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TILSKIPUN EVROPUÞINGSINS OG RAÐSINS 94/36/EB 2002/EES/23/07
frá 30. júní 1994 

um litarefni til notkunar í matvælum(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

m eð hliðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, 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  ( ') , einkum
2. mgr. 3. gr.,

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

m eð hliðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm ála-
nefndarinnar (3),

i sam ræ m 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 
litarefni i m atvælum  og notkunarskilyrði þeirra hindrar 
frjálsa flutninga m atvæla. Þ etta gæ ti le itt til ójafnra 
sam keppnisskilyrða.

V ið  setningu reglna um  þessi aukefni i m atvælum  og 
notkunarskilyrði þeirra skal fyrst og frem st taka tillit til 
neytendaverndar.

E ingöngu er heim ilt að nota aukefni i m atvælum  e f  rökstudd 
ástæ ða er til að æ tla að þess sé þ ö rf a f  tæ knilegum  ástæðum  
og að notkun þess hafi ekki skaðleg áh rif á heilsu  manna.

L itarefni eru notuð til að kom a útliti m atvæ la i upprunalegt 
horf, þegar litur þeirra hefur orðið fyrir áhrifum  sem kunna 
að vera til lýta, v ið  vinnslu , geym slu, pökkun og dreifingu.

L itarefni eru  notuð til að bæ ta ú tlit m atvæ la og gefa til kynna 
bragðtegundir sem jafnan eru  taldar tengjast vissum  
m atvælum  og til að gefa m atvæ lum  lit sem annars eru litlaus.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist i Stjtið. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13, 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, bls. 1).

(2) Stjtið. EB nr. C 12, 8. 1. 1992, bls. 7.
(3) Stjtið. EB nr. C 313, 30. 11. 1992, bls. 1.
(4) Álit Evrópuþingsins frá 10. mars 1993 (Stjtið. EB nr. C 115, 26. 4.

1993, bls. 105), staðfest 2. desember 1993 (Stjtið. EB nr. C 342, 20. 12.
1993) sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. mars 1994 (hefur enn ekki verið 
birt i Stjórnartiðindum EB) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 9. mars 
1994 (Stjtið. EB nr. C 91, 28. 3. 1994, bls. 79).

N auðsynlegt er að telja m eð tiltek in litarefni sem æ tlunin er 
að nota v ið  m erkingu kjöts m eð stim pli heilbrigðiseftirlits en 
m erkingin  er á ábyrgð opinbers dýralæ knis i sam ræm i við 
kröfur tilsk ipunar 91/497/EBE (5), einkum  XI. kafla i
I. v iðauka hennar.

V ið skreytingu eða stim plun eggja m á eingöngu nota þau 
litarefni sem leyfð eru  sam kvæm t þessari tilsk ipun eins og 
kveðið er á um  i reglugerð (EB E) nr. 1274/91 (6).

L itarefni eru notuð til að glæ ða liti sem þegar eru  fyrir hendi 
i m atvælum .

Það er alm ennt v iðurkennt að óunnin m atvæ li og tiltekin 
önnur undirstöðum atvæ li skuli vera laus v ið  aukefni.

M eð hliðsjón a f  nýjustu  visindalegu og eiturefnafræ ðilegu 
upplýsingum  um  aukefni skal einungis heim ila sum  þeirra i 
tilteknum  m atvælum  og að gefnum  tilteknum  
notkunarskilyrðum .

N auðsynlegt er að setja strangar reglur um  notkun aukefna i 
m atvæ lum  fyrir ungbörn og smábörn.

Sam ráð hefur verið  haft v ið  v isindanefnd um  m atvæ li vegna 
þeirra efna sem bandalagsákvæ ðið tekur ekki enn þá til.

Æ skilegt er að farið sé eftir um sögn fastanefndarinnar um 
m atvæ li þegar ákvörðun er tekin um  hvort tiltekin m atvæli 
tilheyri ákveðnum  flokki m atvæla.

Þessi tilsk ipun kem ur að hluta til i stað tilskipunar ráðsins 
frá 23. október 1962 um  sam ræ m ingu á reglum  
aðildarrikjanna um  litarefni sem heim ilt er að nota i 
m atvæli (7).

T illaga verður lögð fram  um  breytingar á gildandi 
hreinleikaskilyrðum  vegna litunarefna i m atvælum , og nýjar 
forskriftir þar sem hreinleikaskilyrði eru ekki fyrir hendi, i 
sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  i 11. gr. 
tilsk ipunar 89/107/EBE.

(5) Stjtið. EB nr. 268, 24. 9. 1991, bls. 69. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 92/5/EBE (Stjtið. EB nr. L 57, 2. 3. 1992, bls. 1).

