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                                                  REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 953/2009               2010/EES/56/16 

frá 13. október 2009 

um efni, sem bæta má, með sérstök næringarmarkmið í huga, í matvæli til sérstakra, 
 næringarlegra nota (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/39/EB frá 6. maí 2009 um matvæli sem eru ætluð til 
sérstakra, næringarlegra nota (1), einkum 3. mgr. 4. gr., 

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Heimilt er að bæta allmörgum næringarefnum, svo sem 
vítamínum, steinefnum og amínósýrum í matvæli til 
sérstakra, næringarlegra nota í því skyni að fullnægja 
sérstökum næringarþörfum þeirra sem þessi matvæli eru 
ætluð og/eða til að fullnægja lagakröfum sem mælt er 
fyrir um í sértilskipunum sem samþykktar hafa verið í 
samræmi við 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2009/39/EB. Í 
tilskipun ráðsins 2001/15/EB frá 15. febrúar 2001 um 
efni, sem bæta má í sérfæði í sérstökum 
næringarfræðilegum tilgangi, er sett fram skrá yfir þessi 
efni sem bæta má í matvæli sem eru ætluð til sérstakra, 
næringarlegra nota (2) og að beiðni hagsmunaaðila hefur 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu metið ný efni og þar af 
leiðandi er rétt að fullgera skrána og uppfæra hana. Auk 
þess er rétt að taka upp nákvæma skilgreiningu 
(specifications) fyrir sum vítamín og steinefni til 
auðkenningar. 

2) Hvorki er hægt að skilgreina næringarefni sem sérstakan 
flokk, að því er þessa reglugerð varðar, né heldur að taka 
saman á þessu stigi tæmandi skrá yfir alla flokka 
næringarefna sem bæta má í matvæli sem eru ætluð til 
sérstakra, næringarlegra nota. 

3) Matvæli, sem nota má til sérstakra, næringarlegra nota, 
eru til í miklu og fjölbreyttu úrvali og margvísleg, 
tæknileg vinnsluferli eru notuð við framleiðslu þeirra. Af 
þessum sökum ætti úrval efna, sem öruggt er að nota við 
framleiðslu matvæla sem eru ætluð til sérstakra, 
næringarlegra nota, að vera sem fjölbreyttast í þeim 
flokkum næringarefna sem tilgreina á í þessari reglugerð. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 269, 14.10.2009, bls. 9. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2010 frá 30. apríl 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 37, 15.7.2010, bls. 11. 

(1) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2009, bls. 21. 
(2) Stjtíð. EB L 52, 22.2.2001, bls. 19. 

4) Val efnanna skal í fyrsta lagi byggjast á því hversu örugg 
þau eru og í öðru lagi á því hversu vel mannslíkaminn 
getur nýtt þau og á skynmatseiginleikum og tæknilegum 
eiginleikum þeirra. Ef annað er ekki tekið fram í þeim 
ákvæðum, sem gilda um tiltekna flokka matvæla, merkir 
það að efnum sé bætt á skrána yfir efni, sem nota má við 
framleiðslu matvæla sem eru ætluð til sérstakra, 
næringarlegra nota, ekki að nauðsynlegt eða æskilegt sé 
að bæta þeim í viðkomandi matvæli. 

5) Í þeim tilvikum, þar sem viðbót tiltekins næringarefnis er 
talin nauðsynleg, hefur verið mælt fyrir um það með 
sérstökum reglum í viðkomandi sértilskipunum, ásamt 
viðeigandi, megindlegum skilyrðum, eftir því sem við á. 

6) Ef ekki eru í gildi sérstakar reglur eða ef um er að ræða 
matvæli, sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota 
og falla ekki undir sértilskipanir, skulu næringarefni 
notuð til að framleiða vörur sem eru í samræmi við 
skilgreiningar á slíkum vörum og uppfylla sérstakar 
næringarþarfir þeirra einstaklinga sem þær eru ætlaðar. 
Viðkomandi vörur skulu einnig vera öruggar þegar þær 
eru notaðar í samræmi við leiðbeiningar framleiðandans. 

7) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB frá 
14. maí 2006 um ungbarnablöndur og stoðblöndur og um 
breytingu á tilskipun 1999/21/EB (3) og í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2006/125/EB frá 5. desember 
2006 um unnin matvæli með korn sem uppistöðu og 
barnamat fyrir ungbörn og smábörn  eru sett ákvæði um 
skrána yfir næringarefni sem nota má við framleiðslu á 
ungbarnablöndum, stoðblöndum, unnum matvælum með 
korn sem uppistöðu og barnamat fyrir ungbörn og 
smábörn (4). Því þarf ekki að endurtaka þau ákvæði í 
þessari reglugerð. 

8) Bæta má fjölda næringarefna við í tæknilegum tilgangi 
sem aukefnum, litarefnum eða bragðefnum eða í öðrum 
sambærilegum tilgangi, þ .m.t. í tengslum við leyfilegar, 
vínfræðilegar vinnsluaðferðir og vinnslu sem kveðið er á 
um í viðeigandi löggjöf Bandalagsins. Í þessu samhengi 
eru nákvæmar skilgreiningar fyrir þau samþykktar á 
vettvangi Bandalagsins. Rétt er að þessar nákvæmu 
skilgreiningar gildi fyrir þessi efni, sama hvaða tilgangi 
þau gegna í matvælunum. 

________________  

(3) Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1. 
(4) Stjtíð. ESB L 339, 6.12.2006, bls. 16. 
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9) Á meðan ekki hafa verið samþykkt hreinleikaskilyrði á 
vettvangi Bandalagsins fyrir afganginn af efnunum, og í 
því skyni að tryggja víðtæka lýðheilsuvernd, skulu gilda 
viðtekin hreinleikaskilyrði sem ráðlögð eru af 
alþjóðastofnunum á borð við sameiginlega 
sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þ jóðanna og 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í 
matvælum (JECFA) og Evrópsku lyfjaskrána (EUP). 
Aðildarríkjunum skal heimilt að viðhalda eigin reglum 
sem kveða á um strangari hreinleikaskilyrði brjóti þær 
ekki í bága við reglur sáttmálans. 

10) Sum sértæk næringarefni eða afleiður þe irra hafa verið 
skilgreind sem sérstaklega nauðsynleg til framleiðslu 
tiltekinna matvæla sem tilheyra þeim flokki matvæla sem 
eru notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi og skal 
hugsanleg notkun þeirra einskorðast við framleiðslu 
þessara vara. 

11) Fyrir skýrleika sakir er rétt að afturkalla tilskipun 
2001/15/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/06/EB frá 20. janúar 2004 um að veita undanþágu 
frá tilskipun 2001/15/EB til að fresta því að bann við 
viðskiptum með tilteknar vörur taki gildi (1) og að þessi 
reglugerð komi í hennar stað. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið 

Þessi reglugerð gildir um matvæli til sérstakra, næringarlegra 
nota, nema þeirra sem falla undir tilskipun 2006/125/EB og 
tilskipun 2006/141/EB. 

2. gr. 

Gjaldgeng efni 

1. Af þeim efnum, sem falla undir flokkana sem eru 
tilgreindir í viðaukanum við þessa reglugerð, er aðeins heimilt 
að bæta þ eim efnum, sem tilgreind eru í þessum viðauka og 
samræmast þeim nákvæmu skilgreiningum sem um er að ræða, 
eftir því sem nauðsyn krefur, við í sérstökum, 
næringarfræðilegum tilgangi við framleiðslu matvæla sem eru 
ætluð til sérstakra, næringarlegra nota og falla undir tilskipun 
2009/39/EB. 

2. Með fyrirvara um reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 258/97 (2) er einnig heimilt að bæta efnum, sem falla 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 15, 22.1.2004, bls. 31. 
(2) Stjtíð. EB L 43, 14.2.1997, bls. 1. 

ekki undir flokkana sem eru tilgreindir í viðaukanum við þessa 
reglugerð, við í sérstökum næringarfræðilegum tilgangi við 
framleiðslu matvæla sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra 
nota. 

