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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 232/2012

11.5.2017

2017/EØS/29/18

av 16. mars 2012
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn
til bruksvilkår for og grenseverdier for bruk av kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og
nykockin (E 124)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

akseptabelt daglig inntak for dette fargestoffet fra
10 mg/kg kroppsvekt per dag til 0,5 mg/kg kroppsvekt
per dag. Myndigheten anser videre at de mer presise
eksponeringsoverslagene (nivå 2 og nivå 3) generelt
ligger betydelig over den reviderte grensen for
akseptabelt daglig inntak på 0,5 mg/kg kroppsvekt per
dag. Bruksvilkårene for og grenseverdiene for bruk av
kinolingult (E 104) bør derfor endres for å sikre at den
nye grensen for akseptabelt daglig inntak som anbefales
av Myndigheten, ikke overskrides.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i
næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det
fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som er
godkjent for bruk i næringsmidler, og vilkårene for
bruken av dem.

2)

Kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin
(Ponceau 4R, kochenillerød A) (E 124) er fargestoffer
som for tiden er godkjent for bruk, og som er oppført i
vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Den
nåværende godkjenningen tar hensyn til akseptabelt
daglig inntak (ADI) fastsatt av Vitenskapskomiteen for
næringsmidler (SCF) i 1983(2).

3)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(heretter kalt «Myndigheten») avga 23. september
2009(3) en uttalelse om ny vurdering av tryggheten av
kinolingult (E 104) som tilsetningsstoff i næringsmidler.
Myndigheten anbefaler i denne uttalelsen å redusere

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 17.3.2012, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av
7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 7.
(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(2) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 14,
1983.
(3) Vitenskapelig uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer og
næringsstoffer i næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen,
om ny vurdering av tryggheten av kinolingult (E 104) som
tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal 2009;
7(11):1329.

4)

Myndigheten avga 27. september 2009(4) en uttalelse
om ny vurdering av tryggheten av paraoransje (E 110)
som tilsetningsstoff i næringsmidler. Myndigheten
anbefaler i denne uttalelsen å redusere akseptabelt
daglig inntak for paraoransje (E 110) fra 2,5 til 1 mg/kg
kroppsvekt per dag. Myndigheten anser videre at de mer
presise eksponeringsoverslagene (nivå 3) generelt ligger
betydelig over den reviderte, midlertidige grensen for
akseptabelt daglig inntak på 1 mg/kg kroppsvekt per dag
for barn med høyt inntak. Bruksvilkårene for og
grenseverdiene for bruk av paraoransje (E 110) bør
derfor endres for å sikre at den nye, midlertidige
grensen for akseptabelt daglig inntak som anbefales av
Myndigheten, ikke overskrides.

5)

Myndigheten avga 23. september 2009(5) en uttalelse
om ny vurdering av tryggheten av nykockin (E 124)
som tilsetningsstoff i næringsmidler. Myndigheten
anbefaler i denne uttalelsen å redusere grensen for
akseptabelt daglig inntak fra 4 mg/kg kroppsvekt per
dag til 0,7 mg/kg kroppsvekt per dag. Myndigheten
anser videre at de mer presise eksponeringsoverslagene
(nivå 3) generelt ligger betydelig over den reviderte
grensen for akseptabelt daglig inntak på 0,7 mg/kg

(4) Vitenskapelig uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer og
næringsstoffer i næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen,
om ny vurdering av tryggheten av kinolingult (E 110) som
tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal 2009;
7(11):1330.
(5) Vitenskapelig uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer og
næringsstoffer i næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen,
om ny vurdering av tryggheten av nykockin som tilsetningsstoff i
næringsmidler, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.
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kroppsvekt per dag for barn med høyt inntak.
Bruksvilkårene for og grenseverdiene for bruk av
nykockin (E 124) bør derfor endres for å sikre at den
nye grensen for akseptabelt daglig inntak som anbefales
av Myndigheten, ikke overskrides.
6)

7)

10)

Artikkel 1
Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

For at eksponeringen skal kunne reduseres til under den
anbefalte grensen for akseptabelt daglig inntak, bør
grenseverdiene gjennomgås på nytt. De bør reduseres
med samme faktor som reduksjonen i motsvarende
daglige inntak. Visse unntak med høyere verdier bør
tillates for visse tradisjonelle produkter som ikke i
betydelig grad bidrar til eksponeringen. Visse
bestemmelser er også opphevet.
Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor
endres.

