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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr.1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum 
(1), einkum 31. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur 
og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna 
öryggis matvæla (2), einkum 53. gr.,

að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli og 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB um 
aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni (3) var 
sett fram skrá yfir aukefni í matvælum sem leyfð eru í 
Evrópusambandinu og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2) Frá því að tilskipun 95/2/EB var samþykkt hefur orðið 
tæknileg þróun á sviði matvælaaukefna. Þessa tilskipun 
ber að aðlaga til að taka tillit til þessarar þróunar.

3) Þar til lokið hefur verið við að taka saman skrár 
Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni í samræmi 
við 31. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 skal, eins 
og kveðið er á um í 30. gr. þeirrar reglugerðar, breyta 
viðaukunum við tilskipun 95/2/EB, ef nauðsyn krefur, 
með ráðstöfunum sem framkvæmdastjórnin samþykkir.

4) Eins og sakir standa eru eftirfarandi bindiefni leyfð 
samkvæmt tilskipun 95/2/EB til margs konar nota: 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 23.10.2010, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2011 frá 20. maí 
2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 43, 28.7.2011, bls. 6.

(1)  Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16
(2)  Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1
(3)  Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1

agaræti (E 406), karragenan (E 407), karóbgúmmí (E 
410), gúargúmmí (E 412), xantangúmmí (E 415), pektín 
(E 440), sellulósi (E 460), karboxýmetýlsellulósi (E 
466), oxuð sterkja (E 1404), mónósterkjufosfat (E 1410), 
dísterkjufosfat (E 1412), fosfatað dísterkjufosfat (E 1413), 
asetýlað dísterkjufosfat (E 1414), asetýluð sterkja (E 1420), 
asetýlað dísterkjuadípat (E 1422), hýdroxýlprópýlsterkja 
(E 1440), hýdroxýprópýldísterkjufosfat (E 1442), 
natríumoktenýlsúksínatsterkja (E 1450), asetýluð oxuð 
sterkja (E 1451) og ýruefnið ein- og tvíglýseríð af fitusýrum 
(E 471). Vísindanefndin um matvæli (hér á eftir nefnd 
„vísindanefndin“) hefur sett þessi matvælaaukefni í flokk 
efna þar sem ásættanleg, dagleg inntaka er ekki tilgreind 
og því teljast þau ekki hættuleg heilbrigði neytenda. Fyrir 
hendi er tæknileg þörf á að rýmka notkun þeirra svo hún 
nái til óbragðbættra rjómaafurða með lifandi gerlum og 
staðgönguefna, sem innihalda minna en 20% fitu, til að 
tryggja stöðugleika og heilleika ýrulausnarinnar. Slík 
notkun myndi gagnast neytendum með því að veita þeim 
val um fituskertar, gerjaðar rjómaafurðir sem eru með 
svipaða eiginleika og hefðbundna afurðin. Því er rétt að 
leyfa þessa viðbótarnotkun.

5) Árið 1990 lagði vísindanefndin mat á natríum- og 
kalíumsölt laktats (E 325 og E 326), kalíumasetats (E 261), 
natríumasetats (E 262i), og natríumvetnisasetats (E 262ii) 
og komst að þeirri niðurstöðu að öll séu þau til staðar sem 
innihaldsefni í matvælum frá náttúrunnar hendi og áætlað 
inntekið magn þeirra er líklega óverulegt, borið saman við 
inntöku frá náttúrulegum gjöfum. Því voru þau öll sett í 
flokk þar sem ásættanleg, dagleg inntaka er ekki tilgreind. 
Af þessum sökum er notkun þessara matvælaaukefna 
almennt heimiluð í öll matvæli, önnur en þau sem um 
getur í 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 95/2/EB. Tillaga liggur 
fyrir um að rýmka notkun þessara matvælaaukefna svo 
hún nái til pakkaðs, tilreidds, nýhakkaðs kjöts til að hamla 
gegn útbreiðslu örvera sem valda sjúkdómum, t.d. Listeria 
og e-kólígerlum O157. Á grundvelli þessara tæknilegu 
röksemda og með tilliti til þess að slík notkun hefur ekki 
í för með sér neina áhættu er því viðeigandi að heimila 
viðbótarnotkun á þessum matvælaaukefnum í pökkuðu, 
tilreiddu, nýhökkuðu kjöti.

6) Eins og sakir standa er heimilt að nota sorböt (E 200, 
E 202, E 203) og bensóöt (E 210, E 211, E 212, E 213) 
sem aukefni í matvæli samkvæmt tilskipun 95/2/EB. 
Lagt hefur verið til að leyfð verði viðbótarnotkun þessara 
matvælaaukefna sem rotvarnarefna í fisklíkisafurðir, sem 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/69/ESB

frá 22. október 2010

um breytingu á viðaukum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB um aukefni í 
matvælum önnur en litarefni og sætuefni (*)
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eru að stofni til úr þangi og þara (kavíarlíki úr þangi og 
þara), sem ofanálag á ýmsum matvælum til að koma í veg 
fyrir myglu- og gervöxt og myndun sveppaeiturs. Þessi 
sölt voru sett í flokk þar sem ásættanleg, dagleg inntaka 
nemur 0–25 mg/kg annars vegar og 0–5 mg/kg hins vegar, 
miðað við líkamsþyngd. Á grundvelli verstu, hugsanlegu 
tilvika, þar sem miðað var við hámarksstyrk, er áætlað 
inntekið magn afar lítið borið saman við ásættanlega, 
daglega inntöku. Váhrif sem neytendur verða fyrir vegna 
þessarar notkunar teljast því ekki hafa neina áhættu í för 
með sér. Því er rétt að heimila viðbótarnotkun á sorbötum 
og bensóötum í fisklíkisafurðir, sem eru að stofni til úr 
þangi og þara, með hliðsjón af tæknilegum röksemdum og 
þeirri staðreynd að þessi nýja afurð tilheyrir markaðskima 
(e. niche market).