3. gr. 

Almennar kröfur 

1. Notkun efna, sem er bætt við í sérstökum, 
næringarfræðilegum tilgangi, skal leiða til framleiðslu öruggra 
vara sem fullnægja sérstökum næringarþörfum þeirra sem þær 
eru ætlaðar, sem staðfest hefur verið með almennt 
viðurkenndum, vísindalegum gögnum. 

2. Að beiðni lögbærra yfirvalda, sem um getur í 11. gr. 
tilskipunar 2009/39/EB, skal framleiðandinn, eða þar sem það á 
við, innflytjandinn, leggja fram vísindaleg gögn og upplýsingar 
sem staðfesta að notkun efnanna sé í samræmi við 1. mgr. Ef 
slíkar rannsóknir og gögn hafa verið birt í ritum sem auðvelt er 
að nálgast nægir einföld tilvísun í viðkomandi rit. 

4. gr. 

Sértækar kröfur vegna efna sem tilgreind eru í 
viðaukanum 

1. Notkun efnanna, sem tilgreind eru í viðaukanum við þessa 
reglugerð, skal vera í samræmi við sérhvert sérákvæði sem 
gildir um þessi efni og mælt kann að verða fyrir um í 
sértilskipunum sem kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 
2009/39/EB. 

2. Hreinleikaskilyrði sem löggjöf Bandalagsins kveður á um 
sem efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum, falla undir þegar 
þau eru notuð við framleiðslu matvæla í öðrum tilgangi en 
þeim sem þessi reglugerð tekur til, skulu einnig gilda um þau 
efni þegar þau eru notuð í tilgangi sem fellur undir þessa 
reglugerð. 

3. Að því er varðar þau efni, sem tilgreind eru í viðaukanum 
og löggjöf Bandalagsins tilgreinir ekki hreinleikaskilyrði fyrir, 
skulu almennt viðtekin hreinleikaskilyrði, sem alþjóðastofnanir 
mæla með, gilda fram að þeim tíma að kveðið verði á um slík 
skilyrði í löggjöf Bandalagsins. Heimilt er að viðhalda 
landsreglum sem setja strangari hreinleikaskilyrði. 

5. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 2001/15/EB og tilskipun 2004/6/EB eru felldar úr 
gildi frá og með 31. desember 2009. 
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6. gr. 

Gildistaka og beiting 

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

Hún gildir frá 1. janúar 2010. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. október 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Efni sem bæta má í sérstökum, næringarfræðilegum tilgangi við í matvæli sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra 
nota 

Í þessari töflu er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

– „sérfæði”: matvæli sem eru notuð í sérstökum næringarfræðilegum tilgangi, þ.m.t. matvæli, sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi, en ekki ungbarnablöndur, stoðblöndur, unnin matvæli með korn sem uppistöðu eða 
barnamatur fyrir ungbörn og smábörn, 

– „matvæli sem eru notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi“: sérfæði sem er notað í sérstökum, læknisfræðilegum 
tilgangi eins og skilgreint er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB (1). 

Skilyrði fyrir notkun Efni 

Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi 

1. flokkur, vítamín   

A-VÍTAMÍN   

retínól x  

retínýlasetat x  

retínýlpalmítat x  

ß-karótín x  

D-VÍTAMÍN   

kólekalsíferól x  

ergókalsíferól x  

E-VÍTAMÍN   

D-�-tókóferól x  

DL-�-tókóferól x  

D-�-tókóferýlasetat x  

DL-�-tókóferýlasetat x  

D-�-tókóferýlsúksínat x  

D-�-tókóferýlpólýetýlenglýkól-1000-súksínat (TPGS)  x 

K-VÍTAMÍN   

fýllókínón (fýtómenadíón) x  

menakínón x  

B1-VÍTAMÍN   

þíamínhýdróklóríð x  

þíamínmónónítrat x  

B12-VÍTAMÍN   

ríbóflavín x  

 
(1) Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 29. 
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Skilyrði fyrir notkun Efni 

Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi 

natríumríbóflavín-5'-fosfat x  

NÍASÍN   

nikótínsýra x  

nikótínamíð x  

PANTÓTENSÝRA   

kalsíum-D-pantótenat x  

natríum-D-pantótenat x  

dexpanþenól x  

B6-VÍTAMÍN   

pýridoxínhýdróklóríð x  

pýridoxín-5'-fosfat x  

pýridoxíndípalmítat x  

FÓLAT   

teróýlmónóglútamínsýra x  

kalsíum-L-metýlfólat x  

B12-VÍTAMÍN   

sýanókóbalamín x  

hýdroxókóbalamín x  

BÍÓTÍN   

D-bíótín x  

C-VÍTAMÍN   

L-askorbínsýra x  

natríum-L-askorbat x  

kalsíum-L-askorbat x  

kalíum-L-askorbat x  

L-askorbýl-6-palmítat x  

2. flokkur, steinefni   

KALSÍUM   

kalsíumkarbónat x  

kalsíumklóríð x  

kalsíumsalt af sítrónusýru x  
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Skilyrði fyrir notkun Efni 

Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi 

kalsíumglúkonat x  

kalsíumglýserófosfat x  

kalsíumlaktat x  

kalsíumsölt af ortófosfórsýru x  

kalsíumhýdroxíð x  

kalsíumoxíð x  

kalsíumsúlfat x  

kalsíumbisglýsínat x  

kalsíumsítratmalat x  

kalsíummalat x  

kalsíum-L-pídólat x  

MAGNESÍUM   

magnesíumasetat x  

magnesíumkarbónat x  

magnesíumklóríð x  

magnesíumsölt af sítrónusýru x  

magnesíumglúkonat x  

magnesíumglýserófosfat x  

magnesíumsölt af ortófosfórsýru x  

magnesíumlaktat x  

magnesíumhýdroxíð x  

magnesíumoxíð x  

magnesíumsúlfat x  

magnesíum-L-aspartat  x 

magnesíumbisglýsínat x  

magnesíum-L-pídólat x  

magnesíumkalíumsítrat x  

JÁRN   

ferrókarbónat x  

ferrósítrat x  

ferríammóníumsítrat x  
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Skilyrði fyrir notkun Efni 

Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi 

ferróglúkonat x  

ferrófúmarat x  

ferrínatríumdífosfat x  

ferrólaktat x  

ferrósúlfat x  

ferrídífosfat (ferrípýrófosfat) x  

ferrísakkarat x  

járn (sem frumefni) (karbónýl- og vetnisafoxað járn og járn 
afoxað með rafgreiningu) 

x  

ferróbisglýsínat x  

ferró-L-pídólat x  

KOPAR   

kúpríkarbónat x  

kúprísítrat x  

kúpríglúkonat x  

kúprísúlfat x  

koparlýsínflóki x  

JOÐ   

kalíumjoðíð x  

kalíumjoðat x  

natríumjoðíð x  

natríumjoðat x  

SINK   

sinkasetat x  

sinkklóríð x  

sinksítrat x  

sinkglúkonat x  

sinklaktat x  

sinkoxíð x  

sinkkarbónat x  

sinksúlfat x  

sinkbisglýsínat x  
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Skilyrði fyrir notkun Efni 

Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi 

MANGAN   

mangankarbónat x  

manganklóríð x  

mangansítrat x  

manganglúkonat x  

manganglýserófosfat x  

mangansúlfat x  

NATRÍUM   

natríumbíkarbónat x  

natríumkarbónat x  

natríumklóríð x  

natríumsítrat x  

natríumglúkonat x  

natríumlaktat x  

natríumhýdroxíð x  

natríumsölt af ortófosfórsýru x  

KALÍUM   

kalíumbíkarbónat x  

kalíumkarbónat x  

kalíumklóríð x  

kalíumsítrat x  

kalíumglúkonat x  

kalíumglýserófosfat x  

kalíumlaktat x  

kalíumhýdroxíð x  

kalíumsölt af ortófosfórsýru x  

magnesíumkalíumsítrat x  

SELEN   

natríumselenat x  

natríumvetnisselenít x  

natríumselenít x  
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Skilyrði fyrir notkun 