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1274/91 frá 15. mai 
1991 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar (EBE) 
nr. 1907/90 um ákveðna markaðsstaðla fyrir egg (Stjtið. EB nr. L 121, 
16. 5. 1991, bls. 11). Reglugerðinni var siðast breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1259/94 (Stjtið. EB nr. L 137, 1. 6. 1994, bls. 54).

(7) Stjtið. EB nr. 115, 11. 11. 1962, bls. 2645/62. Tilskipuninni var siðast 
breytt með tilskipun 85/7/EBE (Stjtið. EB nr. L 2, 3. 1. 1985, bls. 22).
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í  þvi skyni að vernda neytendur ber bandalaginu að stuðla að 
rannsóknum  á hugsanlegum  áhrifum  litarefna i m atvælum  
(einkum  efna sem hafa uppsöfnuð og sam verkandi áhrif) á 
heilbrigði m anna, sérstaklega m eð tilliti til efna sem vafi 
leikur á að séu skaðlaus.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

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

2. í  þessari tilsk ipun er m erking hugtaksins „litarefn i“ sem 
hér segir: litarefni eru efni sem bæ ta lit i m atvæli eða færa 
litinn i upprunalegt horf, þar eru m eðtald ir náttúrlegir 
efnisþæ ttir m atvæ la og náttúrleg grunnefni sem venjulega er 
ekki neytt sem m atvæ la og eru yfirleitt ekki notuð sem 
einkennandi innihaldsefni i mat.

B löndur, fengnar ú r m atvælum , og önnur náttúruleg 
grunnefni, fengin  m eð eðlisfræðilegum  og/eða efnafræ ði- 
legum  útdræ tti, þar sem lifræn litarefni eru dregin ú t á 
sértækan hátt m eð tilliti til næ ringar- eða bragðefnaþátta, eru 
litarefni i skilningi þessarar tilskipunar.

3. H ins vegar skulu eftirtalin  efni ekki talin  litarefni i 
skilningi þessarar tilskipunar:

— m atvæ li, hvort heldur þurrkuð eða þykkt, og bragðefni 
sem bæ tt er ú t i v ið  fram leiðslu sam settra m atvæ la vegna 
ilm áhrifa, bragðáhrifa eða næ ringargild is og gefa 
m atvælum  þar að auki lit, t.d. paprika, túrm erik og 
saffran.

— litarefni, sem  notuð eru  til að lita óæ ta, ytri húð á 
m atvæ lum  t.d. ostskorpu og pylsuskæni.

2. gr.

1. E inungis er heim ilt að nota efnin, sem eru skráð i
I. v iðauka, sem litarefni i m atvælum .

2. E inungis er heim ilt að nota i m atvæ li litarefni, sem 
skráð eru  i III., IV. og V. viðauka, og m eð þeim  skilyrðum  
sem þar eru tilgreind. H eim ilt er að nota litarefni i slik

m atvæli, þegar þau  eru  æ tluð sem sérfæði, i sam ræm i við  
tilsk ipun 89/398/EBE ( ‘).

3. Ó heim ilt er að nota litarefni i þau m atvæ li sem um  getur 
i II. viðauka, nem a sérstaklega sé kveðið á um  það i III., IV. 
eða V. viðauka.

4. L itarefni, sem eingöngu eru heim iluð til tiltekinna nota, 
eru  skráð i IV. viðauka.

5. L itarefni, sem  leyfð eru  til alm ennra nota og 
notkunarskilyrði þeirra, eru skráð i V. viðauka.

6. H ám arksviðm iðunargild in, sem tilgreind eru i 
viðaukunum :

— visa  til tilbúinna m atvæ la sem tilreidd eru sam kvæm t 
notkunarleiðbeiningum

— visa til þess m agns litarefnis sem er i litunarblöndunni.

7. í  viðaukunum  v ið  þessa tilsk ipun  m erkir „quantum  
sa tis"  að ekkert hám arksm agn sé tilgreint. L itunarefni skal 
þó nota i sam ræm i v ið  góða fram leiðsluhæ tti og skam m tar 
ekki vera stærri en  nauðsynleg t er til að ná þvi m arki sem 
stefnt er að og tilskilið er að ekki sé v illt um  fyrir 
neytendum .

8. A ð þvi er varðar heilbrigðisstim plun, sem kveðið er á 
um  i tilsk ipun 91/497/EBE, og aðra m erkingu, sem krafist er 
á kjötafurðir, er einungis heim ilt að nota E  155 brúnt HT, 
E  133 skæ rblátt FCF , E  129 allúra rau tt A C, eða viðeigandi 
b löndu E  133 skærblás FCF og E  129 allúra rauðs AC.

9. V ið skreytingu eða stim plun eggjaskurna m á eingöngu 
nota þau litarefni sem um  getur i I. v iðauka eins og kveðið er 
á um  i reglugerð (EB E) nr. 1274/91.

10. E ingöngu er heim ilt að selja bein t til neytenda þau 
litarefni sem skráð eru i I. v iðauka, að frátöldum  E  123, 
E  127, E  128, E  154, E  160b, E  161g, E  173 og E  180.