7) Farið er fram á að nota megi sorböt (E 200, E 202, E 
203) og bensóöt (E 210, E 211, E 212, E 213) í bjór á 
tunnu sem meira en 0,5% af gerjanlegum sykrum og/
eða ávaxtasafa eða -þykkni hefur verið bætt við og sem 
er borinn fram beint af krana. Slíkur bjór á tunnu má 
vera tengdur við bjórkranann í lengri tíma. Þar eð ekki er 
hægt að tengja tunnuna við kranann við dauðhreinsaðar 
aðstæður er örverumengun tunnunnar möguleg. Þetta 
er vandi þegar um er að ræða bjór sem enn inniheldur 
gerjanlegar sykrur því þetta getur haft í för með sér vöxt 
hættulegra örvera. Því er þörf á örverueyðandi efnum í 
kranabjór sem gerjanlegum sykrum og/eða ávaxtasafa 
eða -þykkni hefur verið bætt við. Með tilliti til inntekins 
magns þá er neysla slíks ávaxtabjórs af krana ennþá 
mjög lítil og áætlað inntekið magn sorbata og bensóata, á 
grundvelli verstu, hugsanlegra tilvika, ætti að vera minna 
en viðkomandi, ásættanleg, dagleg inntaka. Því er rétt að 
heimila viðbótarnotkun á sorbötum og bensóötum í bjór 
á tunnum sem inniheldur meira en 0,5% af viðbættum 
gerjanlegum sykri og/eða ávaxtasafa eða -þykkni.

8) Til að koma í veg fyrir myglu á sítrusávöxtum er heimilt að 
meðhöndla þá með varnarefnum að lokinni uppskeru, t.d. 
ímasalíli og þíabendasóli. Við meðhöndlun sítrusávaxta 
er hægt að skipta þessum varnarefnum út fyrir sorböt 
(E 200, E 202, E 203), að hluta til eða í heild sinni. 
Sorböt má bera á yfirborð óflysjaðra, ferskra sítrusávaxta 
með leyfðum vaxtegundum: bývaxi, kandelillavaxi, 
karnúbavaxi og skellakki (E 901, E902, E 903 og E 904, 
eftir því sem við á). Váhrif sem neytendur verða fyrir af 
völdum þessara aukefna vegna þessarar notkunar hefur 
ekki í för með sér neina áhættu. Því er rétt að leyfa þessa 
viðbótarnotkun.

9) Neytendur geta valið að auka við inntöku sína á sumum 
næringarefnum með fæðubótarefnum. Í því skyni má 
bæta A-vítamíni og samsetningum A- og D-vítamíns 
við fæðubótarefni, eins og skilgreint er i tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB (1). Til að tryggja 
örugga meðhöndlun þarf að setja A-vítamín og blöndur 
A-og D-vítamína í samsetningar en framleiðsla þeirra 
kann að útheimta hátt raka- og hitastig og að sterkja og 
sykrur séu til staðar í samsetningunum Slík vinnsla kann 

(1)  Stjtíð. EB L 183, 12.7.2002, bls. 51.

að stuðla að myndun örvera. Til að koma í veg fyrir vöxt 
þessara örvera skal heimilt að bæta sorbötum (E 200, E 
202, E 203) og bensóötum (E 210, E 211, E 212 og E 
213) í A-vítamín og samsetningar A- og D-vítamína þegar 
þau eru notuð í fæðubótarefnum sem seld eru í þurrkuðu 
formi.

10) Brennisteinsdíoxíð og súlfít (E 220, E 221, E 222, E 
223, E 224, E 226, E 227, E 228) eru matvælaaukefni, 
sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 95/2/EB, sem virka 
aðallega sem örverueyðandi efni og til að halda í skefjum 
skemmdum af völdum efnafræðilegra ferla. Flutningur 
á ferskum ávöxtum er orðinn mjög mikilvægur nú til 
dags, einkum sjóleiðis. Slíkur flutningur getur tekið 
nokkrar vikur. Notkun brennisteinsdíoxíðs og súlfíta mun 
verja fersk bláber gegn sveppavexti. Viðbótarnotkun á 
brennisteinsdíoxíði og súlfítum skal leyfð til að stuðla 
að því að verja fersk bláber gegn sveppavexti, með það í 
huga að þetta tilheyrir líklega markaðskima. Þegar einnig 
er tekið tillit til gildra, tæknilegra ástæðna fyrir því að taka 
þessar nýju heimildir með, nauðsynjar þess að greiða fyrir 
viðskiptum um allan heim og óverulegra áhrifa þeirra að 
því er varðar inntekið magn brennisteins og súlfíts, er 
því rétt að heimila viðbótarnotkun brennisteinsdíoxíðs í 
bláberjum í þeim styrk sem gefinn er upp í viðaukanum 
við þessa tilskipun.

