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                           TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/45/EB                  2007/EES/31/13 

frá 16. apríl 2004 
um breytingu á tilskipun 96/77/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í 
 matvælum en litarefni og sætuefni (*) 

 

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), einkum a-lið 3. mgr. 3. gr., 
að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli, 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/77/EB frá 

2. desember 1996 um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir 
önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni (2) eru 
tilgreind hreinleikaskilyrði fyrir aukefnin sem um getur í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá 
20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en 
litarefni og sætuefni (3). 

2) Vísindanefndin um matvæli komst að þeirri niðurstöðu í 
álitsgerð sinni frá 5. mars 2003 að sé fyrir hendi 
karragenan með lítinn mólmassa skuli því haldið í 
lágmarki. Af þessum sökum er nauðsynlegt að aðlaga 
þau skilyrði sem eiga við um gildandi hreinleikaskilyrði 
fyrir E 407 karragenan og E 407a (unna eucheuma-
þörunga) sem sett er fram í tilskipun 96/77/EB. 

3) Nauðsynlegt er að aðlaga forskriftir um ný aukefni sem 
eru leyfð samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/114/EB frá 22. desember 2003 um breytingu á 
tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en 
litarefni og sætuefni: E 907 vetnað pólý-1-deken, E 1517 
glýserýldíasetat og E 1519 bensýlalkóhól. 

4) Nauðsynlegt er að taka mið af forskriftum og 
greiningaraðferðum fyrir aukefni, sem eru settar fram í 
Codex Alimentarius, samdar af sameiginlegri sér-
fræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) og Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar (WHO) um aukefni í matvælum 
(JECFA). 

5) Því ber að breyta tilskipun 96/77/EB til samræmis við 
þetta. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli 
og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við tilskipun 96/77/EB er breytt til samræmis við 
viðauka þessarar tilskipunar. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. apríl 2005. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

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

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

Heimilt er þó að selja vörur sem eru markaðssettar eða merktar 
fyrir 1. apríl 2005, enda þótt þær séu ekki í samræmi við 
ákvæði þessarar tilskipunar, á meðan birgðir endast. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. apríl 2004. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 113, 20.4.2004, bls. 19. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2004 frá 
29. október 2004 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20, 21.4.2005, bls. 6. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 27. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 339, 30.12.1996, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2003/95/EB (Stjtíð. ESB L 283, 31.10.2003, bls. 71). 

(3) Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2003/114/EB (Stjtíð. EB L 24, 29.1.2003, bls. 58). 
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VIÐAUKI 
 
Viðaukanum við tilskipun 96/77/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. Í stað textans varðandi E 407 karragenan og E 407a, unna eucheuma-þörunga, komi eftirfarandi: 
 

„E 407 KARRAGENAN 
 

Samheiti Selt undir ýmsum nöfnum, t.d.: 
„Irish moss gelose“ 
„Eucheuman“ (úr Eucheuma spp.) 
„Iridophycan“ (úr Irdidaea spp.) 
„Hypnean“ (úr Hypnea spp.) 
„Furcellaran“ eða danskur agar (úr Furcellaria fastigiata) 
„Karragenan“ (úr Chondrus og Gigartina spp.) 

Skilgreining Karragenan fæst með vatnsútdrætti tiltekinna tegunda þörunga af ættunum 
Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae og Furcellariaceae sem tilheyra flokki 
rauðþörunga (Rhodophyceae) og finnast í náttúrunni. Eigi skal nota önnur lífræn 
felliefni en metanól, etanól og própan-2-ól. Karragenan er aðallega samsett úr 
kalíum-, natríum-, magnesíum- og kalsíumsöltum fjölsykrusúlfatestra sem við 
vatnsrof gefa galaktósa og 3,6-anhýdrógalaktósa. Eigi skal kljúfa karragenan með 
vatnsrofi eða brjóta það niður á annan hátt með efnafræðilegum aðferðum 

EINECS-númer 232-524-2 

Lýsing Gulleitt yfir í litlaust, gróft til fínt duft sem er því sem næst lyktarlaust 

Sanngreining  

A. Jákvæðar prófanir fyrir 
galaktósa, 
anhýdrógalaktósa og 
súlfat 

 

Hreinleiki  

Innihald metanóls, etanóls 
og própan-2-óls 

Ekki yfir 0,1% af hvoru efni fyrir sig eða til samans 

Seigja 1,5% lausnar við 
75°C 

Að minnsta kosti 5 mPa.s 

Efnistap við þurrkun Ekki yfir 12% (105 °C, 4 klst.) 

