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TILSKIPUN EVROPUÞINGSINS OG RAÐSINS 94/35/EB 2002/EES/23/06
frá 30. júní 1994 

um sætuefni til notkunar í matvælum(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

m eð h liðsjón af stofnsáttm ála Evrópubandalagsins, einkum  
100 gr. a,

m eð h liðsjón a f  tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá 
21. desem ber 1988 um  sam ræ m ingu laga aðildarrikjanna 
varðandi notkun leyfilegra aukefna i m atvælum  (1), einkum
2. mgr. 3. gr.,

m eð hliðsjón a f  tillögu fram kvæ m dastjórnarinnar (2),

m eð h liðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndar- 
innar (3),

að höfðu sam ráði v ið  v isindanefndina um  m atvæ li,

i sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem um  getur i 189. gr. b i 
sáttm álanum  (4),

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

Ó sam ræ m i i landslögum  m illi að ildarrikjanna varðandi 
sæ tuefni og notkunarskilyrði þeirra h indrar frjá lsa flutninga 
m atvæla. Þessi aðstaða gæti leitt til ójafnra sam keppnis- 
skilyrða.

A ðalm arkm iðið m eð hverskonar reglum  um  sætuefni og 
notkunarskilyrði þeirra ætti að vera  þörfin  á að vernda og 
upplýsa neytandann.

M eð h liðsjón a f  nýjustu  visindalegu og eiturefnafræ ðilegu 
upplýsingum  skal einungis heim ila þessi efni fyrir tiltek in 
m atvæ li og tilteknar notkunaraðstæ ður.

T ilsk ipun þessi hefur ekki áh rif á reglur um  aðra v irkni 
efnanna, sem falla undir þessa tilskipun, en sætueiginleika 
þeirra.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist i Stjtið. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3, var 
nefnd i ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2001 frá 26. 
október 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartiðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 9.

(*) Stjtið. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 94/34/EB (Stjtið. EB nr. L 237, 10.9.94, bls. 1).

(2) Stjtið. EB nr. C 206, 13. 8. 1992, bls. 3.
(3) Stjtið. EB nr. C 332, 16. 12. 1992, bls. 10.
(4) Álit Evrópuþingsins frá 29. október 1993 (Stjtið. EB nr. C 305, 23. 11.

1993), staðfest 2. desember 1993 (Stjtið. EB nr. C 342, 20. 12. 1993),
sameiginleg afstaða ráðsins frá 11. nóvember 1993 (hefur enn ekki verið 
birt i Stjórnartiðindum EB) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 9. mars 
1994 (Stjtið. EB nr. C 91, 28. 3. 1994, bls. 81).

N o tkun  sætuefna i stað sykurs er réttlæ tanleg v ið  fram leiðslu 
orkusnauðra m atvæ la, m atvæ la sem ekki eru skaðleg 
tönnum , eða m atvæ la án viðbæ tts sykurs, sem  og til að 
lengja geym sluþol m eð þvi að nota þau i stað sykurs og við 
fram leiðslu m egrunarvara.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

1. T ilsk ipun þessi er sértilskipun, sem er h luti a f  heildar- 
tilsk ipun i skilningi 3. gr. tilskipunar 89/107/EBE.

2. Þessi tilsk ipun gildir um  aukefni i m atvælum , hér á eftir 
kölluð „sæ tuefni“ , sem eru notuð:

—  til að gefa m atvælum  sæ tt bragð,

—  sem sæ tuefni til að hafa á borðum.

3. í  þessari tilsk ipun skulu eftirfarandi hugtök: „án viðbæ tts 
sykurs“ og „orkusnauður“ i III. dálki viðaukans skilgreind 
sem hér segir:

—  „án viðbæ tts sykurs“ : án  v iðbæ ttra ein- eða tvisykra eða 
annarra m atvæ la sem  notuð eru  til að sæta mat,

—  „orkusnauður“ : m eð a.m.k. 30% læ gra orkugildi m iðað 
v ið  upphaflegu m atvæ lin  eða svipaða vöru.

4. Þessi tilsk ipun gildir ekki um  m atvæli m eð 
sætueiginleika.

2. gr.

1. E inungis m á m arkaðssetja sætuefnin, sem skráð eru  i 
v iðaukanum , i eftirfarandi tilgangi:

—  sölu til neytenda 

eða

—  til notkunar i m atvælafram leiðslu.

