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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum 
(1), einkum 5. mgr. 30. gr.,

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/128/EB (2) 
eru sett fram sérstök hreinleikaskilyrði fyrir litarefni 
til notkunar í matvæli en þau litarefni eru talin upp í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 
1994 um litarefni til notkunar í matvælum (3).

2) Samkvæmt 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1333/2008 skal samþykkja nákvæmar skilgreiningar 
fyrir matvælaaukefni sem falla undir 1.–3. mgr. þeirrar 
greinar, þ.m.t. aukefni sem leyfð eru samkvæmt tilskipun 
94/36/EB, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 
um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir 
aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í 
matvælum (4), um leið og þessi matvælaaukefni eru skráð 
í viðaukana í samræmi við þessar málsgreinar.

3) Þar eð enn er ekki búið að semja skrárnar og til að tryggja 
að breytingin á viðaukunum við tilskipun 94/36/EB 
skv. 31. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 sé skilvirk 

og til að tryggja að aukefni, sem þannig eru leyfð, 
samræmist skilyrðum um örugga notkun skal breyta 
tilskipun 2008/128/EB.

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd 
„Matvælaöryggisstofnunin“) mat upplýsingar um öryggi 
við notkun lýkópens, sem matvælalitarefnis, frá öllum 
gjöfum í áliti sínu frá 30. janúar 2008 (5). Eftirfarandi 
gjafar voru teknir til athugunar: a) E160d Lýkópen fengið 
með leysisútdrætti úr náttúrulegum stofnum rauðra 
tómata (Lycopersicon esculentum L.) þar sem leysiefnið 
er fjarlægt að útdrætti loknum, b) tilbúið lýkópen og c) 
lýkópen úr Blakeslea trispora.

5) Í núgildandi löggjöf er einungis mælt fyrir um nákvæma 
skilgreiningu á lýkópeni úr rauðum tómötum og henni 
þarf að breyta, eftir því sem við á, svo hún taki til hinna 
gjafanna tveggja. Einnig þarf að uppfæra nákvæmar 
skilgreiningar á lýkópeni sem dregið er úr rauðum 
tómötum. Ekki þarf að hafa díklórmetan með í skránni 
yfir útdráttarleysana þar eð það er ekki lengur notað 
við vinnslu lýkópens úr rauðum tómötum samkvæmt 
upplýsingum frá hagsmunaaðilum. Lækka þarf 
hámarksgildi fyrir blý af öryggisástæðum og viðmiðunin 
fyrir þungmálma er of almenn og á ekki við lengur. Þar að 
auki þarf að uppfæra viðmiðunina fyrir náttúrulega stofna 
í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1829/2003 (6).

6) Skýrt hefur verið frá því að díklórmetan (metýlenklóríð) 
sé notað við framleiðslu á lýkópenlögunum, sem 
eru tilbúnar til sölu, sem einnig er getið um í áliti

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2011/3/ESB

frá 17. janúar 2011

um breytingu á tilskipun 2008/128/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir litarefni til notkunar í matvælum (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 13, 18.1.2011, bls. 59. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2011 frá 2. desember 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. ESB L 354, 13.12.2008, bls. 16.
(2) Stjtíð. ESB L 6, 10.1.2009, bls. 20.
(3) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13.
(4) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.

2012/EES/12/35

(5) Vísindalegt álit sérfræðinganefndarinnar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli 
samkvæmt beiðni frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um að leggja 
fram vísindalegt álit um öryggi 1) lýkópens, sem fengið er með gerjunarferli 
með Blakeslea trispora, sem matvælalitarefnis í þeim matvælaflokkum 
og á þeim notkunarstigum sem umsækjandinn leggur til og 2) tilbúins 
lýkópens sem matvælalitarefnis í matvælaflokkunum sem taldir eru upp í 
III. viðauka og 2. hluta V. viðauka við tilskipun 94/36/EB um litarefni til 
notkunar í matvælum, 3) með tilliti til ýmissa beiðna varðandi lýkópen, sem 
eins og stendur eru til athugunar, þ.m.t. endurmat á lýkópeni úr tómötum, 
sem hluti af kerfisbundnu endurmati á öllum matvælalitarefnum. Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 674, 1.–66.

(6) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 1.
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Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 4. desember 2008 um 
„Lycopene Cold Water Dispersible Products from 
Blakeslea trispora“ (öryggi lýkópenafurða úr Blakeslea 
trispora sem mynda dreifilausn í köldu vatni) (1). 
Svipaðar vörur eru einnig framleiddar úr tilbúnu 
lýkópeni eins og um getur í áliti Matvælaöryggis-
stofnunarinnar um öryggi tilbúins lýkópens frá 10. apríl 
2008 (2). Þar eð Matvælaöryggisstofnunin mat þessa 
tilteknu notkun er nauðsynlegt að heimila þessa notkun 
með sömu gildum efnaleifa og tekin voru til athugunar í 
matinu. 

7) Nauðsynlegt er að taka mið af forskriftum og 
greiningaraðferðum fyrir aukefni sem eru settar fram í 
Alþjóðamatvælaskránni (Codex Alimentarius) og samdar 
af sameiginlegri sérfræðinganefnd um aukefni í 
matvælum (JECFA). Einkum þarf að breyta sérstökum 
hreinleikaskilyrðum, þar sem við á, til að þau séu í 
samræmi við viðmiðunarmörk fyrir hvern og einn 
þungmálm sem skiptir máli. 

