) (50)

(52)

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis essoblaten – kexþynnupappír

Einungis essoblaten – kexþynnupappír

Einungis essoblaten – kexþynnupappír

Einungis essoblaten – kexþynnupappír

Einungis essoblaten – kexþynnupappír

Einungis essoblaten – kexþynnupappír

Einungis kramarhús og kexþynnuform undir rjómaís, án viðbætts sykurs

Einungis kramarhús og kexþynnuform undir rjómaís, án viðbætts sykurs

Einungis kramarhús og kexþynnuform undir rjómaís, án viðbætts sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

700

1600

1700

1000

1000

60

800

1000

2000

60

50

800

Einungis kramarhús og kexþynnuform undir rjómaís, án viðbætts sykurs

Einungis kramarhús og kexþynnuform undir rjómaís, án viðbætts sykurs

Einungis sem húðunarefni fyrir lítið, fínt kaffibrauð, hjúpað með súkkulaði

eftir þörfum
2000

Einungis sem húðunarefni fyrir lítið, fínt kaffibrauð, hjúpað með súkkulaði

200

Einungis sem húðunarefni fyrir lítið, fínt kaffibrauð, hjúpað með súkkulaði

eftir þörfum

Einungis hveitikökur (e. scones) og afurðir úr svampdeigi

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sem húðunarefni fyrir lítið, fínt kaffibrauð, hjúpað með súkkulaði

(38)

(1)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

1000

Natríumálfosfat, súrt

E 541

10000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Sorbítanesterar

Heiti

E 491-495

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/187

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 961

E 962

1000

55

150

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Brúnt HT

E 155

Unnin kjötvara eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 853/2004

Skærblátt FCF

E 133

Einungis til heilbrigðismerkingar
Einungis til heilbrigðismerkingar
Einungis til heilbrigðismerkingar

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Óunnið kjöt annað en unnin kjötvara eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 853/2004

08.1.1.

Allúrarautt AC

Óunnið kjöt

08,1

E 129

Kjöt

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(38): Gefið upp sem ál

(25): Magn hvers eftirfarandi litarefnis má ekki fara yfir 50 mg/kg eða mg/l: E 110, E 122, E 124, E 155

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(6): Própíónsýra og sölt hennar geta fyrirfundist í tilteknum gerjuðum vörum þar sem hún myndast í gerjunarferli þar sem góðum framleiðsluháttum er fylgt.

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Einungis fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

08.1.2.

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neóhesperidín DC

Heiti

E 959

E-númer

08

Flokkur
Númer

Nr. 59/188
18.10.2012

Flokkur
Númer

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Allúrarautt AC

Karamellubrún litarefni

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Kalíumasetat

Natríumasetöt

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Natríumlaktat

Kalíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

E 129

E 150a–d

E 220-228

E 220-228

E 261

E 262

E 300

E 301

E 302

E 325

E 326

E 330

E 331

E 332

Heiti

E 120

E-númer

Einungis pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt
Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca
Einungis pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt

(1) (3)

Einungis morgunverðarpylsur; hamborgarakjöt með 4 % lágmarksgrænmetis- og/
eða korninnihald, blandað saman við kjötið

eftir þörfum

450

450

Einungis morgunverðarpylsur með 6% lágmarkskorninnihald og hamborgarakjöt
með 4% lágmarksgrænmetis- og/eða korninnihald, blandað saman við kjötið;
í þessum afurðum er kjötið hakkað þannig að vöðva- og fituvefur dreifist
fullkomlega og trefjarnar mynda ýrulausn með fitunni og gefa þannig afurðinni
dæmigert útlit sitt

eftir þörfum

Einungis morgunverðarpylsur með 6% lágmarkskorninnihald og hamborgarakjöt
með 4% lágmarksgrænmetis- og/eða korninnihald, blandað saman við kjötið;
í þessum afurðum er kjötið hakkað þannig að vöðva- og fituvefur dreifist
fullkomlega og trefjarnar mynda ýrulausn með fitunni og gefa þannig afurðinni
dæmigert útlit sitt

Takmarkanir/undanþágur

Einungis morgunverðarpylsur með 6% lágmarkskorninnihald og hamborgarakjöt
með 4% lágmarksgrænmetis- og/eða korninnihald, blandað saman við kjötið;
í þessum afurðum er kjötið hakkað þannig að vöðva- og fituvefur dreifist
fullkomlega og trefjarnar mynda ýrulausn með fitunni og gefa þannig afurðinni
dæmigert útlit sitt

(1) (3)

Neðanmáls
greinar

25

100

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/189

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Talkúm

E 338–452

E 553b

eftir þörfum

5000

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

Einungis til yfirborðsmeðferðar á pylsum

Einungis morgunverðarpylsur; í þessum afurðum er kjötið hakkað þannig að
vöðva- og fituvefur dreifist fullkomlega og trefjarnar mynda ýrulausn með fitunni
og gefa þannig afurðinni dæmigert útlit sitt

Einungis gehakt og pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Kúrkúmín

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Karamellubrún litarefni

Karótín

E 100

E 100

E 101

E 110

E 120

E 120

E 120

E 124

E 124

E 150a–d

E 160a

Unnið kjöt sem ekki er hitameðhöndlað

08.2.1.

I. flokkur

Unnin kjötvara

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Einungis pasturmas

eftir þörfum

Einungis pylsur

Einungis pylsur

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20

Einungis sobrasada

200

Einungis svínapylsur (sp. chorizo)/salchichon

Einungis pasturmas

eftir þörfum
250

Einungis svínapylsur (sp. chorizo)/salchichon

Einungis pylsur

200

100

Einungis sobrasada

Einungis pasturmas

eftir þörfum

135

Einungis pylsur

20

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kalsíumsítrat

Heiti

E 333

E-númer

08,2

Flokkur
Númer

Nr. 59/190
18.10.2012

Flokkur
Númer

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Rauðrófulitur, betanín

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Natamýsín

Nítrít

Nítröt

Ísóaskorbínsýra

Natríumísóaskorbat

Gallöt, TBHQ og BHA

Ísóaskorbínsýra

Natríumísóaskorbat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Rósmarínkjarni

Rósmarínkjarni

Talkúm

E 162

E 200-219

E 235

E 249-250

E 251-252

E 315

E 316

E 310-320

E 315

E 316

E 338–452

E 392

E 392

E 392

E 553b

Heiti

E 160c

E-númer

eftir þörfum

150

150

100

5000

500

500

200

500

500

150

150

1

(46)

(41) (46)

(46)

(1) (4)

(9)

(9)

(1) (13)

(7)

(7)

(8)

Yfirborðsmeðferð á pylsum

Einungis vatnssneytt kjöt

Að undanskildum þurrkuðum pylsum

Einungis þurrkaðar pylsur

Einungis verkaðar afurðir og rotvarðar afurðir

Einungis verkaðar afurðir og rotvarðar afurðir

Einungis vatnssneytt kjöt

Einungis verkaðar kjötafurðir og rotvarðar kjötafurðir

Einungis verkaðar kjötafurðir og rotvarðar kjötafurðir

Einungis yfirborðsmeðferð á þurrkuðum, verkuðum pylsum

Einungis yfirborðsmeðferð á þurrkuðum kjötvörum

eftir þörfum
(1) (2)

Einungis pylsur

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis pylsur

Neðanmáls
greinar

10

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/191

08.2.2.

Flokkur
Númer
Heiti

5

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

Aukefni

Kúrkúmín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Allúrarautt AC

Karamellubrún litarefni

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

Rauðrófulitur, betanín

Sorbínsýra — sorböt; p-hýdroxýbensóöt

I. flokkur

E 100

E 120

E 129

E 150a–d

E 160a

E 160c

E 162

E 200–203; 214–
219:

(1) (2)

Einungis fínar kæfur

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar kæfur (fr. terrines)

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar kæfur (fr. terrines)

10

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar kæfur (fr. terrines)

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar kæfur (fr. terrines)

eftir þörfum
20

Einungis pressað kjötálegg

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar kæfur (fr. terrines)

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar kæfur (fr. terrines)

Að undanskildri fituríkri lifur (fr. foie gras), foie gras entier, blocs de foie gras,
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

25

100

20

(13): Hámarksgildi gefið upp út frá fituinnihaldi

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sem bragðaukandi efni

(9): E 315 og E 316 eru leyfð ein og sér eða saman og hámarksgildi er gefið upp sem ísóaskorbínsýra

(8): Miðað við mg/dm2 yfirborð (finnst ekki á 5 mm dýpi)

(7): Hámarksmagn sem má bæta við meðan á framleiðslu stendur

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neóhesperidín DC

Hitameðhöndlað unnið kjöt

E 959

E-númer

Nr. 59/192
18.10.2012

Flokkur
Númer

Nítrít

Nítrít

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Ísóaskorbínsýra

Natríumísóaskorbat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat
(kalsíumtvínatríum EDTA)

Rósmarínkjarni

Rósmarínkjarni

Rósmarínkjarni

Kassíugúmmí

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Steróýl-2-laktýlöt

Talkúm

E 249-250

E 249-250

E 300

E 301

E 315

E 316

E 338–452

E 385

E 392

E 392

E 392

E 427

E 473-474

E 481-482

E 553b

eftir þörfum

4000

1500

150

100

150

250

5000

500

500

(1)

(1) (41)

(46)

(46)

(41) (46)

(1) (4)

(9)

(9)

Einungis yfirborðsmeðferð á pylsum

Einungis kjötvörur, hakkaðar og skornar í teninga, niðursoðnar í dósir

Að undanskildri fituríkri lifur (fr. foie gras), foie gras entier, blocs de foie gras,
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

Einungis vatnssneytt kjöt

Einungis þurrkaðar pylsur

Að undanskildum þurrkuðum pylsum

Einungis Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

Að undanskildri fituríkri lifur (fr. foie gras), foie gras entier, blocs de foie gras,
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

Einungis verkaðar kjötafurðir og rotvarðar kjötafurðir

Einungis verkaðar kjötafurðir og rotvarðar kjötafurðir

Einungis fiturík lifur (fr. foie gras), foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben

eftir þörfum

Einungis dauðhreinsaðar kjötafurðir (Fo > 3,00)

Að undanskildum dauðhreinsuðum kjötafurðum (Fo > 3,00)

Einungis bragðbætt hlaup úr kjöt- eða fisksoði (en. aspic)

Einungis bragðbætt hlaup úr kjöt- eða fisksoði (en. aspic)

Takmarkanir/undanþágur

Einungis fiturík lifur (fr. foie gras), foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben

(7) (58) (59)

(7) (59)

(1) (2)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

100

150

500

Bensósýra — bensóöt

E 210-213

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Sorbínsýra — sorböt

Heiti

E 200-203

E-númer

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/193

08.2.3.

Flokkur
Númer

5

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Litarefni með samsett hámarksgildi

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

III. flokkur

E 100

E 101

E 120

E 160b

E 160d

E 160d

E 200-203

Einungis ætur ytri hjúpur fyrir pasturma
Einungis ætur ytri hjúpur fyrir pasturma
Einungis ætur ytri hjúpur fyrir pasturma

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis ætar garnir og gervigarnir
Einungis gervigarnir, sem eru að stofni til úr kollageni, með vatnsvirkni yfir 0,6

30
eftir þörfum

500

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri hjúp fyrir pasturma

Einungis ætar garnir og gervigarnir

eftir þörfum

20

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri hjúp fyrir pasturma

Að undanteknum ætum ytri hjúpi fyrir pasturma

500

eftir þörfum

(59): Nítröt geta verið í tilteknum hitameðhöndluðum kjötafurðum en það stafar af náttúrulegri ummyndun nítríta í nítröt í umhverfi með lágu sýruinnihaldi

(58): Fo-gildið 3 svarar til hitunar í 3 mínútur við 121 °C (minnkun bakteríuálagsins úr einum milljarði gróa í hverjum 1 000 dósum í eitt gró í þúsund dósum).

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sem bragðaukandi efni, að undanskildri fituríkri lifur (fr. foie gras), foie
gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

(9): E 315 og E 316 eru leyfð ein og sér eða saman og hámarksgildi er gefið upp sem ísóaskorbínsýra

(7): Hámarksmagn sem má bæta við meðan á framleiðslu stendur

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neóhesperidín DC

Heiti

Garnir og gervigarnir, þekjuefni og skraut fyrir kjöt

E 959

E-númer

Nr. 59/194
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

4000

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1) (4)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Nítrít

Nítröt

Nítrít

Nítröt

Nítrít

Nítröt

Nítrít

Nítröt

Nítrít

E 249-250

E 251-252

E 249-250

E 251-252

E 249-250

E 251-252

E 249-250

E 251-252

E 249-250

(7)

(39) (59)

(39)

(39) (59)

(39)

(39) (59)

(39)

(39) (59)

(39)

Einungis kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: Pækli er sprautað inn í
kjötið og því næst er það látið liggja á kafi í pækli. Söltunartími er 14 til 21 dagur
og því næst er það látið þroskast í köldum reyk í fjórar til fimm vikur

Einungis söltuð tunga: Látin liggja á kafi í pækli í a.m.k. fjóra daga og forsoðin

Einungis söltuð tunga: Látin liggja á kafi í pækli í a.m.k. fjóra daga og forsoðin

Einungis Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados),
toucinho fumado og svipaðar afurðir: Látið liggja á kafi í pækli í þrjá til fimm
daga. Afurðin er ekki hitameðhöndluð og hefur mikla vatnsvirkni

Einungis Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados),
toucinho fumado og svipaðar afurðir: Látið liggja á kafi í pækli í þrjá til fimm
daga. Afurðin er ekki hitameðhöndluð og hefur mikla vatnsvirkni

Einungis Wiltshire-skinka og svipaðar afurðir: Pækli er sprautað inn í kjötið
og því næst er kjötið látið liggja á kafi í pækli í þrjá til tíu daga. Saltpækillinn
(e. immersion brine solution) inniheldur einnig örverufræðilega frumrækt (e.
microbiological starter cultures).