9)

For at næringsmiddelindustrien skal få tilstrekkelig tid
til å tilpasse produksjonen til de nye bruksvilkårene og
grenseverdiene for bruk fastsatt i denne forordning, bør
det fastsettes overgangsordninger.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Disse stoffene bør fjernes fra gruppe III oppført i
vedlegg II del C nr. 3. Den kombinerte grenseverdien
som gjelder når stoffene brukes sammen med de
resterende stoffene i gruppe III, bør imidlertid
opprettholdes.

8)

Nr. 29/341

Artikkel 2
Denne forordning får anvendelse fra 1. juni 2013.

Næringsmidler som inneholder kinolingult (E 104), paraoransje
(E 110) og nykockin (Ponceau 4R, kochenillerød A) (E 124),
og som lovlig er brakt i omsetning før 1. juni 2013, men som
ikke er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, kan
fortsatt bringes i omsetning inntil lagrene er tømt.

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. mars 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____
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VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer:
1) I del C nr. 3 utgår følgende oppføringer:
«E 104

Kinolingult»

«E 110

Paraoransje»

«E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A»

2) I del E gjøres følgende endringer:
a) I kategori 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 og 14.1.4 skal fotnote (25) lyde:
«(25): Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l.»
b) I kategori 1.7.5 skal fotnote (33) lyde:
«(33): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e og E 161b.»
c) I kategori 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 og 04.2.4.1 skal fotnote (34) lyde:
«(34): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133.»
d) I kategori 04.2.5.2 og 04.2.5.3 skal fotnote (31) lyde:
«(31): Grenseverdi enkeltvis eller i kombinasjon med E 120, E 142, E 160d og E 161b.»
e) I kategori 9.2 skal fotnote (35), (36) og (37) lyde:
«(35): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e og E
161b.»
«(36): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e
og E 161b.»
«(37): Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 102, E 120, E 151 og E 160e.»
f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene
nedenfor:
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«01.4

E-nummer

Navn

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Fotnoter

Begrensninger/unntak

11.5.2017

Kategorinummer

Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter
E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

5

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

5

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
Annen fløte
E 104

Kinolingult

10

(61)

Bare fløte tilsatt aroma

E 110

Paraoransje

5

(61)

Bare fløte tilsatt aroma

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

5

(61)

Bare fløte tilsatt aroma

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
01.7.3

Spiselig osteskorpe
E 104

Kinolingult

10

(62)

(62): Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
04.2.4.1

Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott
E 104

Kinolingult

30

(61)

Bare mostarda di frutta

E 110

Paraoransje

35

(61)

Bare mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

20

(61)

Bare mostarda di frutta
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01.6.3

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
05.2

Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust
Kinolingult

30

(61)

Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede
sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis
lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup,
konfirmasjoner osv.

Nr. 29/343

E 104

E-nummer

Navn

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Fotnoter

Begrensninger/unntak

Paraoransje

35

(61)

Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede
sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis
lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup,
konfirmasjoner osv.

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

20

(61)

Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede
sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis
lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup,
konfirmasjoner osv.

E 104

Kinolingult

30

(61)

Bare kandiserte frukter og grønnsaker

E 110

Paraoransje

10

(61)

Bare kandiserte frukter og grønnsaker

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

Bare kandiserte frukter og grønnsaker

E 104

Kinolingult

300

(61)

Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller
kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt
ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv.

E 110

Paraoransje

50

(61)

Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller
kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt
ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv.

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

50

(61)

Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller
kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt
ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv.

