
2.5.2002 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB Nr. 23/199

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RAÐSINS 98/72/EB 2002/EES/23/11
frá 15. október 1998 

um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni(*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, einkum  
100. gr. a,

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

m eð h liðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndar- 
innar (2),

i sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem um  getur i 189. gr. b i 
sáttm álanum  (3),

m eð hliðsjón 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  (4), einkum
2. mgr. 3. gr.,

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

Frá þvi að tilskipun 95/2/EB var sam þykkt (g) hefur orðið 
enn frekari tæ knileg þróun  á sviði aukefna i m atvælum .

L aga ber tilsk ipun 95/2/EB að þessari þróun.

H aft var sam ráð við  visindanefndina um  m atvæli, sem 
kom ið va r á fót m eð ákvörðun 7g/2gg/EB E (6), áður en 
sam þykkt voru  ákvæði sem geta haft áh rif á alm annaheil- 
brigði.

Sett hafa verið  sérákvæði um  þiabendasól i tilskipun ráðsins 
95/38/EB frá 17. jú li 1995 um  breytingu á I. og II. viðauka 
v ið  tilskipun 90/642/EBE um  hám arksm agn varnarefnaleifa i 
og á tilteknum  vörum  úr jurtarik inu , m eðal annars ávöxtum  
og m atjurtum , og um  sam antekt skrár yfir viðm iðunargildi 
fyrir hám arksm agn (7). Fæ rsluna um  þiabendasól ber nú  að 
fella ú r gildi.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist i Stjtið. EB L 295, 4.11.1998, bls. 18, var 
nefnd i ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2001 frá 28. 
september 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. 11.

(1) Stjtið. EB C 76, 11. 3. 1997, bls. 34 og Stjtið. EB C 77, 12. 3. 1998, 
bls. 7.

(2) Stjtið. EB C 75, 10. 3. 1997, bls. 1.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 23. október 1997 (Stjtið. EB C 339, 10. 11. 

1997, bls. 1), sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. mars 1998 (Stjtið. EB 
C 161, 27. 5. 1998, bls. 29) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 15. júli 
1998 (Stjtið. EB C 292, 21. 9. 1998). Ákvörðun ráðsins frá 
28. september 1998.

(4) Stjtið. EB L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Tilskipuninni var siðast breytt með
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/34/EB (Stjtið. EB L 237,
10. 9. 1994, bls. 1).

(5) Stjtið. EB L 61, 18. 3. 1995, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 96/85/EB (Stjtið. EB L 86, 28. 3. 1997, bls. 4).

(6) Stjtið. EB L 136, 20. 5. 1974, bls. 1.
(7) Stjtið. EB L 197, 22. 8. 1995, bls. 14.

1. gr.

T ilskipun 95/2/EB er breytt sem hér segir:

1. í  stað 1. mgr. 1. gr. kom i eftirfarandi:

„1. T ilsk ipun þessi er sértilskipun, sem er h lu ti a f  
heildartilsk ipun i skilningi 3. gr. tilsk ipunar 89/107/EBE, 
og gildir um  önnur aukefni en litarefni og sætuefni. H ún 
gildir ekki um  önnur ensim  en þau sem  um  getur i 
v iðaukunum ,“ .

2. í  stað 1. mgr. 2. gr. kom i eftirfarandi:

„1. í  m atvæ li er einungis heim ilt að nota þau  efni sem 
skráð eru  i I., III., IV. og V. v iðauka i þeim  tilgangi sem 
um  getur i 3. og 4. mgr. 1. gr.,“

3. í  stað 2. mgr. 2. gr. kom i eftirfarandi:

„2. A ukefni i m atvæ lum  sem eru skráð i I. v iðauka eru 
leyfð i m atvælum  i þeim  tilgangi sem um  getur i 3. og 4. 
mgr. 1. gr., nem a i m atvæ lum  sem eru skráð i II. 
v iðauka, sam kvæm t m eginreglunni „quantum  satis“ ,“ .

4. í  stað undirliðar a-liðar 3. mgr. 2. gr. kom i eftirfarandi:

„—  gerilsneydd og dauðhreinsuð (þar m eð talin  
leifturhituð (U H T)) m jólk  (þar m eð ta lin  ným jólk, 
undanrenna og léttm jólk) og gerilsneyddur rjóm i,“ .