Einungis Wiltshire-skinka og svipaðar afurðir: Pækli er sprautað inn í kjötið
og því næst er kjötið látið liggja á kafi í pækli í þrjá til tíu daga. Saltpækillinn
(e. immersion brine solution) inniheldur einnig örverufræðilega frumrækt (e.
microbiological starter cultures).

Einungis Wiltshire-beikon og svipaðar afurðir: Pækli er sprautað inn í kjötið
og því næst er kjötið látið liggja á kafi í pækli í þrjá til tíu daga. Saltpækillinn
(e. immersion brine solution) inniheldur einnig örverufræðilega frumrækt (e.
microbiological starter cultures).

Einungis Wiltshire-beikon og svipaðar afurðir: Pækli er sprautað inn í kjötið
og því næst er kjötið látið liggja á kafi í pækli í þrjá til tíu daga. Saltpækillinn
(e. immersion brine solution) inniheldur einnig örverufræðilega frumrækt (e.
microbiological starter cultures).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

150

10

50

250

175

250

100

250

175

Hefðbundnar, pækilverkaðar kjötafurðir (kjötafurðirnar eru verkaðar með því að leggja þær í pækil sem inniheldur nítrít og/eða nítröt, salt og aðra efnisþætti).

08.2.4.1.

Einungis gljái fyrir kjöt

Einungis hlaup yfir kjötafurðir (soðnar, verkaðar eða þurrkaðar)

Takmarkanir/undanþágur

Kjötafurðir sem eru verkaðar á hefðbundinn hátt, með sérstökum ákvæðum um nítrít og nítröt

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sorbínsýra — sorböt; p-hýdroxýbensóöt

Heiti

E 200–203; 214–
219:

E-númer

08.2.4.

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/195

08.2.4.2.

Flokkur
Númer

Nítrít

Nítröt

Nítrít

Nítröt

E 249-250

E 251-252

E 249-250

E 251-252

Heiti

250

50

250

150

300

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(39)

(39)

(7) (40) (59)

(7)

(7)

Neðanmáls
greinar

Einungis rohschinken, nassgepökelt og svipaðar afurðir: Söltunartími, sem fer
eftir lögun og þyngd kjötbitanna, er u.þ.b. tveir dagar fyrir hvert kíló og því næst
kemur jöfnunar/þroskunartími

Einungis rohschinken, nassgepökelt og svipaðar afurðir: Söltunartími, sem fer
eftir lögun og þyngd kjötbitanna, er u.þ.b. tveir dagar fyrir hvert kíló og því næst
kemur jöfnunar/þroskunartími

Einungis beikon, filet de bacon og svipaðar afurðir: Látið liggja á kafi í pækli í
fjóra til fimm daga við 5 til 7 °C, oftast látið þroskast í 24 til 40 klst. við 22 °C,
e.t.v. reykt í 24 klst. við 20 til 25 °C og geymt í þrjár til sex vikur við 12 til 14 °C

Einungis beikon, filet de bacon og svipaðar afurðir: Látið liggja á kafi í pækli í
fjóra til fimm daga við 5 til 7 °C, oftast látið þroskast í 24 til 40 klst. við 22 °C,
e.t.v. reykt í 24 klst. við 20 til 25 °C og geymt í þrjár til sex vikur við 12 til 14 °C

Einungis kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: Pækli er sprautað inn í
kjötið og því næst er það látið liggja á kafi í pækli. Söltunartími er 14 til 21 dagur
og því næst er það látið þroskast í köldum reyk í fjórar til fimm vikur

Takmarkanir/undanþágur

Nítrít

Nítröt

Nítrít

Nítröt

Nítröt

E 249-250

E 251-252

E 249-250

E 251-252

E 251-252

250

250

100

250

175

(39) (59)

(39) (59)

(39)

(39) (59)

(39)

Einungis jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina og svipaðar
afurðir: Þurrsöltun með jöfnunartíma sem er a.m.k. 10 dagar og þroskunartíma
sem er lengri en 45 dagar

Einungis þurrsöltuð skinka og svipaðar afurðir: Þurrsöltun og síðan þroskun í
a.m.k. fjóra daga.

Einungis þurrsöltuð skinka og svipaðar afurðir: Þurrsöltun og síðan þroskun í
a.m.k. fjóra daga.

Einungis þurrsaltað beikon og svipaðar afurðir: Þurrsöltun og síðan þroskun í
a.m.k. fjóra daga.

Einungis þurrsaltað beikon og svipaðar afurðir: Þurrsöltun og síðan þroskun í
a.m.k. fjóra daga.

Hefðbundnar þurrsaltaðar afurðir. (Við þurrsöltun er þurr saltblanda, sem inniheldur nítrít og/eða nítröt, salt og aðra efnisþætti, sett á allt yfirborð kjötsins og því næst kemur
jöfnunar-/þroskunartími).

(59): Nítröt geta verið í tilteknum hitameðhöndluðum kjötafurðum en það stafar af náttúrulegri ummyndun nítríta í nítröt í umhverfi með lágu sýruinnihaldi

(40): Án viðbættra nítríta

(39): Hámarksmagn efnaleifa, gildi efnaleifa í lok framleiðsluferlisins

(7): Hámarksviðbætt magn

Nítröt

E 251-252

E-númer

Nr. 59/196
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

08.2.4.3.

Flokkur
Númer

Nítröt

Nítröt

Nítrít

Nítröt

E 251-252

E 251-252

E 249-250

E 251-252

Heiti

250

50

250

250

100

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(39) (59)

(39)

(39) (40) (59)

(39) (59)

(39)

Neðanmáls
greinar

Einungis rohschinken, nassgepökelt og svipaðar afurðir: Söltunartími, sem fer
eftir lögun og þyngd kjötbitanna, er u.þ.b. 10 til 14 dagar og því næst kemur
jöfnunar-/þroskunartími

Einungis rohschinken, nassgepökelt og svipaðar afurðir: Söltunartími, sem fer
eftir lögun og þyngd kjötbitanna, er u.þ.b. 10 til 14 dagar og því næst kemur
jöfnunar-/þroskunartími

Einungis jambon sec, jambon sel og aðrar svipaðar afurðir sem eru
þurrkaðar og saltaðar: Þurrsöltun í þrjá daga + einn dagur/kg og því næst er
vikutímabil eftir söltun og þroskunartími í 45 daga til 18 mánuði

Einungis presunto, presunto da pa og paio do lombo og svipaðar afurðir:
Þurrsöltun í 10 til 15 daga og því næst kemur 30 til 45 daga jöfnunartími og
þroskunartími sem er a.m.k. tveir mánuðir.

Einungis presunto, presunto da pa og paio do lombo og svipaðar afurðir:
Þurrsöltun í 10 til 15 daga og því næst kemur 30 til 45 daga jöfnunartími og
þroskunartími sem er a.m.k. tveir mánuðir

Takmarkanir/undanþágur

Nítrít

Nítröt

Nítrít

E 249-250

E 251-252

E 249-250

(39)

(39) (59)

(39)

Einungis kálfakjöt í hlaupi og bringukollar: Innsprautun með pækli og síðan
soðið, eftir minnst tvo daga, í sjóðandi vatni í allt að þrjár klukkustundir

Einungis rohschinken, trocken-/nassgepökelt og svipaðar afurðir: Þurrsöltun
og pæklun með lagningu á kaf í pækil eru notaðar saman (án innsprautunar með
pækli). Söltunartími, sem fer eftir lögun og þyngd kjötbitanna, er u.þ.b. 14 til 35
dagar og því næst kemur jöfnunar-/þroskunartími

Einungis rohschinken, trocken-/nassgepökelt og svipaðar afurðir: Þurrsöltun
og pæklun með lagningu á kaf í pækil eru notaðar saman (án innsprautunar með
pækli). Söltunartími, sem fer eftir lögun og þyngd kjötbitanna, er u.þ.b. 14 til 35
dagar og því næst kemur jöfnunar-/þroskunartími

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

50

250

50

Aðrar afurðir sem eru verkaðar á hefðbundinn hátt. (Pæklun og þurrsöltun eru notaðar saman eða nítrít og/eða nítrat er sett í samsetta vöru eða pæklinum er sprautað í afurðina áður
en hún er soðin)

(59): Nítröt geta verið í tilteknum hitameðhöndluðum kjötafurðum en það stafar af náttúrulegri ummyndun nítríta í nítröt í umhverfi með lágu sýruinnihaldi

(40): Án viðbættra nítríta

(39): Hámarksmagn efnaleifa, gildi efnaleifa í lok framleiðsluferlisins

Nítrít

E 249-250

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/197

Nítröt

Nítröt

Nítrít

Nítröt

E 251-252

E 251-252

E 249-250

E 251-252

Heiti

250

180

250

300

10

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(40) (7) (59)

(7)

(40) (7) (59)

(40) (7)

(39) (59)

Neðanmáls
greinar

Einungis saucissons sec og svipaðar afurðir: hráar, gerjaðar og þurrkaðar
pylsur án viðbætts nítríts: Afurðin er látin gerjast við hitastig á bilinu 18
til 22 °C eða lægra (10 til 12 °C) og því næst kemur a.m.k. þriggja vikna
þroskunartímabil Hlutfall vatns/prótíns í afurðinni er minna en 1,7

Einungis vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules,
lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás og svipaðar afurðir: Þurrkaða
afurðin er soðin við 70 °C og síðan kemur 8 til 12 daga verkun með þurrkun
og reykingu Gerjuð afurð er látin gerjast í 14 til 30 daga í þriggja áfanga
gerjunarferli og síðan er hún reykt

Einungis Salchichon y chorizo traducionales de larga curacion og svipaðar
afurðir: Þroskunartími er a.m.k. 30 dagar

Einungis rohwürste (salami og kantwurst): Afurðin er með a.m.k. fjögurra vikna
þroskunartíma og hlutfall vatns/prótíns er minna en 1,7

Einungis kálfakjöt í hlaupi og bringukollar: Innsprautun með pækli og síðan
soðið, eftir minnst tvo daga, í sjóðandi vatni í allt að þrjár klukkustundir

Takmarkanir/undanþágur

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Ísóaskorbínsýra

Natríumísóaskorbat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

E 300

E 301

E 302

E 315

E 316

E 330

E 331

Óunninn fiskur

09.1.1.

Fjölalkóhól

Óunninn fiskur og lagarafurðir

09,1

IV. flokkur

Fiskur og lagarafurðir

eftir þörfum

(9)

(9)

Einungis frystur og djúpfrystur fiskur með rautt roð

Einungis frystur og djúpfrystur fiskur með rautt roð

Einungis frystur og djúpfrystur óunninn fiskur, í öðrum tilgangi en til sætunar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

1500

1500

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

(59): Nítröt geta verið í tilteknum hitameðhöndluðum kjötafurðum en það stafar af náttúrulegri ummyndun nítríta í nítröt í umhverfi með lágu sýruinnihaldi

(40): Án viðbættra nítríta

(39): Hámarksmagn efnaleifa, gildi efnaleifa í lok framleiðsluferlisins

(7): Hámarksviðbætt magn

Nítröt

E 251-252

E-númer

09

Flokkur
Númer

Nr. 59/198
18.10.2012

09.1.2.