11) Við framleiðslu á kanilstöngum (einungis Cinnamomum 
ceylanicum) eru notuð nýlega birkt stykki af innri berki 
kaniltrésins. Þessi stykki eru óvarin fyrir örverumengun 
og árásum skordýra, einkum við hitabeltisskilyrði og 
rök veðurfarsskilyrði í framleiðslulandinu. Svæling með 
brennisteinsdíoxíði er viðeigandi meðhöndlun gegn 
slíkri örverumengun og skordýraárásum. Árið 1994 
fastsetti vísindanefndin ásættanlega, dagleg inntöku, 
sem nemur 0–0,7 mg/kg miðað við líkamsþyngd, og 
komst að þeirri niðurstöðu að takmarka skyldi notkun 
brennisteinsdíoxíðs og annarra súlfíta til að draga úr 
tíðni alvarlegra asmaviðbragða. Þó svo að notkun 
brennisteinsdíoxíðs og súlfíta beri að takmarka þá er 
þessi ákveðna notkun óverulegur áhrifavaldur að því er 
varðar inntöku brennisteinsdíoxíðs og súlfíta. Því er rétt 
að heimila viðbótarnotkun brennisteinsdíoxíðs og súlfíta 
(E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227, E 228) 
einungis í þessari tilteknu tegund af kanil.

12) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
Matvælaöryggisstofnunin) lagði mat á upplýsingar um 
öryggi við notkun nísíns í viðbótarmatvælaflokknum egg 
í fljótandi formi og um öryggi nísíns sem er framleitt með 
breyttri framleiðsluaðferð. Matvælaöryggisstofnunin 
staðfesti í áliti sínu frá 26. janúar 2006(2) áður fastsetta 
ásættanlega, daglega inntöku, sem nemur 0–0,13 mg/
kg, fyrir nísín sem er framleitt með nýrri framleiðslu- og 
útdráttaraðferð sem byggist á gerjun hvarfefnis sykurs í 
stað hefðbundins hvarfefnis að stofni til úr mjólk. Í því 

(2) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli að 
beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun nísíns (E 234) sem 
matvælaaukefnis, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 314, 
bls. 1.
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áliti staðfesti Matvælaöryggisstofnunin einnig að ekki 
skuli búast við myndun þols gegn sýklalyfjum með notkun 
nísíns í matvæli. Samkvæmt Matvælaöryggisstofnuninni 
hefur ekki verið tilkynnt um nein nísínþolin 
bakteríustökkbrigði sem sýna víxlþol gegn sýklalyfjum 
til lækninga. Matvælaöryggisstofnunin taldi að líklega 
stafaði það af mismuninum á sýklalyfjum til lækninga 
og nísíni með tilliti til örverueyðandi verkunarháttar. 
Matvælaöryggisstofnunin staðfesti ennfremur í áliti 
sínu frá 20 október 2006(1) að viðbótarnotkun á nísíni í 
gerilsneyddum eggjum í fljótandi formi við fyrirhuguðu 
notkunarskilyrðin (hámarksgildi við 6,25 mg/l) hafi ekki í 
för með sér neina áhættu og sé réttlætanleg út frá tæknilegu 
sjónarmiði til að framlengja geymsluþol afurðarinnar og 
einnig til að koma í veg fyrir vöxt grómyndandi tegunda 
sem valda matareitrun, eins og Bacillus cereus, sem getur 
lifað af meðhöndlun með gerilsneyðingu. Því er rétt að 
heimila þessa viðbótarnotkun á nísíni í gerilsneyddum 
eggjum í fljótandi formi.

13) Dímetýldíkarbónat (DMDC, E 242) er matvælaaukefni, 
sem er heimilað samkvæmt tilskipun 95/2/EB, sem 
virkar sem rotvarnarefni í óáfengum, bragðbættum 
drykkjarvörum, óáfengu víni og fljótandi teþykkni. 
Ákveðið var að heimila þetta aukefni á grundvelli 
jákvæðs álits sem vísindanefndin gaf út árið1990 og 
staðfesti árið 1996. Vísindanefndin gat ekki fastsett 
gildi fyrir ásættanlega, daglega inntöku, þar eð 
dímetýldíkarbónat brotnar hratt niður í koltvísýring 
og metanól. Árið 2001 var vísindanefndin beðin um 
að rannsaka öryggi við notkun dímetýldíkarbónats 
í víni. Á þeim tíma taldi vísindanefndin að myndun 
metanóls og annarra myndefna, s.s. metýlkarbamats 
sem verður til vegna notkunar dímetýldíkarbónats við 
meðhöndlun áfengra drykkja og víns, væri svipað og 
það sem myndast í óáfengum drykkjum og að jafnvel 
mikil neysla á víni myndi ekki hafa í för með sér 
hættu af völdum metanóls og metýlkarbamats. Farið 
hefur verið fram á að dímetýldíkarbónat verði notað 
til að koma í veg fyrir skemmdir af völdum gerjunar í 
óopnuðum, ódauðhreinsuðum flöskum, sem fylltar 
eru af eplasítra, perusítra og ávaxtavíni, víni með lágu 
áfengisinnihaldi, drykkjum að stofni til úr víni og öllum 
öðrum afurðum sem falla undir reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 1601/91(2). Þessi viðbótarnotkun telst ekki hafa í för 
með sér neina áhættu fyrir neytendur. Enn fremur gæti 
notkun dímetýldíkarbónats stuðlað að því að draga úr 
váhrifum af völdum brennisteinsdíoxíðs. Því er rétt að 
heimila viðbótarnotkun dímetýldíkarbónats í eplasítra, 
perusítra og ávaxtavínum, víni með lágu áfengisinnihaldi, 
drykkjum að stofni til úr víni og öðrum afurðum sem falla 
undir reglugerð (EBE) nr. 1601/91.

14) Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á upplýsingar um 
öryggi við notkun rósmarínkjarna þegar hann er notaður 

(1) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli varðandi 
öryggi við notkun nísíns sem matvælaaukefnis í viðbótarflokknum egg 
í fljótandi formi og um öryggi nísíns, sem er framleitt með breyttu 
framleiðsluferli sem matvælaaukefnis, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu (2006) 314b, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 149, 14.6.1991, bls. 1.

sem þráavarnarefni í matvælum. Rósmarínkjarni er 
dreginn úr Rosmarinus officinalis L. og inniheldur nokkur 
efnasambönd sem hafa þráaverjandi eiginleika (aðallega 
fenólsýrur, flavonóíð, díterpenóíð og tríterpen). Þó svo 
að eiturefnafræðileg gögn um rósmarínkjarna væru ekki 
nægileg fyrir Matvælaöryggisstofnunina til að fastsetja 
tölulegt gildi fyrir ásættanlega, daglega inntöku taldi 
stofnunin í áliti sínu frá 7. mars 2008(3) að öryggismörkin 
væru nægilega há til að áætla að fæðutengd váhrif vegna 
fyrirhugaðrar notkunar og styrks hafi ekki í för með 
sér neina áhættu. Því má heimila rósmarínkjarna þegar 
tæknilegar röksemdir eru fyrir notkun hans. Fyrirhuguð 
notkun rósmarínkjarna sem þráavarnarefnis skal leyfð 
og skal úthluta númerinu E 392 sem E-númeri fyrir 
rósmarínkjarna.

15) Mysa er aukaafurð úr ostframleiðslu. Framleiddir hafa 
verið prótínríkir mysudrykkir í því skyni að tryggja fæðu 
sem er nægilega auðug af prótíni. Til að prótínið haldist 
í sviflausn við hitameðferð á slíkum drykkjarvörum 
verður styrkur fosfatanna að vera meiri en í venjulegum 
óáfengum, bragðbættum drykkjarvörum. Fosföt skulu 
leyfð í íþróttadrykkjum sem innihalda mysuprótein.

16) Eins og sakir standa er bývax (E 901) leyft sem 
húðunarefni til notkunar í litlum, fínum kaffibrauðum 
sem húðuð eru með súkkulaði. Kexþynnur fyrir ís, sem 
ekki eru húðaðar með súkkulaði, falla ekki undir þessa 
heimild. Auk þess sem bývax getur talist valkostur við 
súkkulaði í pökkuðum kexþynnum fyrir ís þá myndi 
húðun kexþynnanna með bývaxi koma í veg fyrir að vatn 
kæmist í kexþynnuna og tryggja að hún héldist stökk 
og lengja geymsluþol vörunnar og telst því réttlætanleg 
á tæknilegum grundvelli. Því skal leyfa bývax sem 
húðunarefni sem kemur að öllu leyti eða að hluta til í stað 
súkkulaðihjúps í pökkuðum kexþynnum sem innihalda 
rjómaís.

17) Matvælaöryggisstofnun Evrópu lagði mat á upplýsingar 
um öryggi við notkun bývax með tilliti til viðbótarnotkunar 
þess sem burðarefnis fyrir bragðefni í óáfengum, 
bragðbættum drykkjarvörum. Þó svo að fyrirliggjandi 
gögn um bývax sem slík væru ekki nægileg til þess að 
hægt væri að fastsetja ásættanlega, daglega inntöku 
komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að 
núverandi notkun í matvælum og tillögð, ný notkun fyrir 
bývax hafi ekki í för með sér neina áhættu vegna þess hve 
væg eiturhrif bývaxið hefur. Því er rétt að heimila þessa 
viðbótarnotkun á bývaxi sem burðarefni fyrir bragðefni í 
óáfengum, bragðbættum drykkjarvörum.