5. í  stað ellefta undirliðar a-liðar 3. m gr. 2. gr. kom i eftir
farandi:

„—  þurrkað pasta, fyrir u tan  glútensnautt pasta og/eða 
pasta fyrir sérfæði m eð lágu prótininnihald i, i 
sam ræm i v ið  tilsk ipun S9/g9S/EBE,“ .

6. B reyta ber töflunum  i viðaukunum  i sam ræm i við  
ákvæðin i viðaukunum  v ið  þessa tilskipun.

2. gr.

1. A ðildarriki skulu, e f  þ ö rf krefur, breyta lögum  sinum  og 
stjóm sýslufyrirm æ lum  þannig að þau:
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— heim ili v iðskip ti m eð vörur, sem sam ræ m ast ákvæðum  
þessarar tilskipunar, eigi siðar en 4. m ai 2000,

— banni v iðskip ti m eð vörur, sem sam ræ m ast ekki 
ákvæðum  þessarar tilskipunar, frá og m eð 4. nóvem ber
2000. Þó er heim ilt að versla m eð vörur sem settar eru  á 
m arkað eða m erktar fyrir þann tim a, þó tt ekki séu i 
sam ræm i við  tilsk ipun þessa, þar til b irgðir eru uppurnar.

Þau  skulu tilkynna það fram kvæ m dastjóm inni þegar i stað.

Þegar að ildam k in  sam þykkja þessar ráðstafanir skal vera i 
þeim  tilv isun i þessa tilskipun eða þeim  fylgja slik tilvisun 
þegar þæ r eru  birtar opinberlega. A ðildarrikin skulu setja 
nánari reglur um  slika tilvisun.

2. A ðildarrikin skulu senda fram kvæ m dastjóm inni helstu  
ákvæði ú r landslögum  sem þau sam þykkja um  m álefni sem 
tilskipun þessi næ r til.

3. gr.

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

4. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarrikjanna.

G jört i Lúxem borg 15. október 1998.

F yrir hönd  Evrópuþingsins, F yrir hönd  ràâsins,
J. M. G IL-RO BLES C. EIN EM

forseti. forseti.
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VIDAUKI

1. Eftirtalin aukefni bætast við i I. viðauka:

„E 469 Karboxýmetýlsellulósi, vatnsrofinn með ensimi

E 920 L-Systein (*)

E 1103 Reyrsykurskljúfur (Invertase)

E 1451 Asetýluð, oxuð sterkja

(*) Notist eingöngu til að meðhöndla mjöl.“

2. í II. viðauka:

a) bætist eftirfarandi við skrána yfir aukefni og hámarksmagn varðandi „aldinsultu, ávaxtahlaup og -mauk, sem 
er skilgreint i tilskipun 79/693/EBE, og aðrar sambærilegar vörur úr ávöxtum, þar með taldar vörur með fáum 
hitaeiningumm:

„471 Mónó- og diglýserið fitusýra quantum satis “

b) kemur eftirfarandi i stað töflunnar „Gerilsneyddur, dauðhreinsaður og leifturhitaður (UHT) rjómi, rjómi með 
fáum hitaeiningum og dauðhreinsaður, fitulitill rjómi“:

„Dauðhreinsaður rjómi E 401 Natriumalginat 
E 402 Kaliumalginat 
E 407 Karragenan 
E 466 Natriumkarboxýmetýlsellulósi 
E 471 Mónó- og diglýserið fitusýra

quantum satis“

c) er skýrgreiningunni „Frystum og djúpfrystum, óunnum ávöxtum og grænmeti“ breytt sem hér segir:

„Frystir og djúpfrystir, óunnir ávextir og grænmeti; pakkaðir, kældir, óunnir ávextir og grænmeti, tilbúið til 
neyslu, og pakkaðar, óunnar og skrældar kartöflur.“;

d) skal setja inn eftirfarandi töflu varðandi „Oliur og feiti úr dýra- eða jurtarikinu, ekki gert að fleyti“ :