Súlfat Að minnsta kosti 15% og ekki yfir 40%, miðað við þurrefni (eins og SO4) 

Aska Að minnsta kosti 15% og ekki yfir 40%, miðað við þurrefni við 550 °C 

Aska, óleysanleg í sýru Hámark 1%, miðað við þurrefni (óleysanleg í 10% saltsýru) 

Efni, óleysanlegt í sýru Hámark 2%, miðað við þurrefni (óleysanleg í 1% (rúmmálshlutfall) brennisteins-
sýru) 

Karragenan með lítinn 
mólmassa (mólmassabrot 
undir 50 kDa) 

Ekki yfir 5% 

Arsen Ekki yfir 3 mg/kg 

Blý Ekki yfir 5 mg/kg 

Kvikasilfur Ekki yfir 1 mg/kg 

Kadmíum Ekki yfir 1 mg/kg 

Heildarörverufjöldi Ekki yfir 5 000 þyrpingar í grammi 

Ger- og myglusveppir Ekki yfir 300 þyrpingar í grammi 

E. coli Engir í 5 g 

Salmonella spp. Engar í 10 g 
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E 407a UNNIR EUCHEUMA-ÞÖRUNGAR 
 

Samheiti PES (stuttnefni fyrir „processed eucheuma seaweed“ (unna eucheuma-þörunga) 

Skilgreining Unnir eucheuma-þörungar eru fengnir með vatnsbasískri meðhöndlun (KOH) á 
tilteknum tegundum þörunga, Eucheuma cottonii og Eucheuma spinosum, í flokki 
rauðþörunga (Rhodophyceae) sem finnast í náttúrunni, þar sem óhreinindi eru 
fjarlægð, og með þvotti í fersku vatni og þurrkun. Hreinsa má enn frekar með því 
að þvo með metanóli, etanóli eða própan-2-óli og þurrka. Afurðin er aðallega 
samsett úr kalíumsalti fjölsykrusúlfatestrum sem við vatnsrof gefa galaktósa og 3,6-
anhýdrógalaktósa. Natríum-, kalsíum- og magnesíumsölt fjölsykrusúlfatestra koma 
fyrir í minna magni. Allt að 15% þörungabeðmi kemur og fyrir í afurðinni. Eigi
skal kljúfa karragenan í unnum eucheuma-þörungum með vatnsrofi eða brjóta það 
niður á annan hátt með efnafræðilegum aðferðum 

Lýsing Gulbrúnt yfir í gult, gróft til fínt duft sem er því sem næst lyktarlaust 

Sanngreining  

A. Jákvæðar prófanir fyrir 
galaktósa, 
anhýdrógalaktósa og 
súlfat 

 

B. Leysni Mynda ótæra, seiga sviflausn í vatni. Óleysanlegt í etanóli 

Hreinleiki  

Innihald metanóls, etanóls 
og própan-2-óls 

Ekki yfir 0,1% af hvoru efni fyrir sig eða til samans 

Seigja 1,5% lausnar við 
75°C 

Að minnsta kosti 5 mPa.s 

Efnistap við þurrkun Ekki yfir 12% (105 °C, 4 klst.) 

Súlfat Að minnsta kosti 15% og ekki yfir 40%, miðað við þurrefni (eins og SO4) 

Aska Að minnsta kosti 15% og ekki yfir 40%, miðað við þurrefni við 550 °C 

Aska, óleysanleg í sýru Ekki yfir 1%, miðað við þurrefni (óleysanleg í 10% saltsýru) 

Efni, óleysanlegt í sýru Að minnsta kosti 8% og ekki yfir 15% (rúmmálshlutfall) miðað við þurrefni
(óleysanleg í 1% v/v brennisteinssýru) 

Karragenan með lítinn 
mólmassa (mólmassabrot 
undir 50 kDa) 

