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                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/46/EB                      2007/EES/31/16 

frá 16. apríl 2004 

um breytingu á tilskipun 95/31/EB að því er varðar E 955, súkralósa, og E 962, aspartam- 
 og asesúlfamsalt (*) 

 

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 95/31/EB (2) frá 
5. júlí 1995 um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir 
sætuefni til notkunar í matvælum (2) eru tilgreind 
hreinleikaskilyrði fyrir sætuefnin sem um getur í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 
30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í 
matvælum (3). 

2) Nauðsynlegt er að ákvarða hreinleikaskilyrði fyrir E 
955, súkralósa, og E 962, aspartam- og asesúlfamsalt. 

3) 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 Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO) um aukefni í matvælum 
(JECFA). 

4) Því ber að breyta tilskipun 95/31/EB til samræmis við 
þetta. 

5) 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 95/31/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 samsvörunar-
töflu 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. 

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

4. 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 114, 21.4.2004, bls. 15. 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. EB  
L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 178, 28.7.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2001/52/EB (Stjtíð. EB L 190, 12.7.2001, bls. 18). 

(3) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/115/EB (Stjtíð. EB L 24, 
29.1.2004, bls. 65). 
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VIÐAUKI 
 
Í viðaukanum bætist eftirfarandi texti við: 
 

„E 955 SÚKRALÓSI 
 
Samheiti 4,1',6'-tríklórgalaktósúkrósi 

Skilgreining  

Efnaheiti 1,6-díklór-1,6-dídeoxý-β-D-frúktófúranósýl-4-klór-4-deoxý-α-D-
galaktópýranósíð 

Einecs-nr. 259-952-2 

Efnaformúla C12H19Cl3O8 
Mólmassi 397,64 

Innihald Inniheldur minnst 98% og mest 102% af C12H19Cl3O8 miðað við vatnsfrítt efni. 
Lýsing Hvítt yfir í beinhvítt duft, því sem næst lyktarlaust og kristallað. 
Sanngreining  

A. Sýrustig 10% 
lausnar 

Ekki undir 5,0 og ekki yfir 7,0 

B. Leysni Auðleysanlegt í vatni, metanóli og etanóli 
Lítillega leysanlegt í etýlasetati. 

C. Innrauð gleypni Innrautt róf kalíumbrómíðþeytu sýnisins sýnir hlutfallslegt hámark við svipaða 
bylgjutölu og sýnd er í viðmiðunarlitrófi sem er fengið með viðmiðunarstaðli
fyrir súkralósa. 

D. Þunnlagsskiljun Aðalbletturinn í prófunarlausninni hefur sama Rf-gildi og aðalbletturinn í 
staðallausn A sem um getur í prófuninni fyrir aðrar klóraðar tvísykrur. Þessi 
staðallausn er fengin með því að leysa 1,0 g af viðmiðunarstaðli súkralósa í 10 
 ml af metanóli. 

E. Eðlissnúningur [α ]20D: + 84,0° til + 87,5°, reiknaður út miðað við vatnsfrítt efni (10% w/v 
lausn) 

Hreinleiki  

Vatn Ekki yfir 2,0% (aðferð Karls Fischers) 
Súlfataska Ekki yfir 0,7% 
Blý Ekki yfir 1 mg/kg 
Aðrar klóraðar tvísykrur Ekki yfir 0,5% 
Klóraðar einsykrur Ekki yfir 0,1% 
Trífenýlfosfínoxíð Ekki yfir 150 mg/kg 
Metanól Ekki yfir 0,1% 

E 962 ASPARTAM- OG ASESÚLFAMSALT 
Samheiti Aspartam og asesúlfam 

Aspartam- og asesúlfamsalt 
Skilgreining Saltið er búið til með því að hita aspartam og asesúlfam K í hlutfallinu u.þ.b. 2:1

í lausn í súru umhverfi og láta þau kristallast. 
Kalíum og vatn eru fjarlægð. Framleiðsluvaran er stöðugri en aspartam eitt og 
sér. 

Efnaheiti 6-metýl-1,2,3-oxaþíasín-4(3H)-on-2,2-díoxíðsalt af L-fenýlalanýl-2-metýl-L-a-
asparssýru 

Efnaformúla C18H23O9N3S 
Mólmassi 457,46 

Innihald 63,0 til 66,0% aspartam (þurrefni) og 34,0 til 37,0% asesúlfam (sýra sem 
þurrefni) 
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Lýsing Hvítt, lyktarlaust, kristallað duft. 

Sanngreining  

A. Leysni Torleysanlegt í vatni, lítillega leysanlegt í etanóli. 
B. Gegnhleypni Gegnhleypni 1% lausnar í vatni, sem er ákvörðuð í 1 cm sýnahylkjum með 

viðeigandi litrófsmæli við 430 nm, með vatn sem viðmiðun, er ekki minni en 
0,95, sem samsvarar gleypni sem er ekki meiri en u.þ.b. 0,022. 

C. Eðlissnúningur [α ]20D: +14,5° til +16,5° 

 Ákvarðað við styrkinn 6,2 g í 100 ml af maurasýru (15N) innan 30 mínútna frá 
tilreiðslu lausnarinnar. Deilt er í reiknaðan eðlissnúning með 0,646 til að leiðrétta
aspartaminnihaldið í aspartam- og asesúlfamsaltinu. 

Hreinleiki  

Efnistap við þurrkun Ekki yfir 0,5% (105 °C, 4 klst.) 
5-bensýl-3,6-díoxó-2-
píperasínediksýra 

Ekki yfir 0,5% 

Blý Ekki yfir 1 mg/kg“ 
 

 
 
 