Flokkur
Númer

Kalsíumsítrat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 333

E 338–452

5000

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

Fjölalkóhól

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

IV. flokkur

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 300

E 301

E 302

E 330

E 331

E 332

E 333

E 338–452

Óunnin lindýr og krabbadýr

(1) (4)

(3) (10)

(3) (10)

(3) (10)

Einungis fryst og djúpfryst lindýr og krabbadýr

Einungis krabbadýr af ættunum Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae yfir
120 einingar

Einungis krabbadýr af ættunum Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae á bilinu
80 til 120 einingar

Einungis fryst og djúpfryst óunninn krabbadýr og smokkar; krabbadýr af
ættunum Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae upp að 80 einingum

Einungis fryst og djúpfryst óunninn krabbadýr, lindýr og smokkar; í öðrum
tilgangi en til sætunar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

300

200

150

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis fryst og djúpfryst fiskflök

(9): E 315 og E 316 eru leyfð ein og sér eða saman og hámarksgildi er gefið upp sem ísóaskorbínsýra

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kalíumsítröt

Heiti

E 332

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/199

09,2

Flokkur
Númer

4-hexýlresorsínól

E 586

2

(75)

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(42)

Neðanmáls
greinar

Einungis ferskt, fryst eða djúpfryst kjöt af krabbadýrum

Einungis fryst og djúpfryst krabbadýr

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Tartrasín

Kínólíngult

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Klórófýll, klórófýllín

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

E 100

E 101

E 102

E 104

E 110

E 120

E 122

E 124

E 140

Unninn fiskur og lagarfurðir, þ.m.t. lindýr og krabbadýr

(42): Sem efnaleif

(10): Hámarksgildi í ætum hlutum

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(35)

(35)

(35)

(35)

(35)

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

100

100

100

100

100

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum
(35)

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

100

Einungis súrímí og svipaðar afurðir, og laxalíki

Einungis súrímí og svipaðar afurðir, og laxalíki

500

eftir þörfum

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat
(kalsíumtvínatríum EDTA)

Heiti

E 385

E-númer

Nr. 59/200
18.10.2012

Flokkur
Númer

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Grænt S

Karamellubrún litarefni

Gljáandisvart BN, Svart PN

Viðarkolsvart

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

β-apó-8′-karótenal (C30)

Lútín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Kalsíumkarbónat

Títandíoxíð

Járnoxíð og -hýdroxíð

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Tartrasín

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

E 142

E 150a–d

E 151

E 153

E 160a

E 160c

E 160e

E 161b

E 162

E 163

E 170

E 171

E 172

E 100

E 101

E 102

E 110

E 120

E 122

E 124

Heiti

E 141

E-númer

250

(36)

(36)

(36)

(36)

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

250

250

250

250

eftir þörfum
(36)

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

(36)

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

250

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum
Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

(35)

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

100

(35)

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum
100

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

eftir þörfum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum

(35)

(35)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

100

eftir þörfum

100

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/201

Flokkur
Númer

Allúrarautt AC

Klórófýll, klórófýllín

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Grænt S

Karamellubrún litarefni

Gljáandisvart BN, Svart PN

Viðarkolsvart

Brúnt HT

Karótín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

β-apó-8′-karótenal (C30)

Lútín

Rauðrófulitur, betanín

Antósýanín

Títandíoxíð

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Tartrasín

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Ponseau 4R, kókínílrautt A

E 140

E 141

E 142

E 150a–d

E 151

E 153

E 155

E 160a

E 160c

E 160e

E 161b

E 162

E 163

E 171

E 100

E 101

E 102

E 110

E 120

E 124

Heiti

E 129

E-númer

100

(37)

(37)

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

100

100

(37)

Einungis reyktur fiskur

eftir þörfum

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

eftir þörfum

(37)

Einungis forsoðin krabbadýr

eftir þörfum

100

Einungis forsoðin krabbadýr

eftir þörfum

Einungis forsoðin krabbadýr
Einungis forsoðin krabbadýr

(36)

eftir þörfum

250

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

eftir þörfum
(36)

Einungis forsoðin krabbadýr

eftir þörfum

250

Einungis forsoðin krabbadýr

eftir þörfum

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

Einungis forsoðin krabbadýr

(36)

(36)

eftir þörfum

250

eftir þörfum

250

Einungis forsoðin krabbadýr

eftir þörfum

Einungis forsoðin krabbadýr
Einungis forsoðin krabbadýr

(36)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

250

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Nr. 59/202
18.10.2012

Flokkur
Númer

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

Gljáandisvart BN, Svart PN

Viðarkolsvart

Karótín

Annattó, bixín, norbixín

Paprikukjarni, kapsantín, kapsórúbín

β-apó-8′-karótenal (C30)

Títandíoxíð

Járnoxíð og -hýdroxíð

Antósýanín

Lýkópen

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 151

E 153

E 160a

E 160b

E 160c

E 160e

E 171

E 172

E 163

E 160d

E 160d

E 200-203

E 200-213

E 200-213

E 200-213

E 210-213

E 220-228

E 220-228

Heiti

E 141

E-númer

(37)

135

50

1000

6000

2000

200

1000

30

10

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

(3) (10)

(3) (10)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(37)

Takmarkanir/undanþágur

Einungis soðin krabbadýr af ættunum Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae
upp að 80 einingum

Einungis soðin krabbadýr og smokkar

Einungis soðin krabbadýr og lindýr

Einungis soðnar rækjur af tegundunum Crangon crangon og Crangon vulgaris

Einungis niðurlagður fiskur og lagarafurðir, þ.m.t. krabbadýr, lindýr, súrímí og
mauk úr fiski/krabbadýrum; soðin krabbadýr og lindýr

Einungis saltaður, þurrkaður fiskur

Bragðbætt hlaup úr kjöt- eða fisksoði

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum, forsoðin krabbadýr, súrímí, reyktur
fiskur

Einungis laxalíki

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

eftir þörfum
100

Einungis reyktur fiskur

10

Einungis reyktur fiskur

eftir þörfum

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

Einungis reyktur fiskur

(37)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

100

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/203

Flokkur
Númer

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Nítröt

Ísóaskorbínsýra

Natríumísóaskorbat

Rósmarínkjarni

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 220-228

E 220-228

E 251-252

E 315

E 316

E 392

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

E 338–452

E 338–452

Heiti

E 220-228

E-númer

5000

1000

200

10

30

120

160

300

200

150

1500

1500

500

270

200

180

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1) (4)

(1) (4)

(11)a

(41) (46)

(9)

(9)

(3) (10)

(3)

(3) (10)

Neðanmáls
greinar

Einungis mauk úr fiski og krabbadýrum og í unnum, frystum og djúpfrystum
lindýrum og krabbadýrum

Einungis krabbadýraafurðir í dósum; súrímí og svipaðar afurðir

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur úr fiski,
krabbadýrum og lindýrum

Einungis rotvarðar og niðurlagðar fiskafurðir

Einungis rotvarðar og niðurlagðar fiskafurðir

Einungis kryddlegin síld og tannsíld

Einungis soðin krabbadýr af ættunum Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae
yfir 120 einingar

Einungis þurrkaður, saltaður fiskur af tegundinni Gadidae

Einungis soðin krabbadýr af ættunum Penaeidae, Solenoceridae og Aristaeidae á
bilinu 80 til 120 einingar

Takmarkanir/undanþágur

Nr. 59/204
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

09,3

Flokkur
Númer

75

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

Einungis fiskur, krabbadýr og lindýr, niðursoðin í dósir og krukkur

Takmarkanir/undanþágur

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bórsýra

E 200-213

E 284

4000

2000

30

30

Einungis styrjuegg (kavíar)

Einungis niðurlagðar fiskafurðir, þ.m.t. afurðir úr fiskhrognum

Að undanskildum styrjueggjum (kavíar)

Að undanskildum styrjueggjum (kavíar)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(54)

Lýkópen

E 160d

(1) (2)

Amarant

E 123

Að undanskildum styrjueggjum (kavíar)

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

300

Að undanskildum styrjueggjum (kavíar)

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Einungis unnin fiskhrogn

Aukefni

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(37): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 102, E 110, E 120, E 124, E 151, E160e

(36): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 102, E 110, E 120, E 122, E 124, E 129, E 142, E 151, E 160e og E 161b

(35): Að hámarki eitt og sér eða fyrir samsetningu af E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 142, E 151, E 160e og E 161b

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(10): Hámarksgildi í ætum hlutum

(9): E 315 og E 316 eru leyfð ein og sér eða saman og hámarksgildi er gefið upp sem ísóaskorbínsýra

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat
(kalsíumtvínatríum EDTA)

Heiti

I. flokkur

Fiskhrogn

E 385

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/205

10,2

1500

1500

(54): Gefið upp sem bórsýra

Takmarkanir/undanþágur

Einungis rotvarðar og niðurlagðar fiskafurðir

Einungis rotvarðar og niðurlagðar fiskafurðir

Einungis styrjuegg (kavíar)

(9): E 315 og E 316 eru leyfð ein og sér eða saman og hámarksgildi er gefið upp sem ísóaskorbínsýra

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(9)

(9)

(54)

Neðanmáls
greinar

Aukefni

Tríetýlsítrat

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Nísín

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Sojabaunahálfbeðmi

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

I. flokkur

E 1505

E 200-203

E 200-213

E 234

E 338–452

E 392

E 426

E 475

(46)

(1) (4)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis vatnssneyddar og þykktar, frystar og djúpfrystar eggjaafurðir

Einungis egg í fljótandi formi (eggjahvíta, -rauða eða heilt egg)

Einungis gerilsneydd egg í fljótandi formi (eggjahvíta, -rauða eða heilt egg)

Einungis egg í fljótandi formi (eggjahvíta, -rauða eða heilt egg)

Einungis vatnssneyddar og þykktar, frystar og djúpfrystar eggjaafurðir

Einungis þurrkuð eggjahvíta

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

10000

200

10000

6,25

5000

1000

eftir þörfum

Við skreytingu eða stimplun eggjaskurna má nota þau litarefni sem um getur í B-hluta 1 í þessum viðauka

Unnin egg og eggjaafurðir

Við skreytingu eða stimplun eggjaskurna má nota þau litarefni sem um getur í B-hluta 1 í II. viðauka eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 589/2008

Óunnin egg

10,1

Natríumísóaskorbat

E 316

Egg og eggjaafurðir

Ísóaskorbínsýra

E 315

4000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Natríumtetrabórat (bórax)

Heiti

E 285

E-númer

10

Flokkur
Númer

Nr. 59/206
18.10.2012

Tríetýlsítrat

E 1505

Heiti

(1) (38)

Neðanmáls
greinar

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Kísildíoxíð — sílíköt

Kísildíoxíð — sílíköt

E 220-228

E 338–452

E 551-559

E 551-559

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi

Einungis glúkósasíróp, líka vatnssneytt

Einungis sykrur, að glúkósasírópi undanskildu

Einungis eggjahvíta

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

I. flokkur

E 220-228

Aðrar sykrur og síróp

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

40

(3)

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(1)

(1)

eftir þörfum
10000

(4)

(3)

(3)

10000

20

10

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

Sykrur og síróp eins og skilgreint er í tilskipun 2001/111/EB

11,1

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(38): Gefið upp sem ál

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

Sykrur, síróp, hunang og borðsætuefni

11,2

eftir þörfum

30

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Álsúlföt

E 520-523

E-númer

11

Flokkur
Númer

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/207

70

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(3)

Neðanmáls
greinar

Einungis melassi (e. treacle and molasses)

Takmarkanir/undanþágur

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt eftir þörfum
þess
eftir þörfum

Aspartam

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Karragenan

Karóbgúmmí

E 951

E 952

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

E 200-219

E 330

E 331

E 407

E 410

eftir þörfum

(1) (2)

Einungis ef vatnsinnihald er meira en 75 %

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

500

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Asesúlfam-K

E 950

eftir þörfum

Fjölalkóhól

Borðsætuefni í fljótandi formi

11.4.1.

IV. flokkur

Borðsætuefni

11,4

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Heiti

Hunang eins og það er skilgreint í tilskipun 2001/110/EB

E 220-228

E-númer

11,3

Flokkur
Númer

Nr. 59/208
18.10.2012

11.4.2.

Flokkur
Númer

Tragakant

Arabískt gúmmí

Xantangúmmí

Gellangúmmí

Glýseról

Pektín

Örkristallaður sellulósi

Hýdroxýprópýlsellulósi

Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi

Etýlmetýlsellulósi

Karboxýmetýlsellulósi

Natríumkarbónöt

Kalíumkarbónöt

Glúkonódeltalakton

Glýsín og natríumsalt þess

E 413

E 414

E 415

E 418

E 422

E 440

E 460(i)

E 463

E 464

E 465

E 466

E 500

E 501

E 575

E 640

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

Fjölalkóhól

Asesúlfam-K

IV. flokkur

E 950

Borðsætuefni í duftformi

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Gúargúmmí

Heiti

E 412

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/209

Flokkur
Númer

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt eftir þörfum
þess
eftir þörfum

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Kalsíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumtartrat

Kalsíumfosföt

Karragenan

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Tragakant

Arabískt gúmmí

Xantangúmmí

Gellangúmmí

Pektín

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

E 327

E 330

E 331

E 336

E 341

E 407

E 410

E 412

E 413

E 414

E 415

E 418

E 440

eftir þörfum

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

E 952

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aspartam

Heiti

E 951

E-númer

Nr. 59/210
18.10.2012

11.4.3.

Flokkur
Númer

Metýlsellulósi

Hýdroxýprópýlsellulósi

Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi

Etýlmetýlsellulósi

Karboxýmetýlsellulósi

Víxltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi

Natríumkarbónöt

Kalíumkarbónöt

Kísildíoxíð — sílíköt

Glúkonódeltalakton

Natríumglúkonat

Kalíumglúkonat

Kalsíumglúkónat

Glýsín og natríumsalt þess

Pólýdextrósi

Pólýetýlenglýkól

E 461

E 463

E 464

E 465

E 466

E 468

E 500

E 501

E 551-559

E 575

E 576

E 577

E 578

E 640

E 1200

E 1521

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

50000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Fjölalkóhól

Asesúlfam-K

E 950

eftir þörfum

eftir þörfum

(1)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IV. flokkur

Borðsætuefni í töfluformi

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sellulósi

Heiti

E 460

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/211

Flokkur
Númer

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt eftir þörfum
þess
eftir þörfum

Súkralósi

Támatín

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Eplasýra

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Vínsýra (L(+)-)

Kalíumtartrat

Arabískt gúmmí

Pektín

Sellulósi

Örkristallaður sellulósi

Sellulósaduft

Metýlsellulósi

Hýdroxýprópýlsellulósi

Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi

E 954

E 955

E 957

E 959

E 961

E 962

E 296

E 330

E 331

E 334

E 336

E 414

E 440

E 460

E 460(i)

E 460(ii)

E 461

E 463

E 464

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

E 952

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aspartam

Heiti

E 951

E-númer

Nr. 59/212
18.10.2012

Natríum-, kalíum- og kalsíumsölt af
fitusýrum

Magnesíumsölt af fitusýrum

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Natríumkarbónöt

Kalíumkarbónöt

Kísildíoxíð — sílíköt

Glúkonódeltalakton

Natríumglúkonat

Kalíumglúkonat

Kalsíumglúkónat

Glýsín og natríumsalt þess

Pólýdextrósi

Pólývínylpýrrólídón

Pólývínylpólýpýrrólídón

Pólýetýlenglýkól

E 470a

E 470b

E 471

E 500

E 501

E 551-559

E 575

E 576

E 577

E 578

E 640

E 1200

E 1201

E 1202

E 1521

Salt og saltlíki

Víxltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi

E 468

12,1

Karboxýmetýlsellulósi

E 466

Salt, krydd, súpur, sósur, salöt og prótínafurðir

Etýlmetýlsellulósi

Heiti

E 465

E-númer

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

50000

eftir þörfum

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

12

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/213

12.1.2.