11. í  skilningi þessarar tilsk ipunar m erkir orðið „óunninn“ 
að v iðkom andi m atvæli hafi ekki verið  m eðhöndluð þannig 
að verulegar breytingar hafi orðið á upprunalegu ástandi 
þeirra. H ins vegar er hugsanlegt að þau  hafi til dæm is verið 
stykkjuð, hlutuð i sundur, klofin, úrbeinuð, hökkuð, 
ham flett, skræld, flysjuð, m ulin, skorin, hreinsuð, snyrt, 
djúpfryst, fryst, kæ ld, m öluð eða afhýdd, sett i um búðir eða 
tek in  úr um búðum .

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

M eð fyrirvara um  önnur bandalagsákvæ ði er heim ilt að setja 
litarefni i m atvæli sem hér segir:

— i sam sett m atvæ li önnur en  þau sem nefnd eru  i
II. v iðauka, að þvi tilsk ildu  að litarefnið sé heim ilað i 
einhverju innihaldsefna sam settu m atvælanna,

eða

— e f  nota á m atvæ lategundina eingöngu v ið  fram leiðslu 
sam settra m atvæ la sem sam ræ m ast þessari tilsk ipun og 
að þvi gefnu að sam settu m atvæ lin  séu i sam ræm i við  
ákvæði þessarar tilskipunar.

4. gr.

H eim ilt er að beita m álsm eðferðinni, sem m æ lt er fyrir um  i
5. gr., til að skera ú r um  hvort tiltek in m atvæ li tilheyri 
ákveðnum  flokki m atvæ la sem um  getur i viðaukunum  og 
hvort tiltek in  efni séu litarefni i skilningi 1. gr.

?. gr.

1. Fram kvæ m dastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndar- 
innar um  m atvæli, sem kom ið var á fót m eð ákvörðun 
69/414/EB E ( ') , hér á eftir kölluð ,,nefndin“, þegar fylgja á 
þeirri m álsm eðferð sem m æ lt er fyrir um  i þessari grein.

2. Form anni nefndarinnar ber að v isa m álinu til hennar, 
annaðhvort að eigin frum kvæ ði eða að beiðni fulltrúa 
aðildarrikis.

3. 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. V æ gi atkvæða fulltrúa aðildarrikjanna i nefndinni 
skal vera m eð þeim  hæ tti sem  m æ lt er fyrir um  i þeirri grein. 
Form aðurinn greiðir ekki atkvæði.

4. a) F ram kvæ m dastjóm in skal sam þykkja fyrirhugaðar
ráðstafanir e f  þæ r eru  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

( ')  Stjtíð. EB nr. L 291, 19.11.1969, bls. 9.

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 v a r lögð fyrir það skal fram kvæ m dastjóm in 
sam þykkja fyrirhugaðar ráðstafanir.

6. gr.

A ðildarrikin skulu kom a á fót kerfi, til að fylgjast m eð 
neyslu og notkun litarefna i m atvælum , innan þriggja ára frá 
sam þykkt þessarar tilskipunar og tilkynna fram kvæm da- 
stjórninni um  niðurstöður sinar.

Innan fim m  ára frá sam þykkt tilsk ipunarinnar skal 
fram kvæ m dastjóm in tilkynna E vrópuþinginu um  breytingar 
sem  hafa orðið á m arkaðinum  fyrir litarefni, um  notkunarstig 
þeirra og neyslu.

í sam ræm i við alm enn skilyrði i 4. lið II. v iðauka tilskipunar 
89/107/EBE skal fram kvæ m dastjóm in, innan fim m  ára frá 
sam þykkt tilsk ipunar þessarar, endurskoða notkunarskilyrðin 
sem getið er um  i tilsk ipun þessari og leggja til breytingar 
þar sem þ ö rf er á.

]. gr.

H ér m eð falla ú r gildi 1. til 7. gr., annar undirliður 1. mgr.
8. gr., 2. mgr. 8. gr. og 9. til 15. gr. tilskipunarinnar frá 
23. október 1962 um  litarefni i m atvælum .

L ita ber á tilv isanir i n iðurfelldu  ákvæðin sem tilv isanir i 
sam svarandi ákvæði þessarar tilskipunar.

8. gr.

Þann dag, sem tilskipun þessi öðlast gildi, skal 
fram kvæ m dastjórnin, i sam vinnu við E vrópuþingið, innlend 
ráðuneyti, að ila i m atvæ laiðnaði og sm ásöluverslun og 
neytendasam tök, hrinda a f  stað átaki sem m iðar að þvi að 
upplýsa neytendur um  þá m álsm eðferð sem er v iðhöfð  þegar 
litarefni eru m etin og notkun þeirra heim iluð og um  
m erkingu svokallaðra E-núm era.

b. 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 til þess að unnt sé að:
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— 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 vörur og 
notkun  vara sem sam ræ m ast ekki ákvæðum  þessarar 
tilskipunar. Þó er heim ilt að versla m eð vörur sem settar 
eru  á m arkað eða m erktar fyrir þann  tim a, þó tt þæ r séu 
ekki i sam ræm i við  tilskipun þessa, þar til b irgðir eru 
uppurnar.