61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
05.3
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E 110

Nr. 29/344

Kategorinummer

Tyggegummi
E 104

Kinolingult

30

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
05.4

Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4
Kinolingult

50

(61)

Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll

E 110

Paraoransje

35

(61)

Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll

11.5.2017

E 104

E-nummer

Navn

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Fotnoter

Begrensninger/unntak

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

55

(61)

Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll

E 104

Kinolingult

50

(61)

Bare fyll

E 110

Paraoransje

35

(61)

Bare fyll

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

55

(61)

Bare fyll

11.5.2017

Kategorinummer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
Røre
E 104

Kinolingult

50

(61)

E 110

Paraoransje

35

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

55

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
08.2.3

Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt
E 104

Kinolingult

50

(61)

Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas

E 110

Paraoransje

35

(61)

Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

55

(61)

Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas

E 104

Kinolingult

10

(62)

Bare spiselige tarmer
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06.6

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
(62): Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
09.2

Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr
Paraoransje

200

(63)

Bare i lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

200

(63)

Bare i lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens

(63): Den samlede mengden E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

Nr. 29/345

E 110

09.3

E-nummer

Navn

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Fotnoter

Begrensninger/unntak

Nr. 29/346

Kategorinummer

Fiskerogn
E 104

Kinolingult

200

(61)

Unntatt størrogn (kaviar)

E 110

Paraoransje

200

(61)

Unntatt størrogn (kaviar)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

200

(61)

Unntatt størrogn (kaviar)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
Smaksingredienser
E 104

Kinolingult

10

(62)

Bare smaksingredienser, f.eks. karri, tandoori

(62): Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
12.4

Sennep
E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

50

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

35

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
12.6

Sauser
E 104

Kinolingult

20

(64)

Herunder pikkels, relish, chutney og piccalilli, unntatt tomatbaserte sauser

E 110

Paraoransje

30

(64)

Bare pikkels og piccalilli
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12.2.2

(64): Den samlede mengden E 104, E 110 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
12.9

Proteinprodukter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1.8
Kinolingult

10

(61)

Bare kjøtt- og fiskeerstatninger basert på vegetabilske proteiner

E 110

Paraoransje

20

(61)

Bare kjøtt- og fiskeerstatninger basert på vegetabilske proteiner

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

Bare kjøtt- og fiskeerstatninger basert på vegetabilske proteiner

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

11.5.2017

E 104

13.2

E-nummer

Navn

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Fotnoter

Begrensninger/unntak

11.5.2017

Kategorinummer

Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)
E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
13.3

Næringsmidler til slanking beregnet på å erstatte det samlede daglige næringsinntaket eller et enkelt måltid (hele eller deler av den daglige kosten)
Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
14.1.4

Aromatiserte drikker
E 104

Kinolingult

10

(61)

Unntatt sjokolademelk og maltprodukter

E 110

Paraoransje

20

(61)

Unntatt sjokolademelk og maltprodukter

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

Unntatt sjokolademelk og maltprodukter

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
14.2.3

Eplesider og pæresider
E 104

Kinolingult

25

(64)

Unntatt cidre bouché

E 110

Paraoransje

10

(64)

Unntatt cidre bouché
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E 104

(64): Den samlede mengden E 104, E 110 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
14.2.4

Fruktvin og made wine
Kinolingult

20

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

1

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

Nr. 29/347

E 104

14.2.7.1

E-nummer

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Navn

Fotnoter

Begrensninger/unntak

Nr. 29/348

Kategorinummer

Aromatiserte viner
E 104

Kinolingult

50

(61)

Unntatt americano, bitter vino

E 110

Paraoransje

50

(61)

Unntatt americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

50

(61)

Unntatt americano, bitter vino

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
14.2.7.2

Aromatiserte vinbaserte drikker
Kinolingult

50

(61)

Unntatt bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Paraoransje

50

(61)

Unntatt bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

50

(61)

Unntatt bitter soda, sangria, claria, zurra

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
14.2.7.3

Aromatiserte cocktailer av vinprodukter
E 104

Kinolingult

50

(61)

E 110

Paraoransje

50

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

50

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
14.2.8

Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %
E 104

Kinolingult

180

(61)

Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 %

E 110

Paraoransje

100

(61)

Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 %

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

170

(61)

Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 %
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E 104

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
16.