(3) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli að 
beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun rósmarínkjarna sem 
matvælaaukefnis, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 721, 
bls. 1.
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18) Eins og sakir standa er tríetýlsítrat (E 1505) leyft innan 
Evrópusambandsins samkvæmt tilskipun 95/2/EB sem 
burðarefni í bragðefnum og í þurrkuðum eggjahvítum. 
Vísindanefndin fastsetti ásættanlega, daglega inntöku 
fyrir efnið árið 1990 sem 0–20 mg/kg. Lagt hefur 
verið til að einnig verði leyft að nota tríetýlsítrat sem 
húðunarefni fyrir fæðubótartöflur. Tríetýlsítrat myndi 
auka þol filmunnar sem verður til við húðunina, verja 
töfluna fyrir ytra umhverfi og einnig lengja þann tíma sem 
losun afurðarinnar tekur. Samkvæmt versta, hugsanlega 
tilviki er inntaka tríetýlsítrats frá þessum viðbótargjafa 
óveruleg (0,25% af ásættanlegri, daglegri inntöku) 
borið saman við ásættanlega, daglega inntöku í heild. 
Því þykir rétt að heimila viðbótarnotkun á tríetýlsítrati 
á vettvangi Evrópusambandsins sem húðunarefni fyrir 
fæðubótartöflur.

19) Matvælaöryggisstofnunin mat upplýsingar um öryggi 
pólývínylalkóhóls (PVA) sem filmuhúðunarefnis fyrir 
fæðubótarefni og lét í ljós álit sitt 5. desember 2005(1). 
Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu 
að notkun pólývínylalkóhóls hafi ekki í för með sér 
neina áhættu þegar það er notað sem húðunarefni 
fyrir fæðubótarefni sem eru í formi hylkja og taflna. 
Matvælaöryggisstofnunin taldi að búast mætti við að 
möguleg váhrif á menn af völdum pólývínylalkóhóls 
yrðu lítil við fyrirhuguð notkunarskilyrði. Talið er að afar 
lítil upptaka pólývínylalkóhóls fari fram við inntöku um 
munn. Hámarksgildi fyrir notkun, sem nemur 18 g/kg, 
hefur verið fastsett á grundvelli versta, hugsanlega tilviks 
og Matvælaöryggisstofnunin framkvæmdi áhættumat sitt 
á grundvelli þess. Vegna góðra viðloðunareiginleika og 
filmustyrks pólývínylalkóhóls er gert ráð fyrir að þetta 
nýja matvælaaukefni gegni tæknilegu hlutverki sem 
filmuhúðunarefni fyrir fæðubótarefni, einkum til að hjúpa 
afurðir þar sem þörf er á eiginleikum til að tálma og vernda 
gegn raka. Því er rétt að leyfa þessa notkun á vettvangi 
Evrópusambandsins. Þessu nýja matvælaaukefni skal 
úthlutað E-númerinu E 1203.

20) Matvælaöryggisstofnunin mat upplýsingar um öryggi 
við notkun sex pólýetýlenglýkólsflokka (PEG 400, PEG 
3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) sem 
filmuhúðunarefna til notkunar fyrir fæðubótarefni og lét álit 
sitt í ljós 28. nóvember 2006(2). Matvælaöryggisstofnunin 
komst að þeirri niðurstöðu að notkun á þessum 
pólýetýlenglýkólsflokkum sem húðunarefnum í 
filmuhúðunarsamsetningar hafi ekki í för með sér neina 
áhættu þegar þeir eru notaðir fyrir fæðubótarefni í 
formi hylkja og taflna við fyrirhuguð notkunarskilyrði. 
Matvælaöryggisstofnunin tók í áhættumati sínu einnig 
mið af viðbótarupptökum váhrifa af völdum þessara 

(1) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli 
að beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun pólývínylalkóhóls 
sem húðunarefnis fyrir matvælaaukefni, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu (2005) 294, bls. 1.

(2) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli 
að beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun pólýetýlenglýkóls 
sem filmuhúðunarefnis til notkunar í fæðubótarefni, Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 414, bls. 1.

pólýetýlenglýkóla, sem stafa af notkun lyfja, og taldi að 
þegar samþykkt notkun á pólýetýlenglýkóli 6000 sem 
burðarefnis fyrir sætuefni og notkun pólýetýlenglýkóla 
í efni sem komast í snertingu við matvæli gæti einungis 
valdið takmarkaðri inntöku til viðbótar. Því er rétt að leyfa 
þessa nýju notkun á vettvangi Evrópusambandsins. Vegna 
takmarkaðrar inntöku PEG 6000 sem burðarefnis fyrir 
sætuefni og vegna þess að eiturefnafræðilegir eiginleikar 
þess eru svipaðir og hinna pólýetýlenglýkólsflokkanna 
(pólýetýlenglýkólsflokkarnir sex voru settir í flokkinn 
þolanleg, dagleg inntaka) er einnig rétt að heimila notkun 
pólýetýlenglýkóla, sem Matvælaöryggisstofnunin hefur 
metið, sem staðgöngukosta fyrir PEG 6000 sem burðarefni 
fyrir sætuefni. Öllum þessum pólýetýlenglýkólum skal 
úthlutað E-númerinu E 1521.