Þau  skulu tilkynna það fram kvæ m dastjórninni þegar i stað.

2. Þegar aðildarrikin sam þykkja ráðstafanirnar sem um  
getur i 1. mgr. skal vera  i þeim  tilvisun i þessa tilskipun eða 
þeim  fylgja slik tilv isun þegar þæ r eru  birtar opinberlega. 
A ð ildarrik in  skulu setja nánari reglur um  slika tilvisun.

10. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim  degi sem hún birtist i 
Stjôrnartiâindum  Evrópubandalaganna.

11. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarrikjanna.

G jört i B russel 30. jú n i 1994.

F yrir hönd  Evrópuþingsins, F yrir hönd  ràâsins,
E. KLEPSCH A. BALTAS

forseti. forseti.
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I. VIDAUKI

SKRÁ YFIR LEYFILEG LITAREFNI Í MATVÆLUM 

Ath: Állökk, sem eru framleidd úr litarefnum sem um getur i þessum viðauka, eru leyfð.

EB nr. Almennt heiti Litaskrárnúmer (1) 
eða lýsing

E 100 Kúrkúmin 75300
E 101 i) Ribóflavin

ii) Ribóflavm-5'-fosfat

E 102 Tartrasin 19140
E 104 Kinólingult 47005
E 110 Sólsetursgult FCF 

Appelsinugult S
15985

E 120 Kókinil, karminsýra, karmin 75470
E 122 Asórúbin, karmóisin 14720
E 123 Amarant 16185
E 124 Ponseá 4R, kókinilrautt A 16255
E 127 Erýtrósin 45430
E 128 Rautt 2G 18050
E 129 Allúrarautt AC 16035
E 131 Patentblátt V 42051
E 132 Indigótin, indigókarmin 73015
E 133 Skærblátt FCF 42090
E 140 Klórófyll og 75810

klórófyllin:
i) Klórófyll
ii) Klórófyllin

75815

E 141 Klórófyll-og klórófyllin-koparflókar
i) Klórófyll-koparflókar
ii) Klórófyllin-koparflókar

75815

E 142 Grænt S 44090
E 150a Karamellubrúnt (2)
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað karamellubrúnt
E 151 Gljásvart BN, svart PN 28440
E 153 Viðarkolsvart
E 154 Brúnt FK
E 155 Brúnt HT 20285



Nr. 23/142 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB 2.5.2002

EB nr. Almennt heiti Litaskrárnúmer (1) 
eða lýsing

E 160a Karótin:
i) Blönduð karótin 75130
ii) Beta-karótin 40800

E 160b Annattólausnir, bixin, norbixin 75120
E 160c Paprikukjarni, 

kapsantin, kapsórúbin
E 160d Lýkópen
E 160e Beta-apó-8'-karótenal (C 30) 40820
E 160f Beta-apó-8'-karótensýruetýlester (C 30) 40825
E 161b Lútin
E 161g Kantaxantin
E 162 Rauðrófulitur, betanin
E 163 Antósýanlausnir Framleitt úr 

aldinum og 
grænmeti með 

eðlisfræðilegum 
aðferðum

E 170 Kalsiumkarbónat 77220
E 171 Titandioxið 77891
E 172 Járnoxið og járnhýdroxið 77491

77492 
77499

E 173 Ál
E 174 Silfur
E 175 Gull
E 180 Litólrúbin BK

(1) Litaskrárnúmer eru úr þriðja hefti litaskrárinnar frá 1982, 1. til 7. bindi, 1315. Einnig breytingar 37 til 40 (125), 41 til 44 (127
50), 45 til 48 (130), 49 til 52 (132-50), 53 til 56 (135).

(2) Orðið karamella visar hér til afurða sem eru að meira eða minna leyti i sterkum brúnum litum og ætlaðar til litunar. Það visar 
ekki til sykurkenndrar, bragðbætandi afurðar sem fengin er með hitun sykurs og notuð er sem bragðefni i mat (t.d. sælgæti, 
sætabrauð og áfenga drykki).
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II. VIDAUKI

MATVÆLI SEM EKKI MEGA INNIHALDA LITAREFNI, NEMA SÉRSTAKLEGA SÉ KVEÐIÐ Á UM ÞAB Í III., IV.
EBA V. VIÐAUKA

(Heitin, sem notud eru í II. vidauka, gilda meö fyrirvara um meginregluna um „ afgangsmagn " efna þegar afurdirnar
innihalda efni sem sjá lf innihalda leyfileg litarefni.)