„Oliur og feiti úr dýra- 
eða jurtarikinu, ekki 
gert að fleyti (nema 
olia úr fyrstu pressun 
og ólifuolia) 
sérstaklega ætlað til 
suðu og/eða steikingar 
eða sósugerðar

E 270 Mjólkursýra 
E 300 Askorbinsýra 
E 304 Fitusýruestrar af askorbinsýru 
E 306 Tókóferólrikur kjarni 
E 307 Alfa-tókóferól 
E 308 Gamma-tókóferól 
E 309 Delta-tókóferól

quantum satis

E 322 Lesitin 30 g/l
E 471 Mónó- og diglýserið fitusýra 10 g/l
E 472c Sitrónusýruestrar af mónó- og diglýseriðum 

fitusýra 
E 330 Sitrónusýra 
E 331 Natriumsitröt 
E 332 Kaliumsitröt 
E 333 Kalsiumsitröt

quantum satis“
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e) bætist eftirfarandi við skrána yfir aukefni og hámarksmagn i „Mozzarellaosti og mysuosti“

„E 260 Ediksýra quantum satis“

f) bætist eftirfarandi við skrána yfir aukefni og hámarksmagn i „Niðursoðnir ávextir og grænmeti i dósum eða 
krukkum“ :

„E 296 Eplasýra quantum satis“

bætist eftirfarandi við skrána yfir aukefni og hámarksmagn i „Gehakt“:

„E 300 Askorbinsýra 
E 301 Natriumaskorbat 
E 302 Kalsiumaskorbat

quantum satis“

bætist eftirfarandi tafla aftast við viðaukann:

„Safi úr ananas og 
pislaraldinum og 
hunangslögur

E 440 Pektin 3 g/l

Þroskaður ostur, i 
sneiðum eða rifinn

E 170 Kalsiumkarbónöt 
E 504 Magnesiumkarbónöt 
E 509 Kalsiumklórið 
E 575 Glúkonó-delta-lakton 
E 460 Sellulósi

quantum satis

Smjör úr sýrðum rjóma E 500 Natriumkarbónöt quantum satis“

3. í A-hluta III. viðauka:

a) komi eftirfarandi i stað hámarksmagns i „Ólifur og blöndur úr þeim“, „Sósur, gerðar að fleyti, með 60% 
fituinnihald eða meira“ og „Sósur, gerðar að fleyti, með minna en 60% fituinnihald“:

„Ólifur og blöndur úr þeim 1 000 500 1 000
Sósur, gerðar að fleyti, með 60% fitu- 
innihald eða meira

1 000 500 1 000

Sósur, gerðar að fleyti, með minna en 
60% fituinnihald

2 000 1 000 2 000“

b) bætist eftirfarandi tafla aftast við þennan hluta:

Hámarksmagn (mg/kg eða mg/l eftir þvi sem við á)
,,Matvæli

Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + 
PHB

... Mehu and Makeutettu 

... Mehu
500 200

Vörur i likingu við kjöt, fisk, 
krabbadýr, smokkfiska, kolkrabba og 
ost, að meginhluta úr prótini

2 000

Dulce de membrillo 1 000
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Hámarksmagn (mg/kg eða mg/l eftir þvi sem við á)
Matvæli

Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba 
+ PHB

Marmelada 1 500
Ostkaka 2 000
Pasha 1 000
Semmelknödelteig 2 000
Ostur og vörur i likingu við ost 
(eingöngu yfirborðsmeðferð)

quantum
satis

Soðnar rauðbeður 2 000
Garnir sem eru að meginhluta úr 
kollageni og með vatnsvirkni sem er 
meiri en 0,6

quantum
satis"

4. í B-hluta III. viðauka:

a) framsetning á eftirtöldum matvælum og hámarksmagni:

„Krabbadýr, smokkfiskar og kolkrabbar
-  nýtt, fryst og djúpfryst 150 (1)
-  krabbadýr (ættirnar Panaeidae, Solenceridae, Aristeidae):
-  að 80 einingum 150 (1)
-  milli 80 og 120 einingar 200 (1)
-  yfir 120 einingar 300 (1)
-  soðið 50 (1)
(*) í ætum hlutum.“
verði sem hér segir:
„Krabbadýr, smokkfiskar og kolkrabbar:
-  nýtt, fryst og djúpfryst 150 (*)
-  krabbadýr (ættirnar Panaeidae, Solenceridae, Aristeidae):