21) Matvælaöryggisstofnunin mat upplýsingar um öryggi 
við notkun kassíugúmmís sem nýs matvælaaukefnis, 
sem notað er sem hleypiefni og þykkingarefni, og 
lét í ljós álit sitt 26. september 2006(3). Niðurstaða 
Matvælaöryggisstofnunarinnar var sú að notkun 
kassíugúmmís samkvæmt tilgreindum skilyrðum 
hafi ekki í för með sér neina áhættu. Þó svo að 
Matvælaöryggisstofnunin hafi talið að fyrirliggjandi 
eiturefnafræðileg gögn um kassíugúmmí væru ekki 
nægileg til að hægt væri að ákvarða ásættanlega, daglega 
inntöku, var það ekki álit hennar að þau gögn gæfu tilefni 
til áhyggna. Einkum lagði Matvælaöryggisstofnunin 
áherslu á að eðlisgleypni kassíugúmmís væri lítil og þá 
staðreynd að ef kassíugúmmí vatnsrofnar brotnar það 
niður í efnasambönd sem fara í eðlilegt efnaskiptaferli. 
Tæknilegar röksemdir eru fyrir því að nota kassíugúmmí 
vegna samverkandi hleypiáhrifa þess þegar því er bætt 
við annað, venjulegt matargúmmí. Því er rétt að heimila 
þessa notkun á vettvangi Evrópusambandsins og úthluta 
kassíugúmmíi E-númerinu E 427.

22) Matvælaöryggisstofnunin mat öryggi neótams sem 
bragðaukandi efnis og lét í ljós álit sitt 27. september 
2007(4). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri 
niðurstöðu að fyrirhuguð notkun neótams sem 
bragðaukandi efnis hafi ekki í för með sér neina áhættu 
og fastsetti ásættanlega, daglega inntöku sem nemur 0–2 
mg/kg á dag, miðað við líkamsþyngd. Því er nauðsynlegt 
að heimila notkun neótams sem bragðaukandi efnis.

23) Matvælaöryggisstofnunin mat upplýsingar um öryggi við 
notkun L-systeíns (E 920) í tiltekin matvæli sem ætluð eru 
ungbörnum og smábörnum. Matvælaöryggisstofnunin 

(3) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli að beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar varðandi umsókn um notkun kassíugúmmís sem 
matvælaaukefnis, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 389, 
bls. 1.

(4) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli að 
beiðni framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun neótams sem sætuefnis 
og bragðaukandi efnis, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2007) 
581, bls. 1.
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komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 26. september 
2006 (1) að fyrirhuguð notkun þess í unnum matvælum 
með korn sem uppistöðu og matvælum (einkum kexi 
sem ætlað er börnum), sem eru ætluð ungbörnum og 
smábörnum, hafi ekki í för með sér neina áhættu. Kex, 
sem er ætlað ungbörnum og smábörnum, skal sett 
saman á viðeigandi hátt, þ.m.t. takmarkanir á sykur- og 
fituinnihaldi. Kex með lítið fituinnihald er hins vegar 
stökkara sem hefur í för með sér áhættu á köfnun ef 
kexið brotnar í munni barnsins. Hlutverk L-systeínsins er 
að bæta gæði deigsins til að lokaafurðin fái viðeigandi 
áferð. Því er rétt að heimila notkun L-systeíns í kex, 
sem er ætlað ungbörnum og smábörnum, á vettvangi 
Evrópusambandsins.

24) Matvælaöryggisstofnunin mat upplýsingar um öryggi 
við notkun ensímblöndu, sem er gerð úr þrombíni með 
fíbrínógeni sem er unnið úr nautgripum og/eða úr svínum, 
sem matvælaaukefnis til að endurgera matvæli og komst 
að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 26. apríl 2005 að þessi 
notkun á ensímblöndunni, þegar hún er framleidd eins og 
tilgreint er í álitinu, hafi ekki í för með sér neina áhættu(2). 
Aftur á móti taldi Evrópuþingið í ályktun sinni frá 19. maí 
2010, um uppkast að tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
um breytingu á viðaukunum við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en 
litarefni og sætuefni, að færsla þessarar ensímblöndu, sem 
matvælaaukefnis til að endurgera matvæli, á skrá í IV. 
viðauka við tilskipun 95/2/EB samrýmdist ekki markmiði 
og innihaldi reglugerðar (EB) nr. 1333/2008, þar eð hún 
uppfyllir ekki almennar viðmiðanir í 6. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1333/2008, einkum í c-lið 1. mgr. 6. gr.

25) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/374/EB3 
var setningu á markað og innflutningi á smábikurum með 
hlaupi, sem innihalda hlaupmyndandi matvælaaukefni 
sem unnin eru úr þangi og þara og tilteknum tegundum 
gúmmís (E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, 
E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 
415, E 417, E 418), frestað vegna áhættu á köfnun sem 
þessar vörur hafa í för með sér. Tilskipun 95/2/EB var 
breytt til samræmis við það með tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2006/52/EB4. Því ber að fella ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/374/EB úr gildi þar eð 
ákvæði hennar hafa verið felld inn í tilskipun 95/2/EB.

26) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hafa 
andmælt þeim.

(1) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli að beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun L-systeíns í matvæli sem ætluð 
eru ungbörnum og smábörnum, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 
(2006) 390, bls. 1.

(2) Álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni 
við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli að beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar varðandi notkun á ensímblöndu, sem gerð 
er úr þrombíni með fíbrínógeni sem er unnið úr nautgripum og/eða 
úr svínum, sem matvælaaukefnis til að endurgera matvæli, Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2005) 214, bls. 1.

(3) Stjtíð. ESB L 118, 23.4.2004, bls. 70.
(4) Stjtíð. ESB L 204, 26.7.2006, bls. 10.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. til VI. viðauka við tilskipun 95/2/EB er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 1. gr. tilskipunar þessarar 
eigi síðar en 31. mars 2011. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum eigi síðar en 1. apríl 2011.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
verða 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 nær til.