1. Óunnin matvæli

2. Allt vatn sem er tappað á flöskur eða sett i umbúðir

3. Mjólk, léttmjólk og undanrenna, gerilsneydd eða dauðhreinsuð (þar með talin leifturhituð (UHT)) (óbragðsett)

4. Súkkulaðimjólk

5. Gerj uð mjólk (óbragðsett)

6. Niðurseydd mjólk sem um getur i tilskipun 76/118/EBE

7. Áfir (óbragðsettar)

8. Rjómi og rjómaduft (óbragðsett)

9. Oliur og feiti úr dýra- eða jurtaríkinu

10. Egg og eggjaafurðir eins og þær eru skilgreindar i 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/437/EBE

11. Mjöl og aðrar malaðar afurðir og sterkja

12. Brauð og svipaðar afurðir

13. Pasta og gnocchi

14. Sykur, þar með taldar allar ein- og tvisykrur

15. Tómatamauk og tómatar, niðursoðnir i dósir og flöskur

16. Sósur, að stofni til úr tómötum

17. Aldinsafi og aldinnektar, sem um getur i tilskipun 75/726/EBE, svo og grænmetissafi

18. Aldin, matjurtir (þ.m.t. kartöflur) og sveppir -  niðursoðnir i dósir eða flöskur eða þurrkaðir; unnin aldin og unnar
matjurtir (þ.m.t. kartöflur) og sveppir

19. Sulta i sérflokki, hlaup i sérflokki og kastaniuhnetumauk sem um getur i tilskipun 79/693/EBE; „crème de 
pruneauxm

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

21. Kakó- og súkkulaðiþættir i súkkulaðiafurðum sem um getur i tilskipun 73/241/EBE

22. Brennt kaffi, te, kaffififill, te- og kaffififilskjarnar; unnar vörur úr tei, plöntum, aldinum og korni, sem notaðar eru
i seyði, ásamt blöndum og skyndiblöndum úr þessum vörum

23. Salt, saltliki, krydd og kryddblöndur

24. Vin og aðrar afurðir sem skilgreindar eru i reglugerð (EBE) nr. 822/87

25. Korn, Kornbrand, brenndir drykkir úr ávöxtum, ávaxtabrennivin, Ouzo Grappa, Tsikoudia frá Krit, Tsipouro frá 
Makedóniu, Tsipouro frá Þessaliu, Tsipouro frá Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale 
luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, og London gin -  samkvæmt 
skilgreiningu i reglugerð (EBE) nr. 1576/89

26. 6ambuca, Maraschino og Mistra samkvæmt skilgreiningu i reglugerð (EBE) nr. 1180/91
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27. Sangria, Clarea og Zurra sem um getur i reglugerð (EBE) nr. 1601/91

28. Vinedik

29. Matur fyrir ungbörn og smábörn, eins og um getur i tilskipun 89/398/EBE, þ.m.t. matur fyrir ungbörn og smábörn 
sem eru ekki við góða heilsu

30. Hunang

31. Malt og maltafurðir

32. Þroskaður og óþroskaður ostur (óbragðsettur)

33. Smjör, unnið úr sauða- og geitamjólk
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III. VIDAUKI

M ATVÆLI SEM EINGÖNGU ER LEYFT AÐ BÆTA VISSUM LITAREFNUM Í

Matvæli Leyfileg litarefni Hámarksmagn

Maltbrauð E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt

quantum satis

Bjór
Cidre bouché

E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt

quantum satis

Smjör (þ.m.t. léttsmjör og smjörþykkni) E 160a Karótin quantum satis
Smjörliki, minarin (fituskert viðbit), aðrar 
ýrðar fitulausnir og fita að mestu laus við 
vatn

E 160a Karótin
E 100 Kúrkúmin
E 160b Annattólausnir, bixin, norbixin

quantum satis 
quantum satis 

10 mg/kg
Sage Yerby-ostur E 140 Klórófyll 

Klórófyllin
E 141 Klórófyll og klórófyllin- 

koparflókar

quantum satis

Þroskaður, appelsinugulur, gulur og hvitur 
(broken-white) ostur; óbragðsettur, 
bræddur ostur

E 160a Karótin 
E 160c Paprikukjarni

quantum satis

E 160b Annattólausnir, bixin, norbixin 15 mg/kg
Rauður Leicester-ostur 
Mimolette-ostur

E 160b Annattólausnir, bixin, norbixin 50 mg/kg
E 160b Annattólausnir, bixin, norbixin 35 mg/kg

Morbier-ostur E 153 Viðarkolsvart quantum satis
Ostur með rauðri skorpu E 120 Kókinil, karminsýra, karmin 125 mg/kg