Efni 
Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 

læknisfræðilegum tilgangi 

selenauðgað ger (2) x  

KRÓM (III)   

króm(III)klóríð og hexahýdrat af því x  

króm(III)súlfat og hexahýdrat af því x  

MÓLÝBDEN (VI)   

ammóníummólýbdat x  

natríummólýbdat x  

FLÚOR   

kalíumflúoríð x  

natríumflúoríð x  

BÓR   

natríumbórat x  

bórsýra x  

3. flokkur, amínósýrur   

L-alanín x  

L-arginín x  

L-asparssýra  x 

L-sítrúllín  x 

L-systín x  

systín x  

L-histidín x  

L-glútamínsýra x  

L-glútamín x  

glýsín  x 

L-ísólefsín x  

L-lefsín x  

L-lýsín x  

L-lýsínasetat x  

L-meþíónín x  

L-ornitín x  

L-fenýlalanín x  
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Skilyrði fyrir notkun 

Efni 
Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 

læknisfræðilegum tilgangi 

L-prólín  x 

L-þreónín x  

L-trýptófan x  

L-týrósín x  

L-valín x  

L-serín  x 

L-arginín-L-aspartat  x 

L-lýsín-L-aspartat  x 

L-lýsín-L-glútamat  x 

N-asetýl-L-systeín  x 

N-asetýl-L-meþíónín  x í vörum sem ætlaðar eru 
einstaklingum sem eru eldri en 1 

árs 

Að því er amínósýrur varðar er einnig, eftir því sem við á, 
heimilt að nota natríum-, kalíum-, kalsíum- og magnesíumsölt 
og hýdróklóríð þeirra. 

  

4. flokkur, karnitín og tárín   

L-karnitín x  

L-karnitínhýdróklóríð x  

tárín x  

L-karnitín-L-tartrat x  

5. flokkur, núkleótíð   

adenósín-5´-fosfórsýra (AMP) x  

natríumsölt af adenósín-5´-fosfórsýru x  

sýtidín-5'-mónófosfórsýra (CMP) x  

natríumsölt af sýtidín-5'-mónófosfórsýru x  

gúanósín-5´-fosfórsýra (GMP) x  

natríumsölt af gúanósín-5´-fosfórsýru x  

inósín-5´-fosfórsýra (IMP) x  

natríumsölt af inósín-5´-fosfórsýru x  

úridín-5´-fosfórsýra (UMP) x  

natríumsölt af úridín-5´-fosfórsýru x  

6. flokkur, kólín og inósitol   

kólín x  
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Skilyrði fyrir notkun 

Efni Sérfæði Matvæli sem eru notuð í sérstökum, 
læknisfræðilegum tilgangi 

kólínklóríð x  

kólínbítartrat x  

kólínsítrat x  

inósitól x  

(1) Menakínón kemur einkum fyrir sem menakínón-7 og í minni mæli sem menakínón-6. 

(2) Selenauðgað ger, sem framleitt er með ræktun þar sem natríumselenat er selengjafi og inniheldur, þurrkað eins og það er sett á 
markað, innan við 2,5 mg Se/g. Ríkjandi form lífræns selens í gerinu er selenmeþíónín (á bilinu 60 til 85% alls útdregins selens í 
vörunni). Innihald annarra lífrænna selenefnasambanda, þ.m.t. selensysteíni, skal ekki vera umfram 10% af öllu útdregnu seleni. 
Innihald ólífræns selens skal að öllu jöfnu ekki vera meira en 1% af öllu útdregnu seleni. 

 

 

 