2. Sætuefnin, sem um  getur i öðrum  undirlið  1. m gr., m á 
einungis nota v ið  fram leiðslu m atvæ lanna, sem skráð eru  i 
v iðaukanum , m eð þeim  skilyrðum  sem eru tilgreind þar.
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3. Ó heim ilt er að nota sæ tuefni i m at fyrir ungbörn  og börn, 
eins og um  getur i tilsk ipun 89/398/EBE ( ') , nem a 
sérstaklega sé kveðið á um  annað.

4. H ám arksskam m tar, sem  tilgreindir eru  i viðaukanum , 
v isa til tilbúinna m atvæ la sem fram reidd eru sam kvæm t 
notkunarleiðbeiningum .

3. gr.

1. Þessi tilsk ipun gildir m eð fyrirvara um  sértilskipanir sem 
heim ila notkun  aukefna sem skráð eru i viðaukanum  og nota 
á i öðrum  tilgangi en  til að sæta m atvæli.

2. Þessi reglugerð gildir m eð fyrirvara um  bandalagsákvæ ði 
um  sam setningu og lýsingu á m atvælum .

4. gr.

Sé uppi ágreiningur um  hvort nota m egi sæ tuefni i tiltekna 
tegund m atvæ la sam kvæm t þessari tilsk ipun er heim ilt að 
ákveða, i sam ræm i við  m álsm eðferðina i 7. gr., hvort 
tegundin  skuli te ljast til eins a f  flokkunum  sem skráðir eru  i
III. dálki viðaukans.

5. gr.

1. V örulýsing sætuefnis til að hafa á borðum  skal innihalda 
orðin „... sæ tuefni til að hafa á borðum “ , þar sem fram 
kem ur heiti sæ tuefnisins eða -efnanna sem notuð eru  við 
sam setningu þess.

2. í  vörum erkingu sætuefnis til að hafa á borðum , sem 
inniheldur pólýól og/eða aspartam , skulu vera eftirfarandi 
viðvaranir:

—  pólýól: „o f  m ikil neysla vörunnar getur haft 
hæ gðalosandi áhrifm,

—  aspartam : „inniheldur fenýlalaninm.

6. gr.

Á kvæ ði um:

—  hvaða upplýsingar skuli kom a fram  i vörum erkingu 
m atvæ la sem innihalda sætuefni, þannig að skýrt sé að 
þau  séu til staðar,

—  viðvaranir um  að tiltek in  sæ tuefni sé að finna i 
m atvælum ,

skulu sam þykkt i sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er 
fyrir um  i 7. gr. áður en fresturinn, sem m æ lt er fyrir um  i 
fyrsta undirlið  1. mgr. 9. gr., rennur út.

(') Stjtið. EB nr. L 186, 30. 6. 1989, bls. 27.

7. gr.

1. Þegar fylgja ber m álsm eðferðinni, sem  m æ lt er fyrir um  i 
þessari grein, skal form aður fastanefndarinnar um  m atvæli 
(hér á eftir kölluð „nefndinm) visa m álum  til hennar, 
annaðhvort að eigin frum kvæ ði eða að beiðni aðildarrikis.

2. Fulltrúi fram kvæ m dastjórnarinnar leggur fyrir nefndina 
drög að þeim  ráðstöfunum  sem gera skal. N efndin skal skila 
áliti sinu á drögunum  innan þeirra tim am arka sem 
form aðurinn setur eftir þvi hversu  brýn t m álið  er. Á litið  skal 
sam þykkt m eð þeim  m eirihluta sem m æ lt er fyrir um  i
2. mgr. 148. gr. sáttm álans þegar um  er að ræ ða ákvarðanir 
sem ráð inu  ber að sam þykkja að tillögu fram kvæ m dastjórn- 
arinnar. A tkvæ ði fulltrúa aðildarrikjanna i nefndinni vega 
eins og m æ lt er fyrir um  i þeirri grein. Form aðurinn greiðir 
ekki atkvæði.

3. a) F ram kvæ m dastjórnin skal sam þykkja fyrirhugaðar 
ráðstafanir séu þæ r i sam ræm i v ið  álit nefndarinnar.

b) Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki i sam ræ m i v ið  álit 
nefndarinnar eða skili nefndin ekki áliti ber fram - 
kvæ m dastjórninni án tafar að leggja tillögu fyrir 
ráðið um  þæ r ráðstafanir sem gera skal. R áðið tekur 
ákvörðun m eð auknum  m eirihluta.

H afi ráðið ekki aðhafst innan þriggja m ánaða frá þvi að 
tillagan va r lögð fyrir það skal fram kvæ m dastjóm in 
sam þykkja fyrirhugaðar ráðstafanir.