12.1.1.

Flokkur
Númer

Ferrósýaníð

Natríumkarbónöt

Magnesíumkarbónöt

Magnesíumklóríð

Magnesíumoxíð

Kísildíoxíð — sílíköt

E 535-538

E 500

E 504

E 511

E 530

E 551-559

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

20

10000

Aukefni

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Ferrósýaníð

Kísildíoxíð — sílíköt

Glútamínsýra — glútamöt

E 338–452

E 535-538

E 551-559

E 620-625

eftir þörfum

20000

20

10000

(57): Hámarksgildið er gefið upp sem vatnsfrítt kalíumferrósýaníð

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

I. flokkur

Saltlíki

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Kalsíumkarbónat

Heiti

E 170

Salt

E-númer

(1) (57)

(1) (4)

(1) (57)

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

Einungis sjávarsalt

Takmarkanir/undanþágur

Nr. 59/214
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Sellulósi

Natríum-, kalíum- og kalsíumsölt af
fitusýrum

E 460

E 470a

Takmarkanir/undanþágur

Einungis þurrkaður

eftir þörfum

Einungis kanill (Cinnamomum ceylanicum)
Einungis þurrkaður

(3)

eftir þörfum

150

Neðanmáls
greinar

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Gallöt, TBHQ, BHA og BHT

Rósmarínkjarni

Kísildíoxíð — sílíköt

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

E 160d

E 200-213

E 220-228

E 310-321

E 392

E 551-559

Kryddblöndur og bragðbætar

30000

(1)

(41) (46)

(1) (13)

(3)

(1) (2)

Einungis kryddblöndur

Einungis kryddblöndur, að stofni til úr sítrussafa

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

200

200

1000

50

500

eftir þörfum

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

Kryddjurtir og krydd

(57): Hámarksgildið er gefið upp sem vatnsfrítt kalíumferrósýaníð

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

12.2.1.

12.2.2.

Heiti

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Ríbónúkleótíð

Krydd, kryddjurtir, kryddblöndur

E 626-635

E-númer

12,2

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/215

12,4

12,3

Flokkur
Númer
Takmarkanir/undanþágur

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

170

eftir þörfum
(3)

Einungis gerjað edik

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

II. flokkur

III. flokkur

IV. flokkur

E 200-213

E 220-228

(3)

(1) (2)
Að undanskildu Dijon-sinnepi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

250

1000

300

Aukefni

I. flokkur
eftir þörfum

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Karamellubrún litarefni

E 150a–d

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(13): Hámarksgildi gefið upp út frá fituinnihaldi

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

Aukefni

Sinnep

eftir þörfum

Neðanmáls
greinar

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

I. flokkur

Edik

Ríbónúkleótíð

E 626-635

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Glútamínsýra — glútamöt

Heiti

E 620-625

E-númer

Nr. 59/216
18.10.2012

12,5

Flokkur
Númer

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 320
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

(11)b (49) (50)

(52)

Einungis Dijon-sinnep

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

350

12

50

140

350

350

(41) (46)

(3)

Neðanmáls
greinar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. flokkur

Súpur og seyði

Asesúlfam-K

E 950

100

Rósmarínkjarni

E 392

500

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Heiti

E 220-228

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/217

Flokkur
Númer

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rafsýra

Rósmarínkjarni

Kassíugúmmí

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 2000

Dímetýlpólýsíloxan

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 110
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 160d

E 200-213

E 310-320

E 338–452

E 363

E 392

E 427

E 432-436

E 473-474

E 900

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(11)b (49) (50)

(52)

(1)

(1)

(46)

(1) (4)

(1) (13)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis orkuskertar súpur

Einungis orkuskertar súpur

Einungis orkuskertar súpur

Einungis orkuskertar súpur

Einungis orkuskertar súpur

Einungis orkuskertar súpur

Einungis orkuskertar súpur

Einungis súpur

Einungis þurrkaðar súpur og seyði

Einungis þurrkaðar súpur og seyði

Einungis súpur og seyði í fljótandi formi (ekki niðursoðin)

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

110

5

50

45

110

110

10

1000

2500

50

5000

3000

200

500

20

50

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Litarefni eftir þörfum

Heiti

II. flokkur

E-númer

Nr. 59/218
18.10.2012

12,6

Flokkur
Númer

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

III. flokkur

IV. flokkur

E 160d

E 200-203

E 200-203

E 200-213

E 200-213

E 210-213

E 210-213

E 310-320

E 338–452

5000

(1) (4)

(1) (13)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis ýrðar sósur með 60 % fituinnihald eða meira

Einungis ýrðar sósur með minna en 60 % fituinnihald

Einungis ýrðar sósur með minna en 60 % fituinnihald

Einungis ýrðar sósur með 60 % fituinnihald eða meira; óýrðar sósur

Einungis ýrðar sósur með 60 % fituinnihald eða meira

Einungis ýrðar sósur með minna en 60 % fituinnihald

Að undanteknum sósum sem eru að stofni til úr tómötum

Þar með talið súrsað grænmeti (e. pickles), grænmetissósur (e. relish), kryddsultur
og piccalilli; að undanteknum sósum sem eru að stofni til úr tómötum

Að undanteknum sósum sem eru að stofni til úr tómötum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

500

1000

2000

1000

1000

2000

50

500

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(13): Hámarksgildi gefið upp út frá fituinnihaldi

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Heiti

I. flokkur

Sósur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/219

Flokkur
Númer

Kassíugúmmí

Própan-1,2-díólalgínat

Karajagúmmí

Sojabaunahálfbeðmi

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 10000

Pólýglýserólpólýrísínóleat

Sorbítanesterar

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 160
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

E 427

E 405

E 416

E 426

E 432-436

E 473-474

E 476

E 491-495

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 961

2

12

50

450

350

350

5000

4000

5000

30000

10000

8000

2500

100

Rósmarínkjarni

E 392

75

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Kalsíumtvínatríumetýlendíamíntetraasetat
(kalsíumtvínatríum EDTA)

Heiti

E 385

E-númer

(52)

(1)

(1)

(1)

(41) (46)

Neðanmáls
greinar

Einungis sem bragðaukandi efni

Einungis ýrðar sósur

Einungis salatsósur

Einungis ýrðar sósur

Einungis ýrðar sósur

Einungis ýrðar sósur

Einungis ýrðar sósur

Takmarkanir/undanþágur

Nr. 59/220
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

12,7

Flokkur
Númer
Heiti

350

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)b (49) (50)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

Litarefni eftir þörfum

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og kalsíumsölt 160
þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

II. flokkur

E 200-213

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

350

(11)b (49) (50)

(52)

(1) (2)

Einungis Feinkostsalat

Einungis Feinkostsalat

Einungis Feinkostsalat

Einungis Feinkostsalat

Einungis Feinkostsalat

Einungis Feinkostsalat

Einungis Feinkostsalat

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

12

50

140

350

350

1500

Aukefni

I. flokkur
eftir þörfum

(13): Hámarksgildi gefið upp út frá fituinnihaldi

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aspartam- og asesúlfamsalt

Salöt og ósæt smurálegg

E 962

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/221

12,9

12,8

Flokkur
Númer
Heiti

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Sorbítanesterar

E 491-495

eftir þörfum

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Neóhesperidín DC

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

E 160d

E 200-203

E 220-228

E 220-228

E 338–452

E 959

(1) (4)

(3)

(3)

(1) (2)

Einungis jurtaprótínafurðir, einungis sem bragðaukandi efni

Einungis jurtaprótíndrykkir

Einungis gelatín

Einungis kjöt-, fisk-, krabbadýra- og smokkahliðstæður

Einungis kjöt-, fisk-, krabbadýra-, smokka- og ostahliðstæður, að stofni til úr
prótíni

Einungis kjöt- og fiskhliðstæður, að stofni til úr jurtaprótínum

Einungis kjöt- og fiskhliðstæður, að stofni til úr jurtaprótínum

Einungis þurrger og bökunarger

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5

20000

50

200

2000

30

100

eftir þörfum

Prótínafurðir, að undanskildum afurðum sem falla undir flokk 1.8

Aukefni

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

I. flokkur

Ger og gerafurðir

E-númer

Nr. 59/222
18.10.2012

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

Mjólkursýra

L-askorbýlpalmítat

Tókóferólauðugur kjarni

α-tókóferól

γ-tókóferól

δ-tókóferól

Lesitín

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

E 270

E 304(i)

E 306

E 307

E 308

E 309

E 322

E 330

E 331

E 332

(43)

(43)

(14)

(16)

(16)

(16)

(16)

Einungis L(+)-form

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2000

eftir þörfum

1000

10

10

10

10

10

eftir þörfum

Athugasemd: Við framleiðslu á sýrðri mjólk er heimilt að nota ræktir sem eru ekki sjúkdómsvaldandi og sem mynda L(+)-mjólkursýru

Ungbarnablöndur eins og skilgreint er í tilskipun 2006/141/EB

Nota skal E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c og E 1450 í samræmi við þau gildi sem sett eru í viðaukunum við tilskipun 2006/141/EB

Hámarksnotkunargildin eiga við um matvæli sem eru tilbúin til neyslu og eru tilreidd í samræmi við fyrirmæli framleiðenda

INNGANGUR, GILDIR UM ALLA UNDIRFLOKKA

Matvæli fyrir ungbörn og smábörn

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

13,1

13.1.1.

Takmarkanir/undanþágur

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Heiti

Matvæli sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota eins og skilgreint er í tilskipun 2009/39/EB

E-númer

13

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/223

13.1.2.

Flokkur
Númer

Natríumfosföt

Kalíumfosföt

Gúargúmmí

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Súkrósaesterar af fitusýrum

E 339

E 340

E 412

E 471

E 472c

E 472c

E 473

120

9000

7500

4000

1000

1000

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(14)

(14)

(14)

(14)

(4) (15)

(4) (15)

(4) (44)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem innihalda vatnsrofin prótín, peptíð eða amínósýrur

Einungis seld í fljótandi formi þegar afurðin inniheldur prótín sem eru vatnsrofin
að hluta til, peptíð eða amínósýrur

Einungis þegar afurðin er seld í duftformi

Einungis þegar fljótandi afurðin inniheldur prótín sem eru vatnsrofin að hluta til

Takmarkanir/undanþágur

Mjólkursýra

L-askorbýlpalmítat

Tókóferólauðugur kjarni

α-tókóferól

γ-tókóferól

E 270

E 304(i)

E 306

E 307

E 308

10

(16)

(16)

(16)

Einungis L(+)-form

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10

10

10

eftir þörfum

Athugasemd: Við framleiðslu á sýrðri mjólk er heimilt að nota ræktir sem eru ekki sjúkdómsvaldandi og sem mynda L(+)-mjólkursýru

Stoðblöndur eins og skilgreint er í tilskipun 2006/141/EB

(44): Í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(43): E 331 og E 332 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman og í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(16): E 306, E 307, E 308 og E 309 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(15): E 339 og E 340 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman og í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(14): Ef fleiri en einu efnanna E 322, E 471, E 472c og E 473 er bætt við matvæli er hámarksgildið fyrir hvert þessara efna í viðkomandi matvælum lækkað í hlutfalli við
samanlagt magn hinna efnanna í viðkomandi matvælum

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

Fosfórsýra

Heiti

E 338

E-númer

Nr. 59/224
18.10.2012

Flokkur
Númer

Lesitín

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Fosfórsýra

Natríumfosföt

Kalíumfosföt

Karragenan

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Pektín

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Súkrósaesterar af fitusýrum

E 322

E 330

E 331

E 332

E 338

E 339

E 340

E 407

E 410

E 412

E 440

E 471

E 472c

E 472c

E 473

120

9000

7500

4000

5000

1000

1000

300

1000

(43)

eftir þörfum

(14)

(14)

(14)

(14)

(17)

(17)

(17)

(4) (15)

(4) (15)

(4) (44)

(43)

(14)

(16)

Neðanmáls
greinar

2000

eftir þörfum

1000

10

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Einungis afurðir sem innihalda vatnsrofin prótín, peptíð eða amínósýrur

Einungis þegar afurðin er seld í fljótandi formi og hún inniheldur prótín sem eru
vatnsrofin að hluta til, peptíð eða amínósýrur

Einungis þegar afurðin er seld í duftformi

Einungis sýrðar stoðblöndur

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(16): E 306, E 307, E 308 og E 309 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(15): E 339 og E 340 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman og í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(14): Ef fleiri en einu efnanna E 322, E 471, E 472c og E 473 er bætt við matvæli er hámarksgildið fyrir hvert þessara efna í viðkomandi matvælum lækkað í hlutfalli við
samanlagt magn hinna efnanna í viðkomandi matvælum

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

δ-tókóferól

Heiti

E 309

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/225

13.1.3.

