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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá 21. desember
1988 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi notkun
leyfilegra aukefna í matvælum (1), eins og henni var breytt með
tilskipun 94/34/EB (2), einkum a-lið 3. mgr. 3. gr.,

að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Nauðsynlegt er að ákvarða hreinleikaskilyrði fyrir öll litarefni
sem getið er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá
30. júní 1994 um litarefni til notkunar í matvælum (3).

Nauðsynlegt er að endurskoða hreinleikaskilyrði fyrir litarefni
sem getið er í tilskipun ráðsins frá 23. október 1962 um
samræmingu á reglum aðildarríkjanna um litarefni sem heimilt er
að nota í matvæli (4), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
85/7/EBE (5).

Nauðsynlegt er að taka mið af forskriftum og greiningaraðferðum
fyrir litarefni sem eru settar fram í Codex Alimentarius og af
sameiginlegri sérfræðinganefnd FAO og WHO um aukefni í
matvælum (JECFA).

Aukefni í matvælum, sem eru framleidd samkvæmt aðferðum eða
úr grunnefnum sem eru verulega frábrugðin þeim sem eru tilgreind
í matsgerð vísindanefndarinnar um matvæli eða frábrugðin þeim
sem um getur í þessari tilskipun, ber að senda vísindanefndinni
um matvæli til umsagnar með það í huga að fram fari nákvæmt mat
þar sem áhersla er lögð á hreinleikaskilyrði.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í tilskipun þessari eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um matvæli.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Hreinleikaskilyrði samkvæmt a-lið 3. mgr. 3. gr. tilskipunar
89/107/EBE fyrir litarefni sem um getur í tilskipun 94/36/EB eru
tilgreind í viðaukanum við þessa tilskipun.

Ákvæði 8. gr. og III. viðauka við tilskipunina frá 23. október
1962 falli hér með brott.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og

stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi
síðar en 1. júlí 1996. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari
reglur um slíka tilvísun.

2. Heimilt er þó að selja vörur sem eru markaðssettar eða
merktar fyrir 1. júlí 1996, enda þótt þær séu ekki í samræmi
við ákvæði þessarar tilskipunar, á meðan birgðir endast.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi frá því að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 226, 22. 9. 1995, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/96 frá 26. apríl
1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/45/EB

frá 26 júlí 1995

um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir litarefni til notkunar í matvælum

(Texti sem varðar EES)(*)

 (1) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27.

 (2) Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 1.

 (3) Stjtíð. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 13.

 (4) Stjtíð. EB nr. 115, 11. 11. 1962, bls. 2645/62.

 (5) Stjtíð. EB nr. L 2, 3. 1. 1985, bls. 22.

Gjört í Brussel 26. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

A. Almennar forskriftir fyrir állökk í litarefnum

Skilgreining Állökk eru mynduð með efnahvörfum litarefna, sem uppfylla
hreinleikaskilyrði sem kveðið er á um í viðeigandi forskrift, og
áloxíðs í vatnsmiðli. Áloxíðið er jafnan óþurrkað efni, nýmyndað
með efnahvörfum álsúlfats eða -klóríðs og natríum- eða
kalsíumkarbónats eða bíkarbónats eða ammóníaks. Eftir að lakk
hefur myndast er framleiðslan síuð, skoluð með vatni og þurrkuð.
Óhvarfað áloxíð kann og að finnast í endanlegri framleiðslu.

Óleysanleg efni í HCl Ekki yfir 0,5%

Efni leysanleg í eter Ekki yfir 0,2% (í hlutlausum miðli)

Sérstök hreinleikaskilyrði fyrir tilsvarandi litarefni gilda jafnframt.

B. Sérstök hreinleikaskilyrði

E 100 KÚRKÚMÍN

Samheiti CI náttúrugult 3, túrmerik-gult, díferóýlmetan

Skilgreining Kúrkúmín er tilreitt með leysiefnaútdrætti úr túrmeriki, þ.e. úr
jarðstönglum af náttúrulegum tegundum Curcuma longa L. Til að
fá fram hreint kúrkúmínduft er útdrátturinn kristallaður.
Framleiðslan er aðallega gerð úr kúrkúmínum, þ.e. hinu eiginlega
litarefni (1,7-bis(4-hýdroxý-3-metoxýfenýl)hepta-1,6-díen-3,5-
díón) og tveimur desmetoxý-afleiðum þess í breytilegum
hlutföllum. Lítið magn af olíu og resíni, sem eru í túrmeriki frá
náttúrunnar hendi, kann að fyrirfinnast.

Aðeins er heimilt að nota eftirfarandi leysiefni í útdrættinum:
etýlasetat, aseton, karbondíoxíð, díklórmetan, n-bútanól, metanól,
etanól og hexan.

Flokkur Dísinnamóýlmetan
Litaflokkunarnúmer 75300
EINECS-númer 207-280-5
Efnaheiti I 1,7-bis(4-hýdroxý-3-metoxýfenýl)hepta-1,6-díen-3,5-díón

II 1-(4-hýdroxýfenýl)-7-(4-hýdroxý-3-metoxý-fenýl-)hepta-
1,6-díen-3,5-díón

III 1,7-bis(4-hýdroxýfenýl)hepta-1,6-díen-3,5-díón
Efnaformúla I C
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Sameindamassi I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39
Efnisþættir Inniheldur minnst 90% af litarefnum alls.

     1%

E 
1 cm

 1 607 við u.þ.b. 426 nm í etanóli

Lýsing Appelsínugult kristallað duft




















































