8. gr.

1. Innan þriggja ára frá sam þykkt tilskipunarinnar, i 
sam ræm i v ið  alm enna viðm iðun 4. liðar II. v iðauka v ið  
tilsk ipun 89/107/EBE, skulu aðildarrikin kom a á kerfi 
neytendakannana til að hafa eftirlit m eð neyslu sætuefna.

T ilhögun þessa eftirlitskerfis skal vera sam ræm d i sam ræm i 
v ið  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 7. gr.

2. Innan fim m  ára frá sam þykkt tilskipunarinnar skal fram - 
kvæ m dastjórn in leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið, 
sem  byggist á upplýsingum , fengnum  úr eftirlitskerfinu, sem 
um  getur i 1. m gr., um  breytingar á sæ tuefnam arkaðinum , 
notkunarstig og hvort frekari þ ö rf er á að takm arka notkunar- 
skilyrði, þar m eð talið m eð viðeigandi viðvörunum  til 
neytenda til að tryggja að notkun sé ekki m eiri en v iðtekinn 
dagskam m tur. E f  þ ö rf krefur skulu skýrslunni fylgja 
v iðeigandi tillögur um  breytingar á þessari tilskipun.
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9. gr.

1. A ðildarrikin skulu sam þykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirm æ li til að fara að tilskipun þessari eigi siðar en
31. desem ber 1995. Þessum  ráðstöfunum  er æ tlað að:

—  heim ila, eigi siðar en 31. desem ber 1995, viðskipti m eð
og notkun vara sem sam ræ m ast ákvæðum  þessarar
tilskipunar,

—  banna, eigi siðar en  30. jú n i 1996, v iðskip ti m eð og
notkun  vara sem  sam ræ m ast ekki ákvæðum  þessarar
tilskipunar. Þó er heim ilt að selja vörur, sem eru 
m arkaðssettar eða m erktar fyrir þann tim a, enda þótt þæ r 
séu ekki i sam ræm i v ið  ákvæði þessarar tilskipunar, á 
m eðan b irgðir endast.

Þ au  skulu tilkynna það fram kvæ m dastjórninni þegar i stað.

10. gr.

T ilskipun þessi öðlast gildi daginn sem hún  er b irt Stjórnar- 
tiâindum  E vrópubandalaganna.

11. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarrikjanna.

G jört i B russel 30. jú n i 1994.

2. Þegar aðildarrikin sam þykkja þessar ráðstafanir skal vera 
i þeim  tilv isun i þessa tilsk ipun eða þeim  fylgja slik tilvisun 
þegar þæ r eru  birtar opinberlega. A ðildarrikin skulu setja 
nánari reglur um  slika tilvisun.

F yrir hönd  Evrópuþingsins, 
E. KLEPSCH 

forseti.

F yrir hönd  ràâsins, 
A. BALTAS 

forseti.
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VIDAUKI

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 420

E 421 
E 953 
E 965

E 966 
E 967

Sorbitól
i) Sorbitól
ii) Sorbitól-sýróp
Mannitól
ísómalt
Maltitól
i) Maltitól
ii) Maltitól-sýróp
Laktitól
Xýlitól

E ftirré ttir og svipaðar vörur

— Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 
viðbætts sykurs

— Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðar 
eða án viðbætts sykurs

— Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkusnauðir 
eða án viðbætts sykurs

— Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkusnauðir eða án viðbætts
sykurs

— Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkusnauðir eða án viðbætts 
sykurs

— Morgunkorn eða vörur, að stofni til úr korni, orkusnauð eða án 
viðbætts sykurs

— Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkusnauðir eða án viðbætts 
sykurs

— ís til manneldis, orkusnauður eða án viðbætts sykurs
— Aldinsulta, ávaxtahlaup, ávaxtamauk og sykraðir ávextir, 

orkusnauð eða án viðbætts sykurs
— Ávaxtablöndur, orkusnauðar eða án viðbætts sykurs, að 

undanskildum þeim sem ætlaðar eru til framleiðslu á drykkjum 
að stofni til úr ávaxtasafa

Sælgæti

— Sælgæti án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr þurrkuðum ávöxtum, orkusnautt eða án 

viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkusnautt eða án viðbætts 

sykurs
— Vörur, að stofni til úr kakói, orkusnauðar eða án viðbætts 

sykurs
— Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum 

eða fitu, orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Tyggigúmmi án viðbætts sykurs
— Sósur
— Sinnep
— Fint kaffibrauð, orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Vörur sem eru sérfæði
— Fæðubótarefni i föstu formi

quantum satis

E 950 Asesúlfam-K Oáfengir drykkir
— Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Drykkir, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum eða 

ávaxtasafa, orkusnauðir eða án viðbætts sykurs

350 mg/l 

350 mg/l



2.5.2002 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB Nr. 23/131

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 950 
(frh.)

