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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/33/EB                           2008/EES/76/23 

frá 20. mars 2006 

um breytingu á tilskipun 95/45/EB að því er varðar sólsetursgult FCF (E 110) og títandíoxíð 
(E171)(*) 

 

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 Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/45/EB frá 26. 
júlí 1995 um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir litarefni til 
notkunar í matvælum (2) eru tilgreind hreinleikaskilyrði 
fyrir litarefnin sem um getur í tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 1994 um litarefni til 
notkunar í matvælum (3). 

2) Sólsetursgult FCF (E 110) er leyft samkvæmt tilskipun 
94/36/EB til notkunar sem litarefni í tilteknum 
matvælum. Rannsóknaniðurstöður benda til þess að 
súdan I (1-(fenýlasó)2-naftalenól) geti við tilteknar 
aðstæður myndast sem óhreinindi við framleiðslu 
sólsetursguls. Súdan I er litarefni sem er ekki leyft og er 
óæskilegt efni í matvælum. Því skal takmarka styrk þess 
í sólsetursgulu þannig að hann sé undir 
greiningarmörkum, þ.e. 0,5 mg/kg. Því ber að breyta 
hreinleikaskilyrðunum fyrir sólsetursgult FCF (E 110) til 
samræmis við það. 

3) Taka skal tillit til forskrifta og greiningaraðferða fyrir 
aukefni sem eru settar fram í Codex Alimentarius og 
samdar af sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og 
landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) og 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 21.3.2006, bls. 10. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2006 frá 22. september 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 60, 30.11.2006, p. 25. 

(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 226, 22.9.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2004/47/EB (Stjtíð. ESB L 113, 20.4.2004, bls. 24). 

(3) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um 
aukefni í matvælum (JECFA). Sérfræðinganefndin 
(JECFA) hefur hrint í framkvæmd kerfisbundinni áætlun 
í því skyni að láta viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir 
hvern og einn málm, sem skiptir máli, koma í stað 
prófana fyrir þungmálma (t.d. blý) í öllum forskriftum 
fyrir þau aukefni sem eru nú notuð í matvælum. Því ber 
að breyta viðmiðunarmörkunum fyrir sólsetursgult FCF 
(E 110) til samræmis við það. 

4) Títandíoxíð (E 171) er leyft samkvæmt tilskipun 
94/36/EB til notkunar sem litarefni í tilteknum 
matvælum. Títandíoxíð má framleiða sem kristalla, 
annaðhvort í formi anatasa eða rútíls. Flöguform 
rútíltítandíoxíðs er frábrugðið anatasaforminu að 
byggingu og ljósfræðilegum eiginleikum (perlu-
móðurgljái). Af tæknilegum ástæðum er þörf á að nota 
flöguform rútíltítandíoxíðs sem litarefni í matvælum og í 
hjúp fyrir fæðubótartöflur. Þann 7. desember 2004 lýsti 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu yfir því að notkun 
rútíltítandíoxíðs í flöguformi eða ókristölluðu formi ylli 
ekki neinum vanda í tengslum við öryggi. Því ber að 
breyta hreinleikaskilyrðunum fyrir títandíoxíð (E 171) 
þannig að þau taki bæði til anatasa- og rútílforms 
efnisins. 

5) Því ber að breyta tilskipun 95/45/EB til samræmis við 
það. 

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 95/45/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 10. 
apríl 2007. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni 
texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi 
ákvæða og þessarar tilskipunar. 
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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 20. mars 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum B-hluta viðaukans við tilskipun 95/45/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað textans um sólsetursgult FCF (E 110) komi eftirfarandi: 

„E 110 SÓLSETURSGULT FCF   

Samheiti CI Food Yellow 3, Orange Yellow S 

Skilgreining  Sólsetursgult FCF samanstendur aðallega af 
dínatríum-2-hýdroxý-1-(4-súlfonató-
fenýlasó)naftalen-6-súlfonati og öðrum 
litarefnum ásamt natríumklóríði og/eða 
natríumsúlfati sem helstu ólituðu efnisþáttum. 

 Lýsingin á sólsetursgulu FCF á við um efnið 
sem natríumsalt. Kalsíum- og kalíumsaltið er 
einnig leyft.  