-  að 80 einingum 150 (*)
-  milli 80 og 120 einingar 200 (*)
-  yfir 120 einingar 300 (*)

-  soðið 50 (*)
(*) í ætum hlutum.“

b) i stað hámarksmagns i færslunni „Sykurvörur sem eru skilgreindar i tilskipun 73/437/EBE, nema 
glúkósasiróp, einnig vatnssneydd“ komi:

„Sykurvörur sem eru skilgreindar i tilskipun 73/437/EBE, nema glúkósasiróp, einnig 
vatnssneydd

10“

i stað eftirtalinna matvæla og hámarksmagns:
„Vörur i likingu við kjöt, fisk og krabbadýr, að meginhluta úr grænmetis- og 
kornprótini

200“
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komi:

„Vörur i likingu við kjöt, fisk og krabba, að meginhluta úr prótini 200“

bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn aftast við þennan hluta:

„Kryddlegnar hnetur 50
Sykurmais i lofttæmdum umbúðum 100
Eimaðir, áfengir drykkir með heilum perum 50“

5. í C-hluta III. viðauka:

a) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 234:

„E 234 Nisin (1) Maskarpón 10 mg/kg“

bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 251 and E 252:

„E 251 Natriumnitrat Foie gras, foie gras entier, 
blocs de foie gras

50 (*)

E 252 Kaliumnitrat

(*) Gefið upp sem NaNO3“;

c) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 280, E 281, E 282 and E 283:

„E 280 Própiónsýra Pökkuð pølsebrød, boller og 2 000 mg/kg,
E 281 Natriumprópiónat dansk flutes gefið upp sem

própiónsýra
E 282 Kalsiumprópiónat
E 283 Kaliumprópiónat

Ostur og vörur i likingu við quantum satis“
ost (eingöngu yfirborðsmeð-
ferð)

d) falli eftirfarandi tafla brott:

„E 233 Þiabendasól Yfirborðsmeðferð:
—  sítrusávaxia 6 mg/kg
— banana 3 mg/kg “

6. í stað skýrgreiningarinnar „Vatnssneyddar, kornaðar kartöflur“ i matvæladálki töflunnar i B- og D-hluta 
III. viðauka komi „Vatnssneyddar kartöflur“.

7. í IV. viðauka:

a) komi „Vörur i duftformi til að laga kryddte og jurtate með hámarksmagni: 1 g/kg“ i stað skýrgreiningarinnar 
„Teduft“ varðandi E 297 Fúmarsýra og hámarksmagn 1 g/l;
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b) komi eftirfarandi i stað töflunnar varðandi E 338 til E 452:

„í eftirfarandi vörur er heimilt að bæta tilgreindu hámarksmagni af fosfórsýru 
og fosfötin E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 og E 452 
annaðhvort sérstaklega eða saman (gefið upp sem P2Os):

E 338 Fosfórsýra Óáfengar, bragðsettar drykkjarvörur 
Dauðhreinsuð og leifturhituð mjólk (UHT) 
Sykraðir ávextir 
Tilreiddir ávextir

700 mg/l 
1 g/l 

800 mg/kg 
800 mg/kg

E 339 Natriumfosföt Mjólk, vatnssneydd að hluta, með minna en 
28% þurrefna

1 g/kg

i) Mónónatriumfosfat Mjólk, vatnssneydd að hluta, með meira en 
28% þurrefna

1,5 g/kg

ii) Dinatriumfosfat Mj ólkurduft og undanrennuduft 2,5 g/kg
iii) Trinatriumfosfat Gerilsneyddur, dauðhreinsaður og leifturhit- 

aður rjómi
Þeyttur rjómi og samsvarandi vara úr jurta- 
feiti
Óþroskaður ostur (nema Mozzarella)

5 g/kg 

5 g/kg 

2 g/kg
E 340 Kaliumfosföt Bræddur ostur og vörur i likingu við 

bræddan ost
20 g/kg

i) Mónókaliumfosfat Kjötafurðir 5 g/kg
ii) Dikaliumfosfat íþróttadrykkir og tilreitt borðvatn 0,5 g/l
iii) Trikaliumfosfat Fæðubótarefni