Flokkur
Númer

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

(44): Í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(43): E 331 og E 332 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman og í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(17): Ef fleiri en einu efnanna E 407, E 410 og E 412 er bætt við matvæli er hámarksmagnið fyrir hvert þessara efna í viðkomandi matvælum lækkað í hlutfalli við samanlagt
magn efnis eða efna sem eru fyrir í þeim

Heiti

Kalsíumkarbónat

Ediksýra

Kalíumasetat

Natríumasetöt

Kalsíumasetat

Mjólkursýra

Eplasýra

L-askorbínsýra

Natríum-L-askorbat

Kalsíum-L-askorbat

L-askorbýlpalmítat

Tókóferólauðugur kjarni

α-tókóferól

γ-tókóferól

δ-tókóferól

E 170

E 260

E 261

E 262

E 263

E 270

E 296

E 300

E 301

E 302

E 304(i)

E 306

E 307

E 308

E 309

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar
Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar, einungis L(+)-form
Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar, einungis L(+)-form

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(18)

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

100

100

100

100

100

200

200

(18)

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu sem innihalda fitu, þ.m.t. kex
og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum

(18)

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum

200

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum

Unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur fyrir ungbörn og smábörn eins og skilgreint er í tilskipun 2006/125/EB

E-númer

Nr. 59/226
18.10.2012

Flokkur
Númer

Lesitín

Natríumlaktat

Kalíumlaktat

Kalsíumlaktat

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

Vínsýra (L(+)-)

Natríumtartrat

Kalíumtartrat

Fosfórsýra

Natríumfosföt

Kalíumfosföt

Kalsíumfosföt

Kalsíumfosföt

Kalsíumtartrat

Algínsýra

Natríumalgínat

Kalíumalgínat

E 322

E 325

E 326

E 327

E 330

E 331

E 332

E 333

E 334

E 335

E 336

E 338

E 339

E 340

E 341

E 341

E 354

E 400

E 401

E 402

E-númer

Heiti

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar
Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar
Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

(23)

(23)

(23)

(42)

(4)

(4) (20)

(4) (20)

(4) (20)

(4)

(42)

Einungis eftirréttir og búðingar

Einungis eftirréttir og búðingar

Einungis eftirréttir og búðingar

Einungis L(+)-form; einungis kex og tvíbökur

Einungis í eftirréttum, að stofni til úr aldinum

Einungis kornvörur

Einungis kornvörur

Einungis kornvörur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

Einungis L(+)-form; einungis kex og tvíbökur og barnamatur

Einungis L(+)-form; einungis kex og tvíbökur og barnamatur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

500

500

500

5000

1000

1000

1000

1000

1000

5000

5000

(42)

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum

Einungis L(+)-form; einungis kex og tvíbökur og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar, einungis L(+)-form

eftir þörfum

(42)

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar, einungis L(+)-form

eftir þörfum

5000

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar, einungis L(+)-form

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis kex og tvíbökur, matvæli með korn sem uppistöðu, barnamatur

Neðanmáls
greinar

10000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/227

Flokkur
Númer

Kalsíumalgínat

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Arabískt gúmmí

Xantangúmmí

Pektín

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Arabískt gúmmí

Xantangúmmí

Pektín

Dífosföt

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Ediksýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Mjólkursýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Natríumkarbónöt

Kalíumkarbónöt

Ammóníumkarbónöt

Saltsýra

E 410

E 412

E 414

E 415

E 440

E 410

E 412

E 414

E 415

E 440

E 450

E 471

E 472a

E 472b

E 472c

E 500

E 501

E 503

E 507

Heiti

E 404

E-númer

Einungis sem lyftiefni
Einungis sem lyftiefni
Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis kex og tvíbökur, matvæli með korn sem uppistöðu, barnamatur

Einungis kex og tvíbökur, matvæli með korn sem uppistöðu, barnamatur

Einungis kex og tvíbökur, matvæli með korn sem uppistöðu, barnamatur

Einungis kex og tvíbökur, matvæli með korn sem uppistöðu, barnamatur

Einungis kex og tvíbökur

Einungis glútenlaus matvæli með korn sem uppistöðu

Einungis glútenlaus matvæli með korn sem uppistöðu

Einungis glútenlaus matvæli með korn sem uppistöðu

Einungis glútenlaus matvæli með korn sem uppistöðu

Einungis glútenlaus matvæli með korn sem uppistöðu

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis eftirréttir og búðingar

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sem lyftiefni

(22)

(22)

(22)

(22)

(4) (42)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(23)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

5000

5000

5000

5000

5000

20000

20000

20000

20000

20000

10000

10000

10000

10000

10000

500

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Nr. 59/228
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

Flokkur
Númer

Kalíumhýdroxíð

Kalsíumhýdroxíð

Kísildíoxíð

Glúkonódeltalakton

L-systeín

Oxuð sterkja

Mónósterkjufosfat

Dísterkjufosfat

Fosfatað dísterkjufosfat

Asetýlað dísterkjufosfat

Asetýluð sterkja

Asetýlað dísterkjuadípat

Natríumoktenýlsúksínatsterkja

Asetýluð, oxuð sterkja

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Kalsíumaskorbat

Kalsíumsítrat

E 525

E 526

E 551

E 575

E 920

E 1404

E 1410

E 1412

E 1413

E 1414

E 1420

E 1422

E 1450

E 1451

E 300

E 301

E 302

E 333

eftir þörfum

300

300

300

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

1000

5000

(18): E 300, E 301 og E 302 eru leyfð ein og sér eða saman og gildi eru gefin upp sem askorbínsýra

Einungis afurðir með lágt sykurinnihald, að stofni til úr aldinum

Einungis drykkir, safar og barnamatur, að stofni til úr aldinum og grænmeti,

Einungis drykkir, safar og barnamatur, að stofni til úr aldinum og grænmeti,

Einungis drykkir, safar og barnamatur, að stofni til úr aldinum og grænmeti,

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur

Einungis kex fyrir ungbörn og smábörn

Einungis kex og tvíbökur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(18)

(18)

(18)

(42)

Einungis þurrar kornvörur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum
2000

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis unnin matvæli með korn sem uppistöðu og barnamatur, einungis til
sýrustigsstillingar

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Natríumhýdroxíð

Heiti

E 524

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/229

13.1.4.

Flokkur
Númer
Heiti

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

(42): Sem efnaleif

(23): E 400, E 401, E 402 og E 404 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(22): E 471, E 472a, E 472b og E 472c eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(21): E 410, E 412, E 414, E 415 og E 440 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(20): E 339, E 340 og E 341 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(19): E 304, E 306, E 307, E 308 og E 309 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

Takmarkanir/undanþágur

Mjólkursýra

L-askorbýlpalmítat

Tókóferólauðugur kjarni

α-tókóferól

γ-tókóferól

δ-tókóferól

Lesitín

Sítrónusýra

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Fosfórsýra

Natríumfosföt

Kalíumfosföt

E 270

E 304(i)

E 306

E 307

E 308

E 309

E 322

E 330

E 331

E 332

E 338

E 339

E 340

(1) (4) (15)

(1) (4) (15)

(1) (4)

(14)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

Einungis L(+)-form

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

1000

2000

eftir þörfum

10000

100

100

100

100

100

eftir þörfum

Athugasemd: Við framleiðslu á sýrðri mjólk er heimilt að nota ræktir sem eru ekki sjúkdómsvaldandi og sem mynda L(+)-mjólkursýru

Önnur matvæli fyrir smábörn

E-númer

Nr. 59/230
18.10.2012

Flokkur
Númer

Karragenan

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Arabískt gúmmí

Xantangúmmí

Pektín

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Súkrósaesterar af fitusýrum

Natríumkarbónöt

Kalíumkarbónöt

Ammóníumkarbónöt

Saltsýra

Natríumhýdroxíð

Kalíumhýdroxíð

Oxuð sterkja

Mónósterkjufosfat

Dísterkjufosfat

Fosfatað dísterkjufosfat

E 410

E 412

E 414

E 415

E 440

E 471

E 472c

E 472c

E 473

E 500

E 501

E 503

E 507

E 524

E 525

E 1404

E 1410

E 1412

E 1413

Heiti

E 407

E-númer

Einungis til sýrustigsstillingar
Einungis til sýrustigsstillingar

eftir þörfum

Einungis afurðir sem innihalda vatnsrofin prótín, peptíð eða amínósýrur

Einungis þegar afurðin er seld í fljótandi formi og hún inniheldur prótín sem eru
vatnsrofin að hluta til, peptíð eða amínósýrur

eftir þörfum

50000

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

50000

50000

50000

Takmarkanir/undanþágur

Einungis þegar afurðin er seld í duftformi

Einungis til sýrustigsstillingar

(14)

(14)

(14)

(14)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

120

9000

7500

4000

5000

10000

10000

10000

10000

300

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
Nr. 59/231

Asetýluð sterkja

Asetýlað dísterkjuadípat

Natríumoktenýlsúksínatsterkja

E 1420

E 1422

E 1450

50000

50000

50000

50000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Kalsíumkarbónat

L-askorbýlpalmítat

Natríumsítröt

Kalíumsítröt

Kalsíumsítrat

Fosfórsýra

Natríumfosföt

Kalíumfosföt

E 170

E 304(i)

E 331

E 332

E 333

E 338

E 339

E 340

1000

(1) (4) (20)

(1) (4) (20)

(1) (4)

Einungis til sýrustigsstillingar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

1000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

100

eftir þörfum

Sérfæða fyrir ungbörn, notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi og sérstakar blöndur fyrir ungbörn

13.1.5.1.

Aukefnin í flokkum 13.1.1 og 13.1.2 gilda

Sérfæða fyrir ungbörn og smábörn til notkunar í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB og sérstakar blöndur fyrir ungbörn

(21): E 410, E 412, E 414, E 415 og E 440 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(16): E 304, E 306, E 307, E 308 og E 309 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(15): E 339 og E 340 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman og í samræmi við gildin sem sett eru í tilskipunum 2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB

(14): Ef fleiri en einu efnanna E 322, E 471, E 472c og E 473 er bætt við matvæli er hámarksgildið fyrir hvert þessara efna í viðkomandi matvælum lækkað í hlutfalli við
samanlagt magn hinna efnanna í viðkomandi matvælum

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Asetýlað dísterkjufosfat

Heiti

E 1414

E-númer

13.1.5.

Flokkur
Númer

Nr. 59/232
18.10.2012

Flokkur
Númer

Kalsíumfosföt

Natríumalgínat

Própan-1,2-díólalgínat

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Xantangúmmí

Pektín

Karboxýmetýlsellulósi

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Súkrósaesterar af fitusýrum

Natríumkarbónöt

Kalíumkarbónöt

Saltsýra

Natríumhýdroxíð

Kalíumhýdroxíð

Kalsíumhýdroxíð

E 401

E 405

E 410

E 412

E 415

E 440

E 466

E 471

E 472c

E 472c

E 473

E 500

E 501

E 507

E 524

E 525

E 526

Heiti

E 341

E-númer

Einungis sem lyftiefni
Einungis sem lyftiefni
Einungis sem lyftiefni
Einungis til sýrustigsstillingar
Einungis til sýrustigsstillingar
Einungis til sýrustigsstillingar

eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum
eftir þörfum

Einungis þegar selt í fljótandi formi; frá fæðingu

Einungis þegar selt í duftformi; frá fæðingu

Frá fæðingu í sérhæfðu mataræði, einkum prótínlausu

Frá fæðingu í afurðum sem notaðar eru til sérfæðismeðferðar vegna
efnaskiptaraskana

Frá fæðingu í afurðum sem notaðar eru vegna meltingarkvilla

Frá fæðingu til notkunar í afurðum, sem eru að stofni til úr amínósýrum eða
peptíðum, til notkunar fyrir sjúklinga sem eiga við að stríða skerta starfsemi í
meltingarvegi, vanfrásog á prótínum eða meðfæddar efnaskiptaraskanir

Frá fæðingu í afurðum í fljótandi blöndum sem innihalda vatnsrofin prótín,
peptíð eða amínósýrur

Frá fæðingu í afurðum til að draga úr vélindabakflæði

Frá 12 mánaða aldri fyrir sérhæft fæði sem ætlað er smábörnum með óþol fyrir
kúamjólk eða meðfæddar efnaskiptaraskanir

Frá fjögurra mánaða aldri að því er varðar sérstök matvæli með aðlagaða
samsetningu, sem þörf er fyrir vegna efnaskiptaraskana og almennt í sondumat

Takmarkanir/undanþágur

Einungis afurðir sem innihalda vatnsrofin prótín, peptíð og amínósýrur

(1) (4) (20)

Neðanmáls
greinar

120

9000

7500

5000

10000

10000

1200

10000

10000

200

1000

1000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/233

20000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(20): E 339, E 340 og E 341 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Natríumoktenýlsúksínatsterkja