E 163 Antósýanlausnir quantum satis
Edik E 150a Karamellubrúnt

E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt

quantum satis
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Matvæli Leyfileg litarefni Hámarksmagn
Whisky, Whiskey, kornbrennivin (að 
frátöldu Korn eða Kornbrand eða Eau de 
vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise), brennd vin, romm, 
Brandy, Weinbrand, þrúguhrat, 
þrúguhratsbrennivin (að frátöldu Tsikoudia 
og Tsipouro og Eau de vie de marc 
Marque nationale luxembourgeoise), 
Grappa invecchiate, Bagaceira velha, sem 
um getur i reglugerð (EBE) nr. 1576/89

E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt

quantum satis

Drykkir blandaðir með kryddvinum (að frátöldu bitter soda) og kryddvin, sem um 
getur i reglugerð (EBE) nr. 1601/91

E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað, karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt

quantum satis

Americano E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt
E 163 Antósýanlausnir

quantum satis

E 100 Kúrkúmin
E 101 (i) Ribóflavin

(ii) Ribóflavm-5'-fosfat
E 102 Tartrasin
E 104 Kinólingult
E 120 Kókinil, karminsýra, karmin
E 122 Asorúbin, karmóisin
E 123 Amarant
E 124 Ponseá 4R

100 mg/l 
(af hverju efni fyrir 

sig eða i 
samsetningum)

Bitter soda, bitter vino sem um getur i 
reglugerð (EBE) nr. 1601/91

E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt

quantum satis

E 100 Kúrkúmin
E 101 (i) Ribóflavin

(ii) Ribóflavm-5'-fosfat
E 102 Tartrasin
E 104 Kinólingult
E 110 Sólsetursgult FCF 

Appelsinugult S
E 120 Kókinil, karminsýra, karmin
E 122 Asórúbin, karmóisin
E 123 Amarant
E 124 Ponseá 4R, kókinilrautt A
E 129 Allúrarautt AC

100 mg/l 
(af hverju efni fyrir 

sig eða i 
samsetningum)
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Matvæli Leyfileg litarefni Hámarksmagn
Vinlikjör og gæðavinlikjör, framleiddir á E 150a Karamellubrúnt quantum satis
tilteknum landssvæðum E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt

E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað

karamellubrúnt
Grænmeti i ediki, pækli eða oliu (þó ekki 
ólifur)

E 101 (i) Ribóflavin
(ii) Ribóflavm-5'-fosfat

E 140 Klórófyll, klórófyllin
E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað

karamellubrúnt
E 141 Klórófyll og klórófyllin-

koparflókar
E 160a Karótin:

i) Blönduð karótin
ii) Beta-karótin

E 162 Rauðrófulitur, betanin
E 163 Antósýanlausnir

quantum satis

Morgunkorn, sprautusoðin, blásin og/eða 
með ávaxtabragði

E 150c 
E 160a 
E 160b 
E 160c

Ammóniað karamellubrúnt 
Karótin
Annattólausnir, bixin, norbixin
Paprikukjarni, kapsantin, 
kapsórúbin

quantum satis 
quantum satis 

25 mg/kg 
quantum satis

Morgunkorn með ávaxtabragði E 120 
E 162 
E 163

Kókinil, karminsýra, karmin 
Rauðrófulitur, betanin 
Antósýanlausnir

200 mg/kg 
(af hverju efni fyrir 

sig eða i 
samsetningum)

Aldinsulta, ávaxtahlaup og -mauk, sem um 
getur i tilskipun 79/693/EBE, og aðrar 
sambærilegar vörur úr aldinum, þ.m.t. 
vörur með fáum hitaeiningum

E 100 Kúrkúmin
E 140 Klórófyll og klórófyllin
E 141 Klórófyll og klórófyllin-

koparflókar
E 150a Karamellubrúnt
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt
E 150c Ammóniað karamellubrúnt
E 150d Ammóniað, súlfitað

karamellubrúnt
E 160a Karótin:

(i) Blönduð karótin
(ii) Beta-karótin

E 160c Paprikukjarni, kapsantin,
kapsórúbin

E 162 Rauðrófulitur, betanin
E 163 Antósýanlausnir_______________

quantum satis
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Matvæli Leyfileg litarefni Hámarksmagn
E 104 Kinólingult 100 mg/kg
E 110 Sólsetursgult (af hverju efni fyrir 

sig eða i
E 120 Kókinil, karminsýra, karmin samsetningum)
E 124 Ponseá 4R, kókinilrautt
E 142 Grænt S
E 160d Lýkópen
E 161b Lútin

Pylsur og kæfa (pâté og terrine) E 100 Kúrkúmin 20 mg/kg
E 120 Kókinil, karminsýra, karmin 100 mg/kg
E 150a Karamellubrúnt quantum satis
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt quantum satis
E 150c Ammóniað karamellubrúnt quantum satis
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt
quantum satis