3. gr.

Ákvörðun 2004/374/EB er felld úr gildi.

4. gr.

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

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 22. október 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 forseti

 José Manuel BARROSO
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VIÐAUKI

Ákvæðum II. til IV. viðauka við tilskipun 95/2/EB er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað færslunnar um „pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt“ komi eftirfarandi:

„Pakkað, tilreitt, nýhakkað kjöt E 261 Kalíumasetat quantum satis“

E 262i Natríumasetat

E 262ii Natríumvetnisasetat

E 300 Askorbínsýra

E 301 Natríumaskorbat

E 302 Kalsíumaskorbat

E 325 Natríumlaktat

E 326 Kalíumlaktat

E 330 Sítrónusýra

E 331 Natríumsítröt

E 332 Kalíumsítröt

E 333 Kalsíumsítröt

b) Eftirfarandi færsla bætist við í lok viðaukans:

„Óbragðbættar rjómaafurðir með lifandi 
gerlum og staðgönguefni sem innihalda 
minna en 20% fitu

E 406 Agar quantum satis“

E 407 Karragenan

E 410 Karóbgúmmí

E 412 Gúargúmmí

E 415 Xantangúmmí

E 440 Pektín

E 460 Sellulósi

E 466 Karboxýmetýlsellulósi

E 471 Ein- og tvíglýseríð af 
fitusýrum

E 1404 Oxuð sterkja

E 1410 Mónósterkjufosfat

E 1412 Dísterkjufosfat

E 1413 Fosfatað 
dísterkjufosfat

E 1414 Asetýlað 
dísterkjufosfat

E 1420 Sterkjuasetat

E 1422 Asetýlað 
dísterkjuadípat

E 1440 Hýdroxýprópýlsterkja
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E 1442 Hýdroxýprópýldís-
terkjufosfat

E 1450 Natríumoktenýlsúksí-
natsterkja

E 1451 Asetýluð oxuð sterkja

2)  Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi færslur bætist við í lok A-hluta:

„Fisklíkisafurðir, að stofni til úr 
þangi og þara

1000 500

Bjór á tunnum sem inniheldur 
meira en 0,5% af viðbættum, 
gerjanlegum sykri og/eða 
ávaxtasafa eða -þykkni.

200 200 400

Óflysjaðir, ferskir sítrusávextir 
(einungis yfirborðsmeðferð)

20

Fæðubótarefni samkvæmt 
skilgreiningu í tilskipun 2002/46/
EB, sem eru seld í þurrkuðu formi 
og innihalda A-vítamínblöndur og 
samsetningar A- og D-vítamíns.

1000 í vörunni, 
tilbúinni til 

neyslu.“

b) Eftirfarandi færslur bætist við í lok B-hluta:

„Bláber (einungis Vaccinium corymbosum) 10

Kanill (einungis Cinnamomum ceylanicum) 150“

c) Ákvæðum C-hluta er breytt sem hér segir:

i.  Í stað færslunnar um aukefnið E 234 komi eftirfarandi:

„E 234 Nísín(1) Símiljugrjóna- og tapíókabúðingar og 
svipaðar vörur

3 mg/kg

Þroskaður og bræddur ostur 12,5 mg/kg

Rjómi sem inniheldur minnst 63% fitu miðað 
við þyngd

10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

Gerilsneydd egg í fljótandi formi (eggjahvíta, 
-rauða eða heilt egg)

6,25 mg/l

(*) Þetta efni getur fundist í tilteknum ostum vegna þess að það myndast í gerjunarferlinu.“

ii.  Í stað færslunnar um aukefnið E 242 komi eftirfarandi:

„E 242 Dímetýldíkar-
bónat

Óáfengar, bragðbættar drykkjarvörur
Óáfengt vín
Fljótandi teþykkni

250 mg/l ísett magn, 
leifar ekki greinanlegar

Eplasítri, perusítri, ávaxtavín
Vín með lágu áfengisinnihaldi
Drykkjarvörur, að stofni til úr víni, og vörur 
sem falla undir reglugerð (EBE) nr. 1601/91

250 mg/l ísett magn, 
leifar ekki greinanlegar“
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d) Í D-hluta bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni um aukefnið E 316:

„E 392 Rósmarínk-
jarni

Jurtaolía (þó ekki jómfrúarolía og ólífuolía) 
og feiti þar sem innihald fjölómettaðra 
fitusýra er meira en 15% massahlutfall af 
heildarmagni fitusýru, til notkunar í matvæli 
sem ekki eru hitameðhöndluð

30 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)
Gefið upp á grundvelli 

fituinnihalds

Fisklýsi og þörungaolía 50 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)
Gefið upp á grundvelli 

fituinnihalds

Svínafeiti, fita úr nautgripum, alifuglum, 
sauðfé og svínum
Feiti og olía til iðnframleiðslu á 
hitameðhöndluðum matvælum
Steikingarolía og steikingarfeiti, þó ekki 
ólífuolía og ólífuhratolía
Snarlfæða (nasl sem er að stofni til úr 
kornvöru, kartöflum eða sterkju)