Salt og vörur i likingu við salt 
Jurtaprótindrykkir

quantum satis 
10 g/kg 
20 g/l

E 341 Kalsiumfosföt Aflitunarefni i drykkjarvörur 30 g/kg
i) Mónókalsiumfosfat Aflitunarefni i drykkjarvörur fyrir sjálfsala 50 g/kg
ii) Dikalsiumfosfat ís til manneldis 1 g/kg
iii) Trikalsiumfosfat Eftirréttir

Þurrkaðar eftirréttablöndur i duftformi
3 g/kg 
7 g/kg

E 343 Magnesiumfosföt Fint kaffibrauð 20 g/kg
i) Mónómagnesiumfosfat Mjöl 2,5 g/kg
ii) Dimagnesiumfosfat Sjálflyftandi mjöl 

Sódabrauð
Egg i fljótandi formi (eggjahvita, eggjarauða 
eða heil egg)

20 g/kg 
20 g/kg 
10 g/kg

E 450 Difosföt Sósur 5 g/kg
i) Dinatriumdifosfat Súpur og soð 3 g/kg
ii) Trinatriumdifosfat Teduft og jurtateduft 2 g/kg
iii) Tetranatriumdifosfat Eplavin og peruvin 2 g/l
v) Tetrakaliumdifosfat Tyggigúmmi

Þurrkuð matvæli i duftformi
quantum satis 

10 g/kg
vi) Dikalsiumdifosfat Súkkulaði- og maltdrykkjarvörur að megin

hluta úr mjólkurvörum
2 g/l
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E 451

E 452

vii) Kalsiumtvivetnisdifosfat 

Trifosföt

i) Pentanatriumtrifosfat

ii) Pentakaliumtrifosfat

Pólýfosföt
(i) Natriumpólýfosfat
(ii) Kaliumpólýfosfat
iii) Natriumkalsiumpólýfosfat
iv) Kalsiumpólýfosföt

Afengir drykkir (þó ekki vin og bjór)
Morgunverðarkorn
Nasl
Surimi
Fiski- og krabbakæfa
„Ofanálag“ (sýróp á pönnukökur, bragðsett 
sýróp i mjólkurhristing og is; áþekkar vörur)
Sérvörur sem 
næringarþarfir

miðast við sérstakar

Sykurbráð á kjöt og grænmeti
Sælgæti
Flórsykur
Núðlur
Soppa
Flök af óunnum fiski, frystum og djúp- 
frystum
Óunnin og unnin lindýr og krabbadýr, fryst 
og djúpfryst
Unnar vörur úr kartöflum (þar með taldar 
frystar, djúpfrystar, kældar og þurrkaðar 
unnar vörur) og forsteiktar frystar og 
djúpfrystar kartöflur
Smyrjanleg fita, þó ekki smjör
Smjör úr sýrðum rjóma
Niðursuðuvörur úr krabbadýrum
Smurúði, að meginhluta úr vatni, til að húða 
bökunarform
Drykkir, að meginhluta úr kaffi, fyrir 
sjálfsala

1 g/l
5 g/kg 
5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
3 g/kg

5 g/kg

4 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
2 g/kg 
12 g/kg 
5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg
2 g/kg
1 g/kg

30 g/kg

2 g/l“

c) bætist eftirfarandi aukefni við:

„E 468 Krosstengdur Fæðubótarefni i föstu formi 30 g/kg“
natriumkarboxýmetýlsellulósi

d) verði skýrgreiningunni „Minarine“ varðandi E 385 breytt sem hér segir:

„Smyrjanleg fita, sem er skilgreind i 
viðaukum B og C við reglugerð (EB) 
nr. 2991/94 (*), með 41% fituinnihald 
eða minna

100 mg/kg

(*) Stjtið. EB L 316, 9.12.1994, bls. 2.“;

bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 405:

„E 405 Própan-1, 2-diólalginat Eplavin, nema cidre bouché 100 mg/l“
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f) verði skýrgreiningunni i 12. þætti i þriðja dálki varðandi E 442 breytt sem hér segir:

„Kakó- og súkkulaðivörur, sem eru skilgreindar i tilskipun 73/241/EBE, þar með talin fylling“ 

„Sælgæti að meginhluta úr þessum vörum“;

g) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 445:

„E 445 Glýserólestrar úr trjákvoðu Yfirborðsmeðferð sitrusávaxta 50 mg/kg“

h) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 473 og E 474:

„E 473 

E 474

Súkrósaestrar af fitusýrum 

Súkróglýserið

Gervirjómi

Dauðhreinsaður rjómi og dauðhreins- 
aður, fituskertur rjómi

5 g/kg 

5 g/kg“

i) verði skýrgreiningunni „Viðbit og salatsósur með litilli eða mjög litilli fitu“ varðandi E 476 breytt sem hér 
segir:

„E 476 Pólýglýserólpólýrisinóleat Smyrjanleg fita, sem er skilgreind i 
viðaukum A, B og C við reglugerð (EB) 
nr. 2991/94 með 41% fituinnihald eða 
minna

Aþekkar smyrjanlegar vörur með minna 
en 10% fituinnihald

Salatsósa

4 g/kg

4 g/kg 

4 g/kg“

j)  bætast við eftirtalin matvæli og hámarksmagn varðandi E 551 til E 559:

„Krydd

Sælgæti, þó ekki súkkulaði (eingöngu 
yfirborðsmeðferð) (*)

Vörur til að smyrja form

30 g/kg 

quantum satis

30 g/kg
(*) Skýrgreiningin „Sælgæti, þó ekki súkkulaði (eingöngu yfirborðsmeðferð)“ kemur i stað „Sælgætisbitar úr 

ávaxtahlaupi (eingöngu yfirborðsmeðferð)“ i tilskipun 95/2/EB“;

k) verði skýrgreiningunni „Harður ostur i sneiðum og bræddur ostur i sneiðum“ varðandi E 551 ttil E 559 breytt 
sem hér segir:

„Harður, fastur og bræddur ostur, i 
sneiðum eða rifinn
Vörur i likingu við ost og bræddan ost, i 
sneiðum eða rifnar

10 g/kg“

bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 900:

„E 900 Dimetýlpólýsiloxan Eplavin, nema cidre bouché 10 mg/l“
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m) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 901, E 902, E 903 og E 904:

„E 901 Bývax, hvitt og gult Ferskjur og ananas (eingöngu 
yfirborðsmeðferð)

quantum satis“

E 902 Kandelillavax
E 903 Karnaubavax
E 904 Shellakk

n) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 912 and E 914:
,,E 912 Montansýruestrar Nýjar melónur, mangóaldin, quantum satis“

papæjualdin, lárperur og ananas
E 914 Oxað pólýetýlenvax (eingöngu yfirborðsmeðferð)

o) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 957:
„E 957 Támatin Bragðsettir, óáfengir drykkir, að megin- 0,5 mg/l

hluta úr vatni

Eftirréttir -  einnig úr mjólk 5 mg/kg
(eingöngu sem
bragðaukandi

efni)“

p) verði skýrgreiningunni „Smjörliki“ og „Minarin“ varðandi E 959 breytt sem hér segir:
„E 959 Neóhesperidin DC Smyrjanleg fita sem er skilgreind i 5 mg/kg “

viðaukum B og C við reglugerð (EB)
nr. 2991/94

q) bætist eftirtalin matvæli og hámarksmagn við E 999:
„E 999 Kvillæjakjarni Eplavin, nema cidre bouché 200 mg/l

reiknað sem
vatnsfrir kjarni“

r) bætist eftirfarandi tafla við:
„E 905 Örkristallað vax Yfirborðsmeðferð

-  sælgætis, þó ekki súkkulaðis
-  tyggigúmmis
-  melóna, papæjualdina, mangóaldina 
og lárpera

quantum satis

E 1518 Glýserýltriasetat
(triasetin)