Heiti

Neðanmáls
greinar

Própan-1,2-díólalgínat

Karóbgúmmí

Gúargúmmí

Xantangúmmí

Pektín

Karboxýmetýlsellulósi

Ein- og tvíglýseríð af fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Sítrónusýruesterar ein- og tvíglýseríða af
fitusýrum

Súkrósaesterar af fitusýrum

Natríumoktenýlsúksínatsterkja

E 405

E 410

E 412

E 415

E 440

E 466

E 471

E 472c

E 472c

E 473

E 1450

20000

120

9000

7500

5000

10000

10000

1200

10000

10000

200

1000

Einungis afurðir sem innihalda vatnsrofin prótín, peptíð og amínósýrur

Einungis þegar selt í fljótandi formi; frá fæðingu

Einungis þegar selt í duftformi; frá fæðingu

Frá fæðingu í sérhæfðu mataræði, einkum prótínlausu

Frá fæðingu í afurðum sem notaðar eru til sérfæðismeðferðar vegna
efnaskiptaraskana

Frá fæðingu í afurðum sem notaðar eru vegna meltingarkvilla

Frá fæðingu til notkunar í afurðum, sem eru að stofni til úr amínósýrum eða
peptíðum, til notkunar fyrir sjúklinga sem eiga við að stríða skerta starfsemi í
meltingarvegi, vanfrásog á prótínum eða meðfæddar efnaskiptaraskanir

Frá fæðingu í afurðum í fljótandi blöndum sem innihalda vatnsrofin prótín,
peptíð eða amínósýrur

Frá fæðingu í afurðum til að draga úr vélindabakflæði

Frá 12 mánaða aldri fyrir sérhæft fæði sem ætlað er smábörnum með óþol fyrir
kúamjólk eða meðfæddar efnaskiptaraskanir

Frá fjögurra mánaða aldri að því er varðar sérstök matvæli með aðlagaða
samsetningu, sem þörf er fyrir vegna efnaskiptaraskana og almennt í sondumat

Matvæli í þessum flokki mega líka innihalda aukefni sem eru leyfð í samsvarandi matvælaflokkum

Sérfæða sem er notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB (að undanskildum vörum í matvælaflokki 13.1.5)

Natríumalgínat

E 401

Aukefnin í flokki 13.1.3 gilda, að undanskildum E 270, E 333, E 341

Takmarkanir/undanþágur

Einungis í ungbarnablöndur og stoðblöndur

Sérfæða fyrir ungbörn og smábörn til notkunar í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun 1999/21/EB

E 1450

E-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

13,2

13.1.5.2.

Flokkur
Númer

Nr. 59/234
18.10.2012

Flokkur
Númer

eftir þörfum

Fjölalkóhól

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Própan-1,2-díólalgínat

Agar

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

IV. flokkur

E 160d

E 200-213

E 338–452

E 405

E 406

E 432-436

E 473-474

E 475

E 477

E 481-482

E 491-495

E 950

E 951

E 952

E 954

(52)

(51)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (4)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

200

400

1000

450

5000

2000

1000

5000

1000

eftir þörfum

1200

5000

1500

30

50

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aukefni

Heiti

I. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/235

13,3

Flokkur
Númer

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 959

E 961

E 962

450

32

100

400

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Própan-1,2-díólalgínat

Pólýsorböt

III. flokkur

IV. flokkur

E 160d

E 200-213

E 338–452

E 405

E 432-436

1000

(1)

(1) (4)

(1) (2)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1200

5000

1500

30

50

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

Sérfæða til að stýra þyngd sem á að koma í staðinn fyrir allan matarskammt dagsins eða stakar máltíðir (í heild sinni eða hluta daglegrar fæðu)

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Súkralósi

Heiti

E 955

E-númer

Nr. 59/236
18.10.2012

Flokkur
Númer

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sorbítanesterar

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 477

E 481-482

E 491-495

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

(11)a (49) (50)

(52)

(51)

(1)

(1)

(1)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

450

26

100

320

240

400

800

450

5000

2000

1000

5000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

E 475

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Heiti

E 473-474

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/237

Heiti

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

Fjölalkóhól

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

II. flokkur

IV. flokkur

E 338–452

14.1.2.

500

(1) (4)

Einungis tilbúið borðvatn

Aukefni

Kalsíumkarbónat

Sorbínsýra — sorböt

I. flokkur

E 170

E 200-203

(1) (2)

Einungis Sød … saft og sødet … saft

Einungis þrúgusafi

Einungis grænmetissafar

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

500

eftir þörfum

Aldinsafar eins og skilgreint er í tilskipun 2001/112/EB og grænmetissafar

(48): Ólífræn sölt sem bætt er við tilbúið borðvatn til stöðlunar eru ekki flokkuð sem aukefni

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Vatn, þ.m.t. náttúrulegt ölkelduvatn eins og skilgreint er í tilskipun 2009/54/EB, og uppsprettuvatn og allt annað vatn sem er tappað á flöskur eða sett í umbúðir

14.1.1.

E 338–452

Óáfengir drykkir

14,1

(1) (4)

Þ.m.t. þurrkað pasta

Takmarkanir/undanþágur

Drykkjarvörur

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Þar að auki eru leyfð öll aukefni í hliðstæðum afurðum sem innihalda glúten

5000

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

Vörur í þessum flokki mega líka innihalda aukefni sem eru leyfð í samsvarandi matvælaflokkum hliðstæðna

Matvæli sem henta fólki sem er með glútenóþol, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 41/2009

E-númer

14

13,4

Flokkur
Númer

Nr. 59/238
18.10.2012

14.1.3.

Flokkur
Númer

Bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Eplasýra

Askorbínsýra

Sítrónusýra

Kalíumtartrat

Pektín

Dímetýlpólýsíloxan

E 210-213

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 296

E 300

E 330

E 336

E 440

E 900

10

3000

eftir þörfum

3000

eftir þörfum

3000

70

350

50

2000

200

2000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(3)

(3)

(3)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis ananassafi og Sød … saft og sødet … saft

Einungis ananas- og píslaraldinsafi

Einungis þrúgusafi

Einungis ananassafi

Einungis þrúgusafi, ógerjaður, til notkunar við kirkjulegar athafnir

Einungis súraldin- og sítrónusafi

Einungis appelsínu-, greipaldin-, epla- og ananassafi til magnafgreiðslu þar sem
seldur er tilbúinn matur

Einungis þrúgusafaþykkni til heimilisvínframleiðslu

Einungis Sød … saft og sødet … saft

Einungis þrúgusafi, ógerjaður, til notkunar við kirkjulegar athafnir

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

I. flokkur

E 200-203

E 200-203

(1) (2)

(1) (2)

Einungis hefðbundin sænsk ávaxtasíróp, hámarkið gildir ef E 210–213, bensósýra
— bensóöt, er einnig notað

Einungis hefðbundin sænsk og finnsk ávaxtasíróp

Einungis aldinnektar, ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 og
E 968

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

250

300

Aldinnektar eins og skilgreint er í tilskipun 2001/112/EB og grænmetisnektar og svipaðar vörur

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Heiti

E 200-213

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/239

14.1.4.

Flokkur
Númer

Mjólkursýra

Eplasýra

Askorbínsýra

Sítrónusýra

Pektín

Karboxýmetýlsellulósi

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 270

E 296

E 300

E 330

E 440

E 466

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

(11)a (49) (50)

(52)

Aukefni

Bragðbættar drykkjarvörur

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. flokkur

350

20

30

300

80

250

600

350

Einungis hefðbundin sænsk og finnsk ávaxtasíróp úr sítrusávöxtum

eftir þörfum

Einungis hefðbundin sænsk og finnsk ávaxtasíróp

Einungis hefðbundin sænsk og finnsk ávaxtasíróp

Takmarkanir/undanþágur

Einungis ananas og píslaraldin

(51)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

3000

5000

eftir þörfum

eftir þörfum

5000

150

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

Bensósýra — bensóöt

Heiti

E 210-213

E-númer

Nr. 59/240
18.10.2012

Flokkur
Númer

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Bensósýra — bensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Dímetýldíkarbónat

Fúmarsýra

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt 700

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 160d

E 200-203

E 200-203

E 210-213

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 220-228

E 242

E 297

E 338–452

E 338–452

E 338–452

E 338–452

E 338–452

2000

(1) (4)

(1) (4)

(1) (4)

(1) (4)

(1) (4)

(24)

(3)

(3)

(3)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(25)

Neðanmáls
greinar

Einungis súkkulaði- og maltdrykkir sem eru að stofni til úr mjólkurafurðum

Einungis jurtaprótíndrykkir

Einungis íþróttadrykkir sem innihalda mysuprótín

Einungis íþróttadrykkir

Einungis skyndiduft fyrir drykki, að stofni til úr aldinum

Einungis annað þykkni, að stofni til úr aldinsafa eða smátt skornum aldinbitum;
capilé, groselha

Einungis þykkni, að stofni til úr aldinsafa, sem innihalda ekki minna en 2,5 %
bygg (byggvatn)

Einungis óáfengar, bragðbættar drykkjarvörur sem innihalda a.m.k. 235 g/l af
glúkósasírópi

Einungis yfirfærsla úr þykknum í óáfenga bragðbætta drykkjarvöru sem
inniheldur aldinsafa

Að undanskildum drykkjum sem eru að stofni til úr mjólkurafurðum

Hámarkið gildir ef E 210–213, bensósýra — bensóöt, eru einnig notuð

Að undanskildum drykkjum sem eru að stofni til úr mjólkurafurðum

Að undanskildum þynnanlegum drykkjum

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20000

4000

500

1000

250

250

350

50

20

150

250

300

12

100

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Litarefni eftir þörfum

Heiti

II. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/241

Flokkur
Númer

Própan-1,2-díólalgínat

Sojabaunahálfbeðmi

Súkrósaasetatísóbútýrat

Glýserólesterar af trjárósíni

Beta-sýklódextrín

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 10000

Natríum- og kalsíumsteróýl-2-laktýlöt

Dímetýlpólýsíloxan

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neóhesperidín DC

Támatín

Neótam

E 405

E 426

E 444

E 445

E 459

E 473-474

E 473-474

E 481-482

E 900

E 950

E 951

E 952

E 954

E 954

E 955

E 959

E 959

E 957

E 961

(52)

(52)

(51)

(1)

(1)

(1)

(1)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis sem bragðaukandi efni í bragðbættum, óáfengum drykkjum sem eru að
stofni til úr vatni

Einungis bragðbættir drykkir, að stofni til úr mjólk eða mjólkurafleiddum
afurðum, orkusnauðir eða án viðbætts sykurs

Einungis drykkir sem eru orkuskertir eða án viðbætts sykurs, að undanskildum
drykkjum sem eru að stofni til úr mjólk eða mjólkurafleiddum afurðum

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis gaseosa, orkuskert eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis duft til tilreiðslu heitra drykkja

Einungis duft til tilreiðslu heitra drykkja

Einungis drykkir sem eru að stofni til úr anísfræi eða mjólkurafurðum og
kókoshnetu- og möndludrykkir

Einungis bragðbættir skyndidrykkir í duftformi

Einungis skýjaðir drykkir

Einungis skýjaðir drykkir

Einungis drykkir, að stofni til úr mjólkurvörum, ætlaðir til smásölu

Einungis duft til heimagerðra drykkja

Einungis duft til heimagerðra drykkja

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20

0,5

50

30

300

100

80

250

600

350

10

2000

500

100

300

5000

300

3000

Rafsýra

E 363

10000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Adipínsýra — adípöt

Heiti

E 355-357

E-númer

Nr. 59/242
18.10.2012

Aspartam- og asesúlfamsalt

Kvillæjakjarni

E 962

E 999

200

350

2

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(45)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis sem bragðaukandi efni í afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts
sykurs

Takmarkanir/undanþágur

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

E 902

Einungis sem húðunarefni fyrir kaffibaunir
Einungis sem húðunarefni fyrir kaffibaunir

eftir þörfum
eftir þörfum

Kaffi, kaffikjarni

14.1.5.1.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

E 901

Kaffi, te, jurta- og aldinseyði, kaffifífill; kjarni úr tei og jurta- og aldinseyði og kaffifíflum; te, jurta- og aldinseyði og unnar kornvörur sem ætlaðar eru í seyði, sem og blöndur og
skyndiblöndur þessara afurða

(45): Reiknað sem vatnsfrír útdráttur

(25): Magn hvers eftirfarandi litarefnis má ekki fara yfir 50 mg/kg eða mg/l: E 110, E 122, E 124, E 155

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neótam

Heiti

E 961

E-númer

14.1.5.

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/243

Skellakk

E 904

Fúmarsýra

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Adipínsýra — adípöt

Rafsýra

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 1000

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 10000

Natríum- og kalsíumsteróýl-2-laktýlat

Sorbítanesterar

E 297

E 338–452

E 355-357

E 363

E 473-474

E 473-474

E 481-482

E 491-495

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (4)

(24)

(1) (2)

Einungis teþykkni í fljótandi formi og fljótandi ávaxta- og jurtaseyðisþykkni

Einungis duft til tilreiðslu heitra drykkja

Einungis duft til tilreiðslu heitra drykkja

Einungis niðursoðið kaffi í fljótandi formi

Einungis duft til heimagerðra drykkja

Einungis duft til heimagerðra drykkja

Einungis drykkir fyrir sjálfsala, að stofni til úr kaffi; skyndite og skyndijurtate

Einungis skyndivörur til tilreiðslu á bragðbættu tei og jurtatei

Einungis teþykkni í fljótandi formi

Einungis teþykkni í fljótandi formi og fljótandi ávaxta- og jurtaseyðisþykkni

Áfengir drykkir, að meðtöldum óáfengum og lítið áfengum hliðstæðum drykkjum.