E ftirré ttir og svipaðar vörur
— Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðar 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkusnauðir 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— „naslm: tilteknar bragðtegundir af tilbúnum, pökkuðum, 

þurrkuðum, bragðmiklum sterkjuafurðum og húðuðum hnetum
Sælgæti
— Sælgæti án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum, 

orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkusnautt eða án viðbætts 

sykurs
— Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum 

eða fitu, orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Tyggigúmmi án viðbætts sykurs
— Epla- og perusitri
— 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, sem látinn er gerjast, er minna en 6%), nema þegar 
um er að ræða „Obergariges Einfachbier“

— Bjór með lágmarkssýrustig sem nemur 30 millijafngildum, sett 
fram i NaOH

— Dökkur bjór af gerðinni „oud bruin“
— ís til manneldis, orkusnauður eða án viðbætts sykurs
— Ávextir, niðursoðnir i dósir eða flöskur, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Orkusnauð aldinsulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk
— Orkusnauðar ávaxta- og grænmetisblöndur
— Súrsætir, niðursoðnir ávextir og grænmeti
— Súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur fyrir 

fisk, krabbadýr og lindýr
— Sósur 

Sinnep
Fint kaffibrauð sem er sérfæði
Heilblöndur til að stýra þyngd sem eiga að koma i staðinn fyrir 
allan matarskammt dagsins eða stakar máltiðir

350 mg/kg 

350 mg/kg 

350 mg/kg 

350 mg/kg 

350 mg/kg 

350 mg/kg 

350 mg/kg

500 mg/kg 

500 mg/kg 

1 000 mg/kg

1 000 mg/kg
2 000 mg/kg 

350 mg/l

350 mg/l

350 mg/l

350 mg/l 
350 mg/l 

800 mg/kg

350 mg/kg 
1 000 mg/kg 
350 mg/kg 
200 mg/kg

200 mg/kg 
350 mg/kg 
350 mg/kg 

1 000 mg/kg

450 mg/kg
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EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 950 — Heilblöndur og fæðubótarefni til að nota undir eftirliti læknis 450 mg/kg
(frh.) — Fljótandi fæðubótarefni

— Fæðubótarefni i föstu formi 
Fjörefni og m egrunarblöndur

350 mg/l 
500 mg/kg

2 000 mg/kg

E 951 Aspartam Oáfengir drykkir
— Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Drykkir, að stofni til úr mjólk, mjólkurvörum eða ávaxtasafa, 

orkusnauðir eða án viðbætts sykurs
E ftirré ttir og svipaðar vörur
— Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðar 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkusnauðir 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— „nasl“ : tilteknar bragðtegundir af tilbúnum, pökkuðum, 

þurrkuðum, bragðmiklum sterkjuafurðum og húðuðum hnetum
Sælgæti
— Sælgæti án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum, 

orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkusnautt eða án viðbætts 

sykurs
— Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum 

eða fitu, orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Tyggigúmmi án viðbætts sykurs
— Epla- og perusitri
— 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, sem látinn er gerjast, er minna en 6%), nema þegar 
um er að ræða „Obergariges Einfachbier“

— Bjór með lágmarkssýrustig sem nemur 30 millijafngildum, sett 
fram i NaOH

— Dökkur bjór af gerðinni „oud bruin“

600 mg/l 

600 mg/l

1 000 mg/kg 

1 000 mg/kg 

1 000 mg/kg 

1 000 mg/kg 

1 000 mg/kg 

1 000 mg/kg 

500 mg/kg

1 000 mg/kg

2 000 mg/kg

2 000 mg/kg

1 000 mg/kg 
5 500 mg/kg 

600 mg/l

600 mg/l

600 mg/l

600 mg/l 
600 mg/l



2.5.2002 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB Nr. 23/133

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 951 — ís til manneldis, orkusnauður eða án viðbætts sykurs 800 mg/kg
(frh.) — Ávextir, niðursoðnir i dósir eða flöskur, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Orkusnauð aldinsulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk
— Orkusnauðar ávaxta- og grænmetisblöndur
— Súrsætir niðursoðnir ávextir og grænmeti
— Súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur fyrir 

fisk, krabbadýr og lindýr
— Sósur
— Sinnep
— Fint kaffibrauð sem er sérfæði
— Heilblöndur til að stýra þyngd sem eiga að koma i staðinn fyrir 

allan matarskammt dagsins eða stakar máltiðir
— Heilblöndur og fæðubótarefni til að nota undir eftirliti læknis
— Fljótandi fæðubótarefni
— Fæðubótarefni i föstu formi 
Fjörefni og m egrunarblöndur