Tyggigúmmi quantum satis“

s) bætist eftirfarandi tafla við:
„E 459 Beta-sýklódex1rin Matvæli i töfluformi og i formi húðaðra 

taflna
quantum satis

E 425 Konjak (*) Matvæli almennt (nema þau sem um 10 g/kg
getur i 3. mgr. 2. gr.) sérstaklega eða

i) Konjakgúmmi saman
ii) Konjakglúkómannan

(*) Ekki er heimilt að nota þessi efni til að framleiða vatnssneydd matvæli sem eiga að endurvatnast við neyslu.“



2.5.2002 EES-viðbætir við Stjórnartiðindi EB Nr. 23/209

8. Eftirfarandi tafla bætist við V. viðauka:

„E 322 Lesitin húðunarefni fyrir ávexti
E 432-E 436 Pólýsorböt
E 470a Natrium-, kalium- og kalsiumsölt fitusýra
E 471 Mónó- og diglýserið fitusýra
E 491-E 495 Sorbitön
E 570 Fitusýrur
E 900 Dimetýlpólýsiloxan

Pólýetýlenglýkól 6000 sætuefni
E 425 Konjak

i) Konjakgúmmi
ii) Konj akglúkómannan

E 459 B eta- sýkl ódextrin 1 g/kg
E 1451 Asetýluð, oxuð sterkja
E 468 Krosstengdur natriumkarboxýmetýlsellulósi sætuefni
E 469 Karboxýmetýlsellulósi, vatnsrofinn með ensimi“

9. í VI. viðauka:

a) komi eftirfarandi i stað fyrstu undirgreinar inngangsathugasemdarinnar:

„í blöndum, stoðblöndum og afvenslunarfæðu fyrir ungbörn og smábörn má vera E 414 (arabiskt gúmmi, 
akasiugúmmi) og E 551 (kisildioxið) úr viðbættum næringarblöndum sem innihalda ekki meira en 150 g/kg 
af E 414 og 10 g/kg af E 551, auk E 421 (mannitóls) þegar það er notað sem burðarefni fyrir fjörefnið B12 
(minnst einn hluti fjörefnisins B12 á 1 000 hluta mannitóls). Afgangsmagn af E 414 i vöru sem er tilbúin til 
neyslu skal ekki vera meira en 10 mg/kg.

í blöndum og stoðblöndum fyrir ungbörn og smábörn má vera E 301 (natrium-L-askorbat), notað quantum 
satis til yfirborðsmeðferðar næringarblandna sem innihalda fjölómettaðar fitusýrur. Afgangsmagn af E 301 i 
vöru sem er tilbúin til neyslu skal ekki vera meira en 75 mg/l.“

b) komi eftirfarandi i stað 2. athugasemdar i 1. hluta:

„2. Ef fleiri en einu efnanna E 322, E 471, E 472c og E 473 er bætt við matvæli er hámarksmagnið fyrir hvert 
þessara efna i viðkomandi matvælum lækkað i hlutfalli við það magn efnis eða efna sem er i viðkomandi 
matvælum.“;
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c) bætist eftirfarandi tafla við i 1. hluta:

„E 304 L-askorbýlpalmitat 10 mg/l

E 331 Natriumsitröt 2 g/l
E 332 Kaliumsitröt Sérstaklega eða saman og i samræmi við þau mörk sem 

eru sett i I. viðauka við tilskipun 91/321/EBE

E 339 Natriumfosföt 1 g/l, gefið upp sem P20 5

E 340 Kaliumfosföt Sérstaklega eða saman og i samræmi við þau mörk sem 
eru sett i I. viðauka við tilskipun 91/321/EBE

E 412 Gúargúmmi 1 g/l, i vöru i vökvaformi sem inniheldur vatnsrofin 
prótin að hluta og er i samræmi við skilyrðin sem sett 
eru i IV. viðauka við tilskipun 91/321/EBE, eins og 
henni var breytt með tilskipun 96/4/EB

E 472 c Sitrónusýruestrar af mónó- og 
diglýseriðum fitusýra

7,5 g/l selt i duftformi
9 g/l selt i vökvaformi i vörum sem innihalda að hluta 
vatnsrofin prótin, peptið eða aminósýrur og eru i 
samræmi við skilyrðin sem sett eru i IV. viðauka við 
tilskipun 91/321/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipun 96/4/EB