Bjór og maltdrykkir

14.2.1.

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

500

2000

3000

10000

2000

1000

250

Dímetýldíkarbónat

E 242

600

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

E 200-213

Að undanteknum óbragðbættum telaufum; þ.m.t. bragðbætt skyndikaffi; ekki má
nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 og E 968 í drykki

Einungis sem húðunarefni fyrir kaffibaunir

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sem húðunarefni fyrir kaffibaunir

Neðanmáls
greinar

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aukefni

Heiti

I. flokkur

Annað

Karnúbavax

E 903

E-númer

14,2

14.1.5.2.

Flokkur
Númer

Nr. 59/244
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

Flokkur
Númer

Karamellubrún litarefni

Bensósýra — bensóöt

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Mjólkursýra

Askorbínsýra

Natríumaskorbat

Sítrónusýra

Própan-1,2-díólalgínat

Arabískt gúmmí

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

E 210-213

E 200-203

E 220-228

E 220-228

E 270

E 300

E 301

E 330

E 405

E 414

E 950

E 951

E 954

Heiti

E 150a–d

E-númer

80

600

350

eftir þörfum

100

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

50

20

200

200

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(52)

(3)

(1) (2)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (upprunalegt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (upprunalegt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (uppruna
legt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Einungis bjór sem eftirgerjast í ámunni

Einungis bjór á tunnum sem inniheldur meira en 0,5 % af viðbættum,
gerjanlegum sykri og/eða ávaxtasafa eða -þykkni.

Einungis óáfengur bjór; bjór á tunnum sem inniheldur meira en 0,5 % af
viðbættum, gerjanlegum sykri og/eða ávaxtasafa eða -þykkni.

Einungis bjór

Takmarkanir/undanþágur

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/245

Flokkur
Númer

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Asesúlfam-K

Aspartam

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 959

E 961

E 962

E 950

E 951

E 955

E 959

E 961

E 962

25

1

10

10

25

25

350

20

10

250

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)b (49) (50)

(52)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis orkuskertur bjór

Einungis orkuskertur bjór

Einungis orkuskertur bjór

Einungis orkuskertur bjór

Einungis orkuskertur bjór

Einungis orkuskertur bjór

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (upprunalegt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (upprunalegt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (upprunalegt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Einungis óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 1,2 %
miðað við rúmmál; Bière de table/Tafelbier/Table beer (upprunalegt magn
maltvökva er minna en 6 %), að undanskildum Obergäriges Einfachbier; bjór með
lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið upp sem NaOH; dökkur
bjór af gerðinni oud bruin

Takmarkanir/undanþágur

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Súkralósi

Heiti

E 955

E-númer

Nr. 59/246
18.10.2012

14.2.3.

14.2.2.

Flokkur
Númer
Heiti

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Dímetýldíkarbónat

E 242

250

200
Einungis óáfengir

Einungis óáfengir

Einungis óáfengir

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Dímetýldíkarbónat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Própan-1,2-díólalgínat

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

E 220-228

E 242

E 338–452

E 405

E 473-474

(1) (2)

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

100

1000

250

200

200

(1)

(1) (4)

(24)

(3)

Að undanskildum cidre bouché

Einungis cidre bouché

eftir þörfum

Karamellubrún litarefni

E 150a–d

Að undanskildum cidre bouché

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

200

Að undanskildum cidre bouché

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

Aukefni

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(24)

(3)

(1) (2)

I. flokkur

Eplasítri og perusítri

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

200

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sorbínsýra — sorböt

E 200-203

Notkun á aukefnum er leyfð í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007, ákvörðun ráðsins 2006/232/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 og
framkvæmdarráðstafanir þeirra

Vín og aðrar afurðir sem skilgreindar eru í reglugerð (EB) nr. 1234/2007, ásamt hliðstæðum óáfengum drykkjum

E-númer

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/247

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Kvillæjakjarni

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 962

E 999

(45)

(11)a (49) (50)

(52)

Neðanmáls
greinar

Að undanskildum cidre bouché

Að undanskildum cidre bouché

Takmarkanir/undanþágur

(45): Reiknað sem vatnsfrír útdráttur

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

Aukefni

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

Ávaxtavín og gervivín (e. made wine)

I. flokkur

200

350

20

20

50

80

600

350

10

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Dímetýlpólýsíloxan

Heiti

E 900

E-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

14.2.4.

Flokkur
Númer

Nr. 59/248
18.10.2012

14.2.5.

Flokkur
Númer

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Dímetýldíkarbónat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Metavínsýra

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

E 200-203

E 220-228

E 220-228

E 242

E 338–452

E 353

E 473-474

100

1000

250

260

200

200

10

(1) (4)

(24)

(3)

(3)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis gervivín

Einungis ávaxtavín og alkóhólskert vín

Einungis gervivín

Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Sorbínsýra — sorböt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

II. flokkur

E 200-203

E 220-228

E 338–452

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(1) (4)

(3)

(1) (2)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

200

200

eftir þörfum

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

I. flokkur

Mjöður

Lýkópen

E 160d

200

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Litarefni eftir þörfum

Heiti

II. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/249

14.2.6.

Flokkur
Númer

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(24)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Heiti

Litarefni með samsett hámarksgildi

Amarant

Karamellubrún litarefni

Annattó, bixín, norbixín

Silfur

III. flokkur

E 123

E 150a–d

E 160b

E 174

Einungis líkjörar
Einungis líkjörar

eftir þörfum

Að undanskildu ávaxtabrennivíni, brenndum drykkjum (með heiti aldinsins
á undan) sem fengnir eru með því að leggja plöntuefni í bleyti og eima síðan
afurðina, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino eða Maraskino og
Mistrà Viskí (en. whisky, whiskey) má einungis innihalda E 150a

eftir þörfum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10

Að undanskildum brenndum drykkjum, eins og skilgreint er í 1. mgr. 5. gr.,
og söluheitum, sem skráð eru í 1.–14. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008, og brenndum drykkjum (með heiti aldinsins á undan) sem fengnir
eru með því að leggja plöntuefni í bleyti og eima síðan afurðina, London Gin,
Sambuca, Maraschino, Marrasquino eða Maraskino og Mistrà

30

200

Að undanskildum brenndum drykkjum, eins og skilgreint er í 1. mgr. 5. gr.,
og söluheitum, sem skráð eru í 1.–14. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008, og brenndum drykkjum (með heiti aldinsins á undan) sem fengnir
eru með því að leggja plöntuefni í bleyti og eima síðan afurðina, London Gin,
Sambuca, Maraschino, Marrasquino eða Maraskino og Mistrà

Að undanskildum brenndum drykkjum, eins og skilgreint er í 1. mgr. 5. gr.,
og söluheitum, sem skráð eru í 1.–14. lið II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008, og brenndum drykkjum (með heiti aldinsins á undan) sem fengnir
eru með því að leggja plöntuefni í bleyti og eima síðan afurðina, London Gin,
Sambuca, Maraschino, Marrasquino eða Maraskino og Mistrà

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Að undanteknu viskíi (en. whisky, whiskey); E 420, E 421, E 953, E 965, E 966,
E 967 og E 968 má aðeins nota í líkjöra

Aukefni

I. flokkur

Brenndir drykkir eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 110/2008

E 473-474

E-númer

Nr. 59/250
18.10.2012

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt 1000

Própan-1,2-díólalgínat

Karajagúmmí

Glýserólesterar af trjárósíni

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

E 338–452

E 405

E 416

E 445

E 473-474

E 475

E 481-482

(1)

(1)

(1) (4)

(3)

Neðanmáls
greinar

Einungis ýrðir líkjörar

Einungis ýrðir líkjörar

Að undanskildu viskíi

Einungis skýjaðir, brenndir drykkir

Einungis eggjalíkjörar

Einungis ýrðir líkjörar

Að undanskildu viskíi

Einungis eimaðir áfengir drykkir sem innihalda heilar perur

Einungis líkjörar

Takmarkanir/undanþágur

Kryddvín

14.2.7.1.

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Tartrasín

Kínólíngult

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

E 100

E 101

E 102

E 104

E 110

100

(27)

(26) (27)

(26) (27)

Einungis bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Einungis americano, bitter vino

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

100

100

100

100

(26) (27)

Karamellubrún litarefni

E 150a–d

(26) (27)

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur
eftir þörfum

Að undanskildu americano, bitter vino

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

Að undanskildu americano, bitter vino

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

Aukefni

I. flokkur

200

Afurðir, að stofni til úr kryddvíni, eins og skilgreint er í reglugerð (EBE) nr. 1601/91

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

8000

5000

100

10000

10000

50

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

E 220-228

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Gull

Heiti

E 175

E-númer

14.2.7.

Flokkur
Númer

18.10.2012
Nr. 59/251

14.2.7.2.

Flokkur
Númer

Amarant

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Allúrarautt AC

Amarant

Karamellubrún litarefni

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Dímetýldíkarbónat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

E 123

E 124

E 129

E 123

E 150a–d

E 160d

E 200-203

E 242

E 338–452

E 473-474

Aukefni

Drykkir, að stofni til úr kryddvíni
Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

(27): E 100, E 101, 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 og E 129 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman í bitter vino

(26): E 100, E 101, 102, E 104, E 120, E 122, E 123 og E 124 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman í americano

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. flokkur

(1)

(1) (4)

(24)

(1) (2)

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

1000

250

200

10

Einungis americano, bitter vino

eftir þörfum

Einungis bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Einungis americano, bitter vino

Takmarkanir/undanþágur

Einungis listaukandi vín

(27)

(26) (27)

(26) (27)

(26) (27)

(26) (27)

Neðanmáls
greinar

30

100

100

100

100

Asórúbín, karmósín

E 122

100

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Heiti

E 120

E-númer

Nr. 59/252
18.10.2012

Flokkur
Númer

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Kúrkúmín

Ríbóflavín

Tartrasín

Kínólíngult

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

Kókíníl, karmínsýra, karmín

Asórúbín, karmósín

Amarant

Ponseau 4R, kókínílrautt A

Allúrarautt AC

Karamellubrún litarefni

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Dímetýldíkarbónat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

III. flokkur

E 100

E 101

E 102

E 104

E 110

E 120

E 122

E 123

E 124

E 129

E 150a–d

E 160d

E 200-203

E 242

E 338–452

Heiti

II. flokkur

E-númer

1000

250

200

10

eftir þörfum

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1) (4)

(24)

(1) (2)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

Neðanmáls
greinar

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Einungis bitter soda

Að undanskildu bitter soda, sangria, clara, zurra

Að undanskildu bitter soda, sangria, clara, zurra

Takmarkanir/undanþágur

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/253

14.2.8.

14.2.7.3.

Flokkur
Númer
Heiti

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1)

Neðanmáls
greinar

Litarefni með samsett hámarksgildi

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Dímetýldíkarbónat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

III. flokkur

E 160d

E 200-203

E 242

E 338–452

E 473-474

(1)

(1) (4)

(24)

(1) (2)

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

Aukefni

Ekki má nota E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 eða E 968

Aðrir áfengir drykkir, þ.m.t. blöndur úr áfengum og óáfengum drykkjum og brenndir drykkir með alkóhólinnihald undir 15 %

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

1000

250

200

10

200

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

I. flokkur

Takmarkanir/undanþágur

(28): E 100, E 101, 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 og E 129 eru leyfð sitt í hvoru lagi eða saman í bitter soda

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Hanastél, blönduð með kryddvíni

E 473-474

E-númer

Nr. 59/254
18.10.2012

Flokkur
Númer

Amarant

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Bensósýra — bensóöt

Dímetýldíkarbónat

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Súkrósaasetatísóbútýrat

Glýserólesterar af trjárósíni

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Steróýl-2-laktýlöt

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

E 123

E 160b

E 160d

E 200-203

E 210-213

E 242

E 338–452

E 444

E 445

E 473-474

E 481-482

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 959

E 961

20

(52)

(51)

(1)

(1)

(1) (4)

(24)

(1) (2)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar

Einungis blöndur áfengra drykkja og óáfengra drykkja

Einungis bragðbættir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis skýjaðir, áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis skýjaðir, áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis drykkir sem eru að stofni til úr víni

Einungis áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Einungis áfengir drykkir með minna en 15 % alkóhólinnihald

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

30

250

80

250

600

350

8000

100

300

1000

250

200

200

30

10

30

200

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Litarefni eftir þörfum

Heiti

II. flokkur

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/255

350

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Litarefni með samsett hámarksgildi

Annattó, bixín, norbixín

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; p-hýdroxýbensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

I. flokkur

II. flokkur

III. flokkur

III. flokkur

E 160b

E 160b

E 160d

E 200–203; 214–
219:

E 220-228

Nasl sem er að stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða sterkju

15,1

(24): Ísett magn, leifar ekki greinanlegar

(3)

(1) (2) (5)

Einungis nasl, að meginhluta úr korni eða kartöflum

Einungis sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar naslvörur

Að undanteknum útblásnum eða þöndum, bragðmiklum naslvörum

Einungis sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar naslvörur

Að undanteknum útblásnum eða þöndum, bragðmiklum naslvörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