1 000 mg/kg 
1 000 mg/kg 
1 000 mg/kg 
300 mg/kg

300 mg/kg 
350 mg/kg 
350 mg/kg 

1 700 mg/kg

800 mg/kg
1 000 mg/kg 
600 mg/kg

2 000 mg/kg 
5 500 mg/kg

E 952 Sýklaminsýra og natrium- 
og kalsiumsölt hennar

Oáfengir drykkir

— Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 
viðbætts sykurs

— Drykkir, að stofni til úr mjólk, mjólkurvörum eða ávaxtasafa, 
orkusnauðir eða án viðbætts sykurs

E ftirré ttir og svipaðar vörur
— Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðar 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkusnauðir 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
Sælgæti
— Sælgæti án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum, 

orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkusnautt eða án viðbætts 

sykurs
— Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum 

eða fitu, orkusnautt eða án viðbætts sykurs

400 mg/l 

400 mg/l

250 mg/kg 

250 mg/kg 

250 mg/kg 

250 mg/kg 

250 mg/kg 

250 mg/kg

500 mg/kg 

500 mg/kg 

500 mg/kg 

500 mg/kg



Nr. 23/134 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB 2.5.2002

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 952 — Tyggigúmmi án viðbætts sykurs 1500 mg/kg
(frh.) — ís til manneldis, orkusnauður eða án viðbætts sykurs

— Ávextir, niðursoðnir i dósir eða flöskur, orkusnauðir eða án 
viðbætts sykurs

— Orkusnauð aldinsulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk
— Orkusnauðar ávaxta- og grænmetisblöndur
— Fint kaffibrauð sem er sérfæði
— Heilblöndur til að stýra þyngd sem eiga að koma i staðinn fyrir 

allan matarskammt dagsins eða stakar máltiðir
— Heilblöndur og fæðubótarefni til að nota undir eftirliti læknis
— Fljótandi fæðubótarefni
— Fæðubótarefni i föstu formi

250 mg/kg

1 000 mg/kg 
1 000 mg/kg 
250 mg/kg 

1 600 mg/kg

400 mg/kg 
400 mg/kg 
400 mg/kg 
500 mg/kg

E 954 Sakkarin og natrium-, 
kalium og kalsiumsölt þess

Oáfengir drykkir

— Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 
viðbætts sykurs

— Drykkir, að stofni til úr mjólk, mjólkurvörum eða ávaxtasafa, 
orkusnauðir eða án viðbætts sykurs

— „Gaseosa“: óáfengur drykkur, að stofni til úr vatni, sem bætt 
hefur verið i koltvisýringi, sætuefnum og bragðefnum

E ftirré ttir og svipaðar vörur
— Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðar 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkusnauðir 

eða án viðbætts sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkusnauðir eða án viðbætts 

sykurs
— „nasl“ : tilteknar bragðtegundir af tilbúnum, pökkuðum, 

þurrkuðum, bragðmiklum sterkjuafurðum og húðuðum hnetum
Sælgæti
— Sælgæti án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum, 

orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkusnautt eða án viðbætts 

sykurs
— „Essoblaten“
— Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum 

eða fitu, orkusnautt eða án viðbætts sykurs

80 mg/l 

80 mg/l 

100 mg/l

100 mg/kg 

100 mg/kg 

100 mg/kg 

100 mg/kg 

100 mg/kg 

100 mg/kg 

100 mg/kg

500 mg/kg

500 mg/kg

300 mg/kg 
800 mg/kg

200 mg/kg



2.5.2002 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB Nr. 23/135

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 954 
(frh.)