Desserter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1, 3 og 4
Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

5

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
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E 104

17.1

E-nummer

Navn

Grenseverdi
(mg/l eller mg/kg, etter
hva som er relevant)

Fotnoter

Begrensninger/unntak

11.5.2017

Kategorinummer

Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form
E 104

Kinolingult

35

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

35

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
17.2

Kosttilskudd i flytende form
Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.
17.3

Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form
E 104

Kinolingult

10

(61)

E 110

Paraoransje

10

(61)

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

10

(61)

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.»
g) I kategori 08.2.1 gjøres følgende endringer:
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E 104

i) Oppføringen for E 110 skal lyde:
«E 110

Paraoransje

15

Bare sobrasada»

50

Bare chorizo/salchichon»

ii) Oppføringen for E 124 skal lyde:
«E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

h) I kategori 14.2.7.1 gjøres følgende endringer:

«E 104

Kinolingult

50

(26) (27)

Bare americano, bitter vino

E 110

Paraoransje

50

(27)

Bare bitter vino»

Nr. 29/349

i) Oppføringen for E 104 og E 110 skal lyde:

«E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

50

(26) (27)

Bare americano, bitter vino»

Nr. 29/350

ii) Oppføringen for E 124 skal lyde:

i) I kategori 14.2.7.2 gjøres følgende endringer:
i) Oppføringene for E 104 og E 110 skal lyde:

«E 104

Kinolingult

50

(28)

Bare bitter soda

E 110

Paraoransje

50

(28)

Bare bitter soda»

50

(28)

Bare bitter soda»

ii) Oppføringen for E 124 skal lyde:
Ponceau 4R, kochenillerød A

j) Oppføringene for E 104, E 110 og E 124 oppheves i følgende næringsmiddelkategorier:

«01.7.5

04.2.1

Smelteost
E 104

Kinolingult

100

(33)

Bare smelteost tilsatt aroma

E 110

Paraoransje

100

(33)

Bare smelteost tilsatt aroma

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

100

(33)

Bare smelteost tilsatt aroma

200

(34)

Bare konserver av røde frukter

200

(34)

Bare konserver av røde frukter

200

(34)

Bare konserver av røde frukter

(34)

Bare konserver av røde frukter

Tørkede frukter og grønnsaker
E 124

04.2.2

Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake
E 124

04.2.3

Ponceau 4R, kochenillerød A

Frukt og grønnsaker på boks eller glass
E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott
E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

200
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04.2.4.1

Ponceau 4R, kochenillerød A
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«E 124

04.2.5.3

E 104

Kinolingult

100

(31)

Unntatt kastanjepuré

E 110

Paraoransje

100

(31)

Unntatt kastanjepuré

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

100

(31)

Unntatt kastanjepuré

Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker
E 104

Kinolingult

100

(31)

Unntatt crème de pruneaux

E 110

Paraoransje

100

(31)

Unntatt crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

100

(31)

Unntatt crème de pruneaux

Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt
E 124

09.2

Ponceau 4R, kochenillerød A

200

Bare sobrasada

Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr
E 104

Kinolingult

100

(35)

Bare fiskepaté og krepsdyrpaté

E 110

Paraoransje

100

(35)

Bare fiskepaté og krepsdyrpaté

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

100

(35)

Bare fiskepaté og krepsdyrpaté

E 110

Paraoransje

250

(36)

Bare forkokte krepsdyr

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

250

(36)

Bare forkokte krepsdyr

E 110

Paraoransje

100

(37)

Bare røykt fisk

E 124

Ponceau 4R, kochenillerød A

100

(37)

Bare røykt fisk»
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08.2.1

Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF
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04.2.5.2

Nr. 29/351