E 473 Súkrósaestrar af fitusýrum 120 mg/l i vörum sem innihalda vatnsrofin prótin, 
peptið eða aminósýrur“

d) komi eftirfarandi i stað 2. athugasemdar i 2. hluta:

„2. Ef fleiri en einu efnanna E 322, E 471, E 472c og E 473 er bætt við matvæli er hámarksmagnið fyrir hvert 
þessara efna i viðkomandi matvælum lækkað i hlutfalli við það magn efnis eða efna sem er i viðkomandi 
matvælum.“;

e) bætist eftirfarandi tafla við i 2. hluta:

„E 304 L-askorbýlpalmitat 10 mg/l

E 331 Natriumsitröt 2 g/l
E 332 Kaliumsitröt Sérstaklega eða saman og i samræmi við þau mörk sem 

eru sett i I. viðauka við tilskipun 91/321/EBE

E 339 Natriumfosföt 1 g/l, gefið upp sem P20 5

E 340 Kaliumfosföt Sérstaklega eða saman og i samræmi við þau mörk sem 
eru sett i I. viðauka við tilskipun 91/321/EBE

E 472c Sitrónusýruestrar af mónó- og 
diglýseriðum fitusýra

7,5 g/l selt i duftformi
9 g/l selt i vökvaformi i vöru sem inniheldur að hluta 
vatnsrofin prótin, peptið eða aminósýrur og er i 
samræmi við skilyrðin sem sett eru i IV. viðauka við 
tilskipun 91/321/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipun 96/4/EB

E 473 Súkrósaestrar af fitusýrum 120 mg/l i vörum sem innihalda vatnsrofin prótin, 
peptið eða aminósýrur“
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f) bætist eftirfarandi tafla við i 3. hluta:

„E 333 Kalsiumsitröt (*) í vörum með litlum sykri sem 
eru að meginhluta úr ávöxtum

quantum satis

E 341 Trikalsiumfosfat (*) í eftirréttum sem eru að 
meginhluta úr ávöxtum

1 g/kg, gefið upp 
sem P2 0 5

E 1451 Asetýluð, oxuð sterkja Afvenslunarfæða 50 g/kg
(*) Athugasemdin i 4. hluta á ekki við.“;

g) bætist eftirfarandi tafla við i 4. hluta:

„E-
númer

Heiti Hámarksmagn N otkunarskilyrði

E 401 Natriumalginat 1 g/l Frá og með fjögurra mánaða aldri, i 
sérstökum matvælum með aðlagaðri 
samsetningu til að meðhöndla 
efnaskiptatröskun og almennt i sondumat

E 405 Própan 1,2-diólalginat 200 mg/l Frá og með 12 mánaða aldri, i sérfæði 
smábarna með ofnæmi fyrir kúamjólk 
eða meðfædda efnaskiptaröskun

E 410 Kasóbgúmmi 10 g/l Frá fæðingu, i vörum til að draga úr 
vélindabakflæði

E 412 Gúargúmmi 10 g/l Frá fæðingu, i fljótandi blöndum sem 
innihalda vatnsrofin prótin, peptið eða 
aminósýrur og eru i samræmi við 
skilyrðin sem sett eru i IV. viðauka við 
tilskipun 91/321/EBE, eins og henni var 
breytt með tilskipun 96/4/EB

E 415 Xantangúmmi 1,2 g/l Frá fæðingu, i vörum, að meginhluta úr 
aminósýrum eða peptiðum, fyrir 
sjúklinga sem eiga i vanda vegna skertrar 
starfsemi i meltingarvegi, vanfrásogs 
prótina eða meðfæddrar 
efnaskiptaröskunar

E 440 Pektin 10 g/l Frá fæðingu, i vörum til að meðhönda 
meltingarkvilla

E 466 Natriumkarboxýmetýlsellu-
lósi

10 g/l eða kg Frá fæðingu, i sérfæði til að meðhöndla 
efnaskiptaröskun

E 471 Mónó- og diglýserið 
fitusýra

5 g/l Frá fæðingu, i sérfæði, einkum án 
prótina

E 1450 Sterkjunatriumoktenýl-
súksinat

20 g/l í ungbarnablöndur og stoðblöndur“