E 160a Karótin 20 mg/kg
E 160c Paprikukjarni, kapsantin, 

kapsórúbin
10 mg/kg

E 162 Rauðrófulitur, betanin quantum satis
Hádegisverðarkjöt E 129 Allúrarautt 25 mg/kg
Morgunverðarpylsur með korninnihaldi að E 129 Allúrarautt AC 25 mg/kg
lágmarki 6%
Hamborgarakjöt með grænmetis- og/eða E 120 Kókinil, karminsýra, karmin 100 mg/kg
korninnihaldi að lágmarki 4%

E 150a Karamellubrúnt quantum satis
E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt quantum satis
E 150c Ammóniað karamellubrúnt quantum satis
E 150d Ammóniað, súlfitað 

karamellubrúnt
quantum satis

Svinapylsa E 120 Kókinil, karminsýra, 200 mg/kg
Salchichon karmin

E 124 Ponseá 4R, kókinilrautt A 250 mg/kg
Sobrasada E 110 Sólsetursgult FCF 135 mg/kg

E 124 Ponseá 4R, kókinilrautt A 200 mg/kg

Pasturmas (sem hefur æta ytri húð) E 100 
E 101

E 120

Kúrkúmin
(i) Ribóflavin
(ii) Ribóflavin-5'-fosfat
Kókinil, karminsýra, karmin

quantum satis

Þurrkuð kartöflukorn og flögur E 100 Kúrkúmin quantum satis
Unnar og maukkenndar garðertur E 102 Tartrasin 100 mg/kg
(niðursoðnar i dósir) E 133 

E 142
Skærblátt 
Grænt S

20 mg/kg 

10 mg/kg
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IV. VIDAUKI

LITAREFNI SEM EINGÖNGU ERU HEIMILUB TIL TILTEKINNA NOTA

Litarefni Matvæli Hámarksmagn

E 123 Amarant Lystaukar og brenndir drykkir, þ.m.t. afurðir með minna en 
15% alkóhól miðað við rúmmál

Fiskhrogn

30 mg/l 

30 mg/kg
E 127 Erýtrósin Hanastélskirsuber og sykurhúðuð kirsuber 

Bigarreaux-kirsuber i sýrópi og hanastélum

200 mg/kg 

150 mg/kg
E 128 Rautt 2G Morgunverðarpylsur með korninnihaldi að lágmarki 6% 

Hamborgarakjöt með grænmetis- og/eða korninnihaldi að 
lágmarki 4%

20mg/kg

E 154 Brúnt FK Þurrkaður, saltaður fiskur (Kippers) 20 mg/kg
E 161g Kantaxantin Strassborgarpylsur (Saucisses de Strasbourg) 15 mg/kg
E 173 Ál Ytri hjúpur sælgætis, notaður til að skreyta kökur og 

sætabrauð
quantum satis

E 174 Silfur Ytri hjúpur sælgætis 

Skreytingar á súkkulaði 

Likjörar

quantum satis

E 175 Gull Ytri hjúpur sælgætis 

Skreytingar á súkkulaði 

Likjörar

quantum satis

E 180 Litólrúbin BK Neysluhæf ostskorpa quantum satis
E 160b Annattó-

lausnir, bixin, 
norbixin

Smjörliki, minarin (fituskert viðbit), aðrar ýrðar fitulausnir 
og fita, að mestu laus við vatn

Skreytingar og yfirborðsefni

Fint kaffibrauð

Is til neyslu

Likjörar, þ.m.t. styrktir drykkir með minna en 15% alkóhól 
miðað við rúmmál

Bragðsettur, bræddur ostur

Þroskaður, appelsinugulur, gulur og hvitur (broken-white) 
ostur, óbragðsettur bræddur ostur

10 mg /kg 

20 mg/kg 

10 mg/kg 

20 mg/kg

10 mg/l 

15 mg/kg 

15 mg/kg
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Litarefni Matvæli Hámarksmagn
Eftirréttir 10 mg/kg

„Nasl“ : þurrkaðar, bragðmiklar snarlvörur, að 
meginhluta úr kartöflum, korni eða sterkju:
— Sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar snarlvörur 20 mg/kg

— Aðrar bragðmiklar snarlvörur og bragðmiklar, 
húðaðar hnetur

10 mg/kg

Reyktur fiskur 10mg/kg
Neysluhæf ostskorpa og skæni 20 mg/kg
Rauður Leicester-ostur 50 mg/kg
Mimolette-ostur 35 mg/kg
Morgunkorn, sprautusoðin, blásin og/eða með 
ávaxtabragði

25 mg/kg
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V. VIDAUKI

LITAREFNI LEYFB Í MATVÆLUM ÖBRUM EN ÞEIM SEM UM GETUR Í II. OG III. VIBAUKA

1. hluti

Eftirtalin litarefni eru leyfileg i matvælum, sem um getur i 2. hluta V. viðauka og i öllum öðrum matvælum, að 
frátöldum þeim sem skráð eru i II. og III. viðauka, án tilgreinds hámarksmagns (quantum satis):