Ekki yfir 5 % 

Arsen Ekki yfir 3 mg/kg 

Blý Ekki yfir 5 mg/kg 

Kvikasilfur Ekki yfir 1 mg/kg 

Kadmíum Ekki yfir 1 mg/kg 

Heildarörverufjöldi Ekki yfir 5 000 þyrpingar í grammi 

Ger- og myglusveppir Ekki yfir 300 þyrpingar í grammi 

E. coli Engar í 5 g 

Salmonella spp. Engar í 10 g“ 
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2. Eftirfarandi texti varðandi E 907 vetnað pólý-1-deken bætist við á eftir E 905 örkristallað vax: 
 

„E 907 VETNAÐ PÓLÝ-1-DEKEN 
 

Samheiti Vetnað pólýdek-1-en 
Vetnað pólý-alfa-ólefín 

Skilgreining  

Efnaformúla C10nH20n+2 þar sem n = 3 — 6 

Mólmassi 560 (meðaltal) 

Innihald Að minnsta kosti 98,5% af vetnuðu pólý-1-deken, með eftirfarandi dreifingu fáliða:
C30: 13 — 37% 
C40: 35 — 70% 
C50: 9 — 25% 
C60: 1 — 7% 

Lýsing Litlaus, lyktarlaus, seigfljótandi vökvi 

Sanngreining  

A. Leysni Óleysanlegt í vatni, lítillega leysanlegt í etanóli, leysanlegt í tólúen 

B. Brennsla Brennur með björtum loga og paraffínkenndri, einkennandi lykt 

Hreinleiki  

Seigja Milli 5,7 × 10-6 og 6,1 × 10-6 m2s-1 við 100 °C 

Efnasambönd með lægri 
kolefnistölu en 30 

Ekki yfir 1,5% 

Efni sem auðvelt er að kola Eftir að hafa verið hrist í 10 mínútur í sjóðandi vatnsbaði er litur tilraunaglass með
brennisteinssýru með 5 g sýni af vetnuðu pólý-1-dekeni ekki dekkri en daufur 
hálmgulur 

Nikkel Ekki yfir 1 mg/kg 

Blý Ekki yfir 1 mg/kg“ 
 
 
3. Eftirfarandi texti varðandi E 1517 glýserýldíasetat og E 1519 bensýlalkóhól bætist við: 
 

„E 1517 GLÝSERÝLDÍASETAT 
 

Samheiti Díasetin 

Skilgreining Glýserýlasetat er einkum samsett úr blöndu af 1,2- og 1,3-díasetati glýseróls, með 
smávægilegu magni af mónó- og tríestrum 

Efnaheiti Glýserýldíasetat 
1,2,3-própanetríól díasetat 

Efnaformúla C7H12O5 

Mólmassi 176,17 

Innihald Ekki undir 94,0% 

Lýsing Tær, litlaus, ídrægur, eilítið olíukenndur vökvi með daufri fitulykt  

Sanngreining  

A. Leysni Vatnsleysanlegt. Blandanlegt með etanóli 

B. Jákvæðar prófanir fyrir 
glýseról og asetat 

 

C. Eðlisþyngd d20
20: 1,175 — 1,195 

D. Suðubil Milli 259 og 261 °C 

Hreinleiki  

Heildaraska Ekki yfir 0,02% 

Sýra Ekki yfir 0,4% (sem ediksýra) 

Arsen Ekki yfir 3 mg/kg 

Blý Ekki yfir 5 mg/kg 
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E 1519 BENSÝLALKÓHÓL 
 
Samheiti Fenýlkarbínól 

Fenýlmetýlalkóhól 
Bensenmetanól 
Alfa-hýdroxýtólúen 

Skilgreining  

Efnaheiti Bensýlalkóhól 
Fenýlmetanól 

Efnaformúla C7H8O 

Mólmassi 108,14 

Innihald Ekki undir 98,0% 

Lýsing Litlaus, tær vökvi með daufri arómatískri lykt 

Sanngreining  

A. Leysni Leysanlegt í vatni, etanóli og etra 

B. Brotstuðull [n]D20:1,538 – 1,541 

C. Eðlisþyngd d25
25: 1,042 — 1,047 

D. Jákvæð prófun fyrir 
peroxíð 

 

Hreinleiki  

Eimingarbil Að minnsta kosti 95% (rúmmálshlutfall) eimast við 202–208 °C 

Sýrutala Ekki yfir 0,5 

Aldehýð Ekki yfir 0,2% (rúmmálshlutfall) (sem bensaldehýð) 

Blý Ekki yfir 5 mg/kg“ 
 

 
 
 
 
 