Sósur 100 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)
Gefið upp á grundvelli 

fituinnihalds

Fínt kaffibrauð 200 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)
Gefið upp á grundvelli 

fituinnihalds

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í 
tilskipun 2002/46/EB

400 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)

Þurrkaðar kartöflur
Eggjaafurðir
Tyggigúmmí

200 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)

Mjólkurduft fyrir sjálfsala
Kryddblöndur og bragðbætar
Unnar hnetur

200 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)
Gefið upp á grundvelli 

fituinnihalds

Þurrkaðar súpur og seyði 50 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)

Þurrkað kjöt 150 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)

Kjöt- og fiskafurðir, þó ekki þurrkað kjöt og 
þurrkaðar pylsur

150 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)
Gefið upp á grundvelli 

fituinnihalds

Þurrkaðar pylsur 100 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)

Bragðefni 1000 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)

Þurrmjólk til framleiðslu á rjómaís 30 mg/kg
(gefið upp sem summa karnósóls 

og karnóssýru)“
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3)  Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í færslunni um aukefnin E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 og E 452 bætist eftirfarandi lína við 
á eftir línunni „jurtaprótíndrykkir“:

„Íþróttadrykkir sem innihalda mysuprótín 4 g/kg“

b) Eftirfarandi færsla bætist við á undan færslunni um aukefnin E 432, E 433, E 434, E 435 og E 436:

„E 427 Kassíugúmmí Ís til neyslu 2500 mg/kg

Gerjaðar mjólkurafurðir, að undanskildum 
óbragðbættum mjólkurafurðum með lifandi 
gerlum

Eftirréttir að stofni til úr mjólkurafurðum og 
svipaðar vörur

Fyllingar, ofanálag og hjúpur fyrir fínt 
kaffibrauð og eftirrétti

Bræddur ostur

Sósur og salatsósur

Þurrkaðar súpur og seyði

Hitameðhöndlaðar kjötafurðir 1500 mg/kg“

c) Í færslunni um E 901, E 902, og E 904, í þriðja dálki, skráð undir notkuninni „Húðunarefni eingöngu fyrir“ 
bætist eftirfarandi færsla við:

„Pakkaðar kexþynnur sem innihalda rjómaís 
(einungis fyrir E 901)

quantum satis“

d) Í færslunni um E 901, E 902, og E 904, í þriðja dálki, skráð undir notkuninni „ferskjur og ananas (eingöngu 
yfirborðsmeðferð)“ bætist eftirfarandi færsla við:

„Bragðefni í óáfengum, bragðbættum 
drykkjarvörum (einungis fyrir E 901)

0,2 g/kg í 
bragðbættu 

drykkjarvörunum“

e) Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni um aukefnið E 959:

„E 961 Neótam Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, 
orkuskertir eða án viðbætts sykurs

2 mg/l sem 
bragðaukandi efni

Drykkir, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum 
eða að stofni til úr ávaxtasafa, orkuskertir eða án 
viðbætts sykurs

2 mg/l sem 
bragðaukandi efni

Nasl: tilteknar bragðtegundir af tilbúnum, 
pökkuðum, þurrkuðum, bragðmiklum 
sterkjuafurðum og húðuðum hnetum

2 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Sætindi, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án 
viðbætts sykurs

3 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Smátöflur, sem gefa frískandi andardrátt, án 
viðbætts sykurs

3 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Bragðsterkar hálstöflur, án viðbætts sykurs 3 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Tyggigúmmí með viðbættum sykri 3 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Orkuskert aldinsulta, ávaxtahlaup og 
ávaxtamauk

2 mg/kg sem 
bragðaukandi efni
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Sósur 2 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í 
tilskipun 2002/46/EB, gefin í fljótandi formi

2 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í 
tilskipun 2002/46/EB, gefin í föstu formi

2 mg/kg sem 
bragðaukandi efni

Fæðubótarefni, samkvæmt skilgreiningu 
í tilskipun 2002/46/EB, sem eru gefin í 
sýrópsformi eða ótyggjanlegu formi og eru að 
stofni til úr vítamínum og/eða steinefnum

2 mg/kg sem 
bragðaukandi efni“

f)  Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni um aukefnið E 1202:

„E 1203 Pólývíny-
lalkóhól

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 
2002/46/EB, gefin í hylkjum og töflum

18 g/kg“

g)  Í stað færslunnar, sem einungis varðar matvælaaukefnið E 1505, komi eftirfarandi á eftir færslunni um aukefnið 
E 1202:

„E 1505 Tríetýlsítrat Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 
2002/46/EB, gefin í hylkjum og töflum

3,5 g/kg

Þurrkuð eggjahvíta quantum satis“

h)  Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslunni um aukefnið E 1452:

„E 1521 Pólýetýlen-
glýkól

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 
2002/46/EB, gefin í hylkjum og töflum

10 g/kg“

4)  Í V. viðauka komi eftirfarandi í stað færslunnar um aukefnið „pólýetýlenglýkól 6000“:

„E 1521 Pólýetýlenglýkól Sætuefni“

5)  Í 3. hluta VI. viðauka bætist eftirfarandi færsla við á eftir færslunni um aukefnið E 526:

„E 920 L-systeín Kex fyrir ungbörn og smábörn 1 g/kg“