E 101 i) Ribóflavin
ii) Ribóflavin-5'-fosfat

E 140 Klórófyll og Klórófyllin

E 141 Klórófyll og klórófyllin-koparflókar

E 150a Karamellubrúnt

E 150b Basiskt, súlfitað karamellubrúnt

E 150c Ammóniað karamellubrúnt

E 150d Ammóniað, súlfitað karamellubrúnt

E 153 Viðarkolsvart

E 160a Karótin

E 160c Paprikukjarni, kapsantin, kapsórúbin

E 162 Rauðrófulitur, betanin

E 163 Antósýanlausnir

E 170 Kalsiumkarbónat

E 171 Titandioxið

E 172 Járnoxið og járnhýdroxið
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2. hluti

Eftirtalin litarefni eru leyfileg, hvert fyrir sig eða i samsetningum, i eftirtöldum matvælum allt að þvi hámarksmagni 
sem tilgreint er i töflunni. Þegar um er að ræða óáfenga bragðsetta drykki, is til neyslu, eftirrétti, fint kaffibrauð og 
sælgæti er hins vegar heimilt að nota litarefni i þvi magni sem tilgreint er i viðeigandi töflu en ekki má nota meira af 
litarefnunum E 110, E 122, E 124 og E 155 en sem nemur 50 mg/kg eða mg/l.

E 100 Kúrkúmin

E 102 Tartrasin

E 104 Kinólingult

E 110 Sólsetursgult FCF
Appelsinugult S

E 120 Kókinil, karminsýra, karmin

E 122 Asórúbin, karmóisin

E 124 Ponseá 4R, Kókinilrautt A

E 129 Allúrarautt AC

E 131 Patentblátt V

E 132 Indigótin, indigókarmin

E 133 Skærblátt FCF

E 142 Grænt S

E 151 Gljásvart BN, svart PN

E 155 Brúnt HT

E160d Lýkópen

E 160e Beta-apó-8'-karótenal (C 30)

E 160f Beta-apó-8'-karótensýruetýlester (C 30)

E 161b Lútin

Matvæli Hámarksmagn
Oáfengir, bragðsettir drykkir 100 mg/l
Sykurhúðuð aldin og sykurhúðaðar matjurtir, Mostarda di frutta 200 mg/kg
Niðursoðin, rauð aldin 200 mg/kg
Sælgæti 300 mg/kg
Skreytingar og yfirborðsefni 500 mg/kg
Fint kaffibrauð (t.d. viennoiserie, kex, kökur og þunnt kex) 200 mg/kg
Is til neyslu 150 mg/kg
Bragðsettur, bræddur ostur 100 mg/kg
Eftirréttir, þ.m.t. bragðsettar mjólkurafurðir 150 mg/kg
Sósur, krydd (t.d. karriduft, tandúri), súrkrásir (pickles), bragðaukar (relishes), 
kryddmauk (chutney) og piccalilli 500 mg/kg
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Matvæli Hámarksmagn

Sinnep 300 mg/kg

Deig úr fiski og krabbadýrum 100 mg/kg

Krabbadýr, tilbúin til neyslu 250 mg/kg

Laxliki 500 mg/kg

Surimi 500 mg/kg

Fiskhrogn 300 mg/kg

Reyktur fiskur 100 mg/kg

„Nasl“: þurrkaðar, bragðmiklar snarlvörur, að meginhluta úr kartöflum, korni 
eða sterkju:
— Sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar snarlvörur 200 mg/kg
— Aðrar bragðmiklar snarlvörur og bragðmiklar, húðaðar hnetur 100 mg/kg

Neysluhæf ostskorpa og skæni quantum satis

Heilblöndur til að stýra þyngd sem eiga að koma i staðinn fyrir allan matarskammt 
dagsins eða stakar máltiðir 50 mg/kg

Heilblöndur og fæðubótarefni til að nota undir eftirliti læknis 50 mg/kg

Fljótandi fæðubótarefni 100 mg/l

Fæðubótarefni i föstu formi 300 mg/kg

Súpur 50 mg/kg

Kjöt- og fiskliki, að stofni til úr grænmetisprótinum 100 mg/kg

Eimaðar drykkjarvörur (þar með taldar vörur með minna en 15% alkóhól miðað 
við rúmmál), að þeim frátöldum sem um getur i II. eða III. viðauka 200 mg/l

Kryddvin, drykkir og hanastél blönduð með kryddvini sem um getur i reglugerð 
(EBE) nr. 1601/91, að þeim frátöldum sem um getur i II. eða III. viðauka 200 mg/l

Avaxtavin (ófreyðandi vin eða freyðivin) 
sitri (að frátöldu cidre bouche) og perusitri 
krydduð ávaxtavin, epla- og peruvin 200 mg/l