50

1000

30

20

10

200

100

eftir þörfum

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aspartam- og asesúlfamsalt

Heiti

Kryddaðir smáréttir, tilbúnir til átu, og nasl

E 962

E-númer

15

Flokkur
Númer

Nr. 59/256
18.10.2012

Flokkur
Númer

Gallöt, TBHQ og BHA

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Rósmarínkjarni

Própan-1,2-díólalgínat

Karajagúmmí

Steróýl-2-laktýlöt

Steróýl-2-laktýlöt

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

E 338–452

E 392

E 405

E 416

E 481-482

E 481-482

E 901

E 902

E 903

E 904

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 961

Heiti

E 310-320

E-númer

2

18

50

200

100

500

Einungis sem bragðaukandi efni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

(52)

Eingöngu sem húðunarefni

200

Eingöngu sem húðunarefni

Einungis nasl, að meginhluta úr korni eða kartöflum

Einungis nasl, að meginhluta úr korni

Einungis nasl, að meginhluta úr korni eða kartöflum

Einungis nasl, að meginhluta úr korni eða kartöflum

eftir þörfum

350

Takmarkanir/undanþágur

Einungis nasl, að meginhluta úr korni

Eingöngu sem húðunarefni

(1)

(1)

(41) (46)

(1) (4)

(1)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

5000

2000

5000

3000

50

5000

200

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/257

15,2

Flokkur
Númer

500

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)b (49) (50)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

Aukefni

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; p-hýdroxýbensóöt

Brennisteinsdíoxíð — súlfít

Gallöt, TBHQ og BHA

II. flokkur

III. flokkur

E 160b

E 160d

E 200–203; 214–
219:

E 220-228

E 310-320

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

200

(1) (13)

(3)

(1) (2) (5)

Einungis kryddlegnar hnetur

Einungis húðaðar hnetur

Einungis ósætar, húðaðar hnetur

Einungis ósætar, húðaðar hnetur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

50

1000

30

10

100

eftir þörfum

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(5): E 214–219: p-hýdroxýbensóöt (PHB), að hámarki 300 mg/kg

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Aspartam- og asesúlfamsalt

Heiti

I. flokkur

Unnar hnetur

E 962

E-númer

Nr. 59/258
18.10.2012

Flokkur
Númer

Rósmarínkjarni

Karajagúmmí

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

Asesúlfam-K

Aspartam

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 392

E 416

E 901

E 902

E 903

E 904

E 950

E 951

E 954

E 955

E 959

E 961

E 961

E 962

(52)

500

2

18

50

200

100

500

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(5): E 214–219: p-hýdroxýbensóöt (PHB), að hámarki 300 mg/kg

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(3): Hámarksgildi eru gefin upp sem heildarmagn SO2 frá öllum uppsprettum; SO2 innihald sem er 10 mg/kg eða 10 mg/l eða minna er ekki reiknað með

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(11)b (49) (50)

Einungis sem bragðaukandi efni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum
350

Eingöngu sem húðunarefni

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum
200

Eingöngu sem húðunarefni

eftir þörfum

Takmarkanir/undanþágur

Einungis sem þekjuefni fyrir hnetur

(41) (46)

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

10000

200

5000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Heiti

E 338–452

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/259

16

Flokkur
Númer

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Annattó, bixín, norbixín

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

Bensósýra — bensóöt

Nísín

Própíónsýra — própíónöt

Fúmarsýra

II. flokkur

III. flokkur

IV. flokkur

E 160b

E 160d

E 200-203

E 200-203

E 200-213

E 210-213

E 234

E 280-283

E 297

(1) (6)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

Einungis hlaupkenndir eftirréttir, eftirréttir með aldinbragði, þurrkaðar
eftirréttablöndur í duftformi

Einungis jólabúðingur

Einungis símiljugrjóna- og tapíókabúðingar og svipaðar afurðir

Einungis frugtgrød og rote Grütze

Einungis eftirréttir, að stofni til úr mjólkurafurðum, sem eru ekki
hitameðhöndlaðir

Einungis ostkaka

Einungis frugtgrød, rote Grütze og pasha

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4000

1000

3

500

300

2000

1000

30

10

150

Aukefni

I. flokkur
eftir þörfum

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(41): Gefið upp á grundvelli fituinnihalds

(13): Hámarksgildi gefið upp út frá fituinnihaldi

Heiti

Eftirréttir að undanskildum afurðum sem falla í flokk 1, 3 og 4

E-númer

Nr. 59/260
18.10.2012

Flokkur
Númer

Adipínsýra — adípöt

Adipínsýra — adípöt

Adipínsýra — adípöt

Rafsýra

Karajagúmmí

Kassíugúmmí

Pólýsorböt

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð 5000

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólesterar af fitusýrum

Steróýl-2-laktýlöt

Sterýltartrat

Sorbítanesterar

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

Támatín

E 355-357

E 355-357

E 355-357

E 363

E 416

E 427

E 432-436

E 473-474

E 475

E 477

E 481-482

E 483

E 491-495

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

E 957

5

(52)

(51)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (4)

(1) (4)

Neðanmáls
greinar

Einungis sem bragðaukandi efni

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis í eftirrétti sem eru að stofni til úr mjólkurafurðum og svipaðar afurðir

Einungis eftirréttir með aldinbragði

Einungis hlaupkenndir eftirréttir

Einungis þurrkaðar eftirréttablöndur í duftformi

Einungis þurrkaðar eftirréttablöndur í duftformi

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

400

100

250

1000

350

5000

5000

5000

5000

2000

3000

2500

6000

6000

1000

6000

1000

7000

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

3000

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

Heiti

E 338–452

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/261

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 961

E 962

350

32

50

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Einungis afurðir sem eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs

Takmarkanir/undanþágur

eftir þörfum

Litarefni með samsett hámarksgildi

Fjölalkóhól

Lýkópen

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

III. flokkur

IV. flokkur

E 160d

E 200-213

(1) (2)

Einungis þegar seld í þurrkuðu formi og innihalda tilreitt A-vítamín og
samsetningar af A- og D-vítamíni

Ekki er heimilt að nota efnin E 410, E 412, E 415 og E 417 til að framleiða
þurrkuð matvæli sem eiga að endurvatnast fyrir neyslu

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1000

30

300

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Aukefni

Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum tyggjanlegum formum

17,1

I. flokkur

Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun 2002/46/EB, að undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(6): Própíónsýra og sölt hennar geta fyrirfundist í tilteknum gerjuðum vörum þar sem hún myndast í gerjunarferli þar sem góðum framleiðsluháttum er fylgt.

(4): Hámarksgildið er gefið upp sem P2O5

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Neóhesperidín DC

Heiti

E 959

E-númer

17

Flokkur
Númer

Nr. 59/262
18.10.2012

Flokkur
Númer

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

E 902

E 903

E 904

E 950

E 951

E 952

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð eftir þörfum

E 473-474

E 901

Víxltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi

E 468

Kísildíoxíð — sílíköt

Beta-sýklódextrín

E 459

E 551-559

Pólýsorböt

E 432-436

Sorbítanesterar

Sojabaunahálfbeðmi

E 426

E 491-495

Karajagúmmí

E 416

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Própan-1,2-díólalgínat

E 405

E 475

Rósmarínkjarni

E 392

(51)

(1)

(1)

(46)

(1)

Neðanmáls
greinar

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna

Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

500

2000

500

eftir þörfum

200

eftir þörfum

eftir þörfum

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

30000

eftir þörfum

eftir þörfum

1500

eftir þörfum

1000

400

eftir þörfum

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

400

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Gallöt, TBHQ, BHA og BHT

Heiti

E 310-321

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/263

Flokkur
Númer

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

Pólývínylpýrrólídón

Pólývínylpólýpýrrólídón

Pólývínylalkóhól (PVA)

Púllúlan

Basísk metakrýlatsamfjölliða

Tríetýlsítrat

Pólýetýlenglýkól

E 955

E 959

E 961

E 961

E 962

E 1201

E 1202

E 1203

E 1204

E 1205

E 1505

E 1521

10000

3500

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

Einungis í töfluformi og í formi húðaðra taflna

Einungis í töfluformi og í formi húðaðra taflna

Einungis í töfluformi og í formi húðaðra taflna

eftir þörfum
100000

Einungis í töfluformi og í formi húðaðra taflna

18000

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna

eftir þörfum

Einungis sem bragðaukandi efni

Takmarkanir/undanþágur

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna

(11)a (49) (50)

(52)

Neðanmáls
greinar

eftir þörfum

500

2

60

100

800

500

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Heiti

E 954

E-númer

Nr. 59/264
18.10.2012

17,2

Flokkur
Númer

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

E 952

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð eftir þörfum

E 473-474

Aspartam

Pólýsorböt

E 432-436

E 951

Sojabaunahálfbeðmi

E 426

Asesúlfam-K

Karajagúmmí

E 416

E 950

Própan-1,2-díólalgínat

E 405

Kísildíoxíð — sílíköt

Rósmarínkjarni

E 392

E 551-559

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

Sorbítanesterar

Gallöt, TBHQ, BHA og BHT

E 310-321

E 491-495

Sorbínsýra — sorböt; bensósýra — bensóöt

E 200-213

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Lýkópen

E 160d

E 475

Litarefni með samsett hámarksgildi

III. flokkur

400

600

350

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

1500

eftir þörfum

1000

400

eftir þörfum

400

2000

30

100

Litarefni eftir þörfum

II. flokkur

eftir þörfum

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Aukefni

Heiti

I. flokkur

Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi

E-númer

(51)

(1)

(46)

(1)

(1) (2)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

18.10.2012
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 59/265

17,3

Flokkur
Númer

Súkralósi

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 955

E 959

E 961

E 961

E 962

350

2

20

50

240

80

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)a (49) (50)

(52)

Neðanmáls
greinar

Einungis sem bragðaukandi efni

Takmarkanir/undanþágur

eftir þörfum

Litarefni eftir þörfum

Fjölalkóhól

Litarefni með samsett hámarksgildi

Litarefni með samsett hámarksgildi

II. flokkur

IV. flokkur

III. flokkur

III. flokkur

Einungis fæðubótarefni í fljótandi formi

Einungis fæðubótarefni í föstu formi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

100

300

eftir þörfum

Aukefni

I. flokkur

Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í tyggjanlegu formi

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(2): Hámarksgildið á við summu efnanna og gildin eru gefin upp sem óbundin sýra

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Heiti

E 954

E-númer

Nr. 59/266
18.10.2012

Flokkur
Númer

Bývax, hvítt og gult

Kandelillavax

Karnúbavax

Skellakk

Asesúlfam-K

Aspartam

Sýklamínsýra og natríum- og kalsíumsölt
hennar

Sakkarín og natríum-, kalíum- og
kalsíumsölt þess

Súkralósi

E 901

E 902

E 903

E 904

E 950

E 951

E 952

E 954

E 955

Súkrósaesterar af fitusýrum — súkróglýseríð eftir þörfum

E 473-474

Kísildíoxíð — sílíköt

Pólýsorböt

E 432-436

E 551-559

Sojabaunahálfbeðmi

E 426

Sorbítanesterar

Karajagúmmí

E 416

E 491-495

Própan-1,2-díólalgínat

E 405

Pólýglýserólesterar af fitusýrum

Rósmarínkjarni

E 392

E 475

Fosfórsýra — fosföt — dí-, trí- og fjölfosföt

E 338–452

(52)

(51)

(1)

(46)

(1)

Neðanmáls
greinar
Takmarkanir/undanþágur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2400

1200

1250

5500

2000

eftir þörfum

200

eftir þörfum

eftir þörfum

10000

eftir þörfum

eftir þörfum

eftir þörfum

1500

eftir þörfum

1000

400

eftir þörfum

400

Gallöt, TBHQ, BHA og BHT

E 310-321

30

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

Lýkópen

Heiti

E 160d

E-númer

18.10.2012
Nr. 59/267

18

Flokkur
Númer

Neóhesperidín DC

Neótam

Neótam

Aspartam- og asesúlfamsalt

E 959

E 961

E 961

E 962

2000

2

185

400

400

Hámarksgildi (mg/l eða
mg/kg, eftir því sem við á)

(11)a (49) (50)

Neðanmáls
greinar

(46): Sem summa karnósóls og karnóssýru

(52): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundið imíð

(51): Hámarksnotkunargildi eru gefin upp sem óbundin sýra

(50): Ekki má fara yfir gildin fyrir bæði E 951 og E 950 með notkun aspartam-asesúlfamsalts, hvorki einu og sér né með E 950 eða E 951

Aukefni“

Unnin matvæli sem ekki falla undir flokk 1 til 17, að undanskildum matvælum fyrir ungbörn og smábörn

I. flokkur

Einungis sem bragðaukandi efni í fæðubótarefnum sem eru að stofni til úr
vítamínum og/eða steinefnum

Takmarkanir/undanþágur

(49): Hámarksnotkunargildi eru leidd af hámarksnotkunargildum fyrir alla efnisþættina, aspartam (E 951) og asesúlfam-K (E 950)

(11): Gildi eru gefin upp sem a) asesúlfam-K-jafngildi eða b) sem aspartamjafngildi

(1): Bæta má aukefnunum í hverju fyrir sig eða saman

Támatín

Heiti

E 957

E-númer

Nr. 59/268
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
18.10.2012