— Tyggigúmmi án viðbætts sykurs
— Epla- og perusitri
— 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, sem látinn er gerjast, er minna en 6%), nema þegar 
um er að ræða „Obergariges Einfachbier“

— Bjór með lágmarkssýrustig sem nemur 30 millijafngildum, sett 
fram i NaOH

— Dökkur bjór af gerðinni „oud bruin“
— ís til manneldis, orkusnauður eða án viðbætts sykurs
— Ávextir, niðursoðnir i dósir eða flöskur, orkusnauðir eða án 

viðbætts sykurs
— Orkusnauð aldinsulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk
— Orkusnauðar ávaxta- og grænmetisblöndur
— Súrsætir, niðursoðnir ávextir og grænmeti
— Súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur fyrir 

fisk, krabbadýr og lindýr
— Sósur
— Sinnep
— Fint kaffibrauð sem er sérfæði
— Heilblöndur til að stýra þyngd sem eiga að koma i staðinn fyrir 

allan matarskammt dagsins eða stakar máltiðir
— Heilblöndur og fæðubótarefni til að nota undir eftirliti læknis
— Fljótandi fæðubótarefni
— Fæðubótarefni i föstu formi
Fjörefni og m egrunarblöndur

1 200 mg/kg 
80 mg/l

80 mg/l

80 mg/l

80 mg/l 
80 mg/l 

100 mg/kg

200 mg/kg 
200 mg/kg 
200 mg/kg 
160 mg/kg

160 mg/kg 
160 mg/kg 
320 mg/kg 
170 mg/kg

240 mg/kg 
200 mg/kg 
80 mg/kg 

500 mg/kg 
1 200 mg/kg

E 957 Támatin Sælgæti
— Sælgæti án viðbætts sykurs
— Sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum, 

orkusnautt eða án viðbætts sykurs
— Tyggigúmmi án viðbætts sykurs 
Fjörefni og m egrunarblöndur

50 mg/kg

50 mg/kg 
50 mg/kg 

400 mg/kg
E 959 Neóhesperidin DC Oáfengir drykkir

— Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án 
viðbætts sykurs

— Drykkir, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðir 
eða án viðbætts sykurs

— Drykkir, að stofni til úr ávaxtasafa, orkusnauðir eða án viðbætts 
sykurs

30 mg/l 

50 mg/l 

30 mg/l



Nr. 23/136 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB 2.5.2002

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur
E 959 E ftirré ttir og svipaðar vörur
(frh.) — Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkusnauðir eða án

viðbætts sykurs 50 mg/kg
— Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkusnauðar

eða án viðbætts sykurs 50 mg/kg
— Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkusnauðir

eða án viðbætts sykurs 50 mg/kg
— Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkusnauðir eða án viðbætts

sykurs 50 mg/kg
— Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkusnauðir eða án viðbætts

sykurs 50 mg/kg
— Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkusnauðir eða án viðbætts

sykurs 50 mg/kg
Sælgæti
— Sælgæti án viðbætts sykurs 100 mg/kg
— Sælgæti, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum,

orkusnautt eða án viðbætts sykurs 100 mg/kg
— Sælgæti, að stofni til úr sterkju, orkusnautt eða án viðbætts

sykurs 150 mg/kg
— Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum

eða fitu, orkusnautt eða án viðbætts sykurs 50 mg/kg
— Tyggigúmmi án viðbætts sykurs 400 mg/kg
— Epla- og perusitri 20 mg/l
— Óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en

1,2% miðað við rúmmál 10 mg/l
— „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (upprunalegt magn

maltvökva, sem látinn er gerjast, er minna en 6%), nema þegar
um er að ræða „Obergariges Einfachbier“ 10 mg/l

— Bjór með lágmarkssýrustig sem nemur 30 millijafngildum, sett
fram i NaOH 10 mg/l

— Dökkur bjór af gerðinni „oud bruin“ 10 mg/l
— ís til manneldis, orkusnauður eða án viðbætts sykurs 50 mg/kg
— Ávextir, niðursoðnir i dósir eða flöskur, orkusnauðir eða án

viðbætts sykurs 50 mg/kg
— Orkusnauð aldinsulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk 50 mg/kg
— Orkusnauðar ávaxta- og grænmetisblöndur 100 mg/kg
— Súrsætir, niðursoðnir ávextir og grænmeti 50 mg/kg
— Súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur fyrir

fisk, krabbadýr og lindýr 30 mg/kg
— Sósur 50 mg/kg
— Sinnep 50 mg/kg
— Fint kaffibrauð sem er sérfæði 150 mg/kg
— Heilblöndur til að stýra þyngd sem eiga að koma i staðinn fyrir

allan matarskammt dagsins eða stakar máltiðir 100 mg/kg
— Fljótandi fæðubótarefni 50 mg/kg
— Fæðubótarefni i föstu formi 100 mg/kg