Flokkur  Mónóasó  

Litaskrárnúmer 15985  

EINECS-númer 220-491-7  

Efnaheiti Dínatríum-2-hýdroxý-1-(4-
súlfonatófenýlasó)naftalen-6-súlfonat 

Efnaformúla  C16H10N2Na2O7S2 

Mólmassi 452,37  

Innihald Inniheldur minnst 85% af litarefnum alls, 
reiknað sem natríumsalt 

 E  555 við u.þ.b. 485 nm í vatnslausn við 
pH-gildið 7 

Lýsing  Appelsínugult til rautt duft eða korn 

Sanngreining  

A. Litrófsgreining Í hámarki í vatni við u.þ.b. 485 nm við pH-
gildið 7 

B. Appelsínugul lausn í vatni  

Hreinleiki   

Efni, óleysanlegt í vatni Ekki yfir 0,2%  

Önnur litunarefni Ekki yfir 5,0%  

1-(fenýlasó)-2-naftalenól (súdan I)  Ekki yfir 0,5 mg/kg 

Lífræn efnasambönd, önnur en litunarefni:  

4-amínóbensen-1-súlfonsýra 

3-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfonsýra 

6-hýdroxýnaftalen-2-dísúlfonsýra 

7-hýdroxýnaftalen-1,3-dísúlfonsýra 

4,4′-díasóamínódí(bensensúlfonsýra) 

6,6′-oxýdí(naftalen-2-súlfonsýra) 

 
 

Ekki yfir 0,5% alls 

Ósúlfuð, ógreind arómatísk amín Ekki yfir 0,01% (reiknað sem anilín)  

Efni sem er útdraganlegt í eter Ekki yfir 0,2% við hlutlaus skilyrði  

Arsen  Ekki yfir 3 mg/kg  

Blý  Ekki yfir 2 mg/kg  

Kvikasilfur  Ekki yfir 1 mg/kg  

Kadmíum  Ekki yfir 1 mg/kg“ 
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2) Í stað textans um títandíoxíð (E 171) komi eftirfarandi: 

„E 171 TÍTANDÍOXÍÐ 

Samheiti  CI Pigment White 6  

Skilgreining  Títandíoxíð samanstendur aðallega af hreinu 
anatasa- og/eða rútílformi títandíoxíðs sem 
getur verið hjúpað með litlu magni af áloxíði 
og/eða kísildíoxíði til að bæta tæknilega 
eiginleika vörunnar.  

Flokkur  Ólífræn efni  

Litaskrárnúmer 77891  

EINECS-númer  236-675-5  

Efnaheiti  Títandíoxíð  

Efnaformúla  TiO2  

Mólmassi  79,88  

Innihald Minnst 99% títandíoxíð í vöru án áloxíðs og 
kísildíoxíðs 

Lýsing  Hvítt duft eða duft með örlitlum lit 

Sanngreining  

Leysni  Óleysanlegt í vatni og lífrænum leysum. 
Leysist lítillega í flússýru og í heitri, fullsterkri 
brennisteinssýru.  

Hreinleiki   

Efnistap við þurrkun Ekki yfir 0,5% (105 ºC, 3 klst.)  

Glæðitap Ekki yfir 1,0% miðað við efni án rokgjarnra 
efna (800 ºC) 

Áloxíð og/eða kísildíoxíð Ekki yfir 2,0% alls 

Efni sem leysist upp í 0,5 N HCl Ekki yfir 0,5% miðað við efni án áloxíðs og 
kísildíoxíðs og ekki yfir 1,5% í vörum, sem 
innihalda áloxíð og/eða kísildíoxíð, miðað við 
vöruna eins og hún er seld  

Vatnsleysanlegt efni Ekki yfir 0,5%  

Kadmíum  Ekki yfir 1 mg/kg  

Antímon Ekki yfir 50 mg/kg við algera upplausn  

Arsen Ekki yfir 3 mg/kg við algera upplausn 

Blý Ekki yfir 10 mg/kg við algera upplausn 

Kvikasilfur  Ekki yfir 1 mg/kg við algera upplausn 

Sink Ekki yfir 50 mg/kg við algera upplausn.“ 

 

 
 