8) Því ber að breyta tilskipun 2008/128/EB til samræmis 
við það. 

9) 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. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 2008/128/EB er breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 1. september 2011. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

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 taka upp um málefni sem 
tilskipun þessi nær 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 17. janúar 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Vísindalegt álit nefndarinnar um sérfæði, næringu og ofnæmi samkvæmt 

beiðni frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um að framkvæma 
viðbótarmat á „Lycopene Cold Water Dispersible Products (CWD) from 
Blakeslea Trispora“ sem innihaldsefni matvæla í tengslum við reglugerð 
(EB) nr. 258/97. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 893, 1.–
15. 

(2) Vísindalegt álit nefndarinnar um sérfæði, næringu og ofnæmi samkvæmt 
beiðni frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um öryggi tilbúins 
lýkópens. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 676, 1.-25. 
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VIÐAUKI 

Í stað færslunnar fyrir E 160 d í I. viðauka við tilskipun 2008/128/EB komi eftirfarandi: 

„E 160 D LÝKÓPEN 

i. tilbúið lýkópen  

Samheiti lýkópen fengið með efnasmíði 

Skilgreining Tilbúið lýkópen er blanda af flatarhverfum lýkópena og er 
framleitt með niðurseyðingu á tilbúnum milliefnum með 
aðferð Wittigs sem algengt er að sé notuð við framleiðslu á 
öðrum karótenóíðum sem notuð eru í matvæli. Tilbúið 
lýkópen er aðallega úr altranslýkópeni ásamt 5-cis-lýkópeni 
og smáskömmtum annarra hverfna. Lýkópenefnablöndur, 
sem eru til sölu og ætlaðar til notkunar í matvæli, eru 
samsettar sem sviflausnir í matarolíum eða sem 
vatnsdreifanlegt eða vatnsleysanlegt duft. 

Litaskrárnúmer 75125 

EINECS-nr. 207-949-1 

Efnaheiti Ψ,Ψ-karótín, altranslýkópen, (al-E)-lýkópen, (al-E)-
2,6,10,14,19,23,27,31-oktametýl-
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dótríakontatrídekaen 

Efnaformúla C40H56 

Mólþyngd 536,85 

Magngreining Að lágmarki 96% lýkópen samtals (að lágmarki 70% 
altranslýkópen) E1 cm1% við 465–475 nm í hexani (fyrir 100% 
hreint altranslýkópen) er 3 450 

Lýsing Rautt, kristallað duft 

Sanngreining  

Litrófsgreining Lausn í hexani sýnir hámarksgleypni við u.þ.b. 470 nm 

Karótenóíðprófun Litur lausnarinnar í sýninu í asetoni hverfur eftir að 5% 
lausn af natríumnítríti og 1N brennisteinssýru er bætt út í, 
hvorri á eftir annarri 

Leysni Óleysanlegt í vatni, auðleysanlegt í klóróformi 

Eiginleikar 1% lausnar í klóróformi Er tært og sterkrauð-appelsínugult á lit 

Hreinleiki  

Efnistap við þurrkun Ekki yfir 0,5% (40 °C, 4 klst við 20 mm Hg) 

Apó-12’-lýkópenal Ekki yfir 0,15% 

Trífenýlfosfínoxíð Ekki yfir 0,01% 

Leysisleifar Metanól ekki yfir 200 mg/kg, hexan, própan-2-ól: Ekki yfir 
10 mg/kg af hverjum leysi. Díklórmetan: Ekki yfir 10 mg/kg 
(einungis í efnablöndum til sölu) 

Blý Ekki yfir 1 mg/kg 
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ii. úr rauðum tómötum  

Samheiti Náttúrugult 27 (Natural Yellow) 

Skilgreining Lýkópen fæst með leysisútdrætti úr rauðum tómötum 
(Lycopersicon esculentum L.) þar sem leysiefnið er fjarlægt 
að útdrætti loknum. Aðeins er heimilt að nota eftirfarandi 
leysa í útdrættinum: koltvísýring, etýlasetat, aseton, própan-
2-ól, metanól, etanól og hexan. Helsta litarefni tómata er 
lýkópen en einnig kunna önnur karótenóíðlitarefni að vera til 
staðar í smáskömmtum. Auk litarefnanna getur varan 
innihaldið olíu, feiti, vax og bragðefnisþætti sem er að finna 
í tómötum frá náttúrunnar hendi. 

Litaskrárnúmer 75125 

EINECS-nr. 207-949-1 

Efnaheiti Ψ,Ψ-karótín, altranslýkópen, (al-E)-lýkópen, (al-E)-
2,6,10,14,19,23,27,31-oktametýl-
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dótríakontatrídekaen 

Efnaformúla C40H56 

Mólþyngd 536,85 

Magngreining E1 cm1% við 465–475 nm í hexani (fyrir 100% hreint 
altranslýkópen) er 3 450. Inniheldur að lágmarki 5% af 
litunarefnum samtals 

Lýsing Dökkrauður seigfljótandi vökvi 

Sanngreining  

Litrófsgreining Mest við u.þ.b. 472 nm í hexani 

Hreinleiki  

Leysisleifar Própan-2-ól Hexan Aseton Etanól Metanól Etýlasetat Ekki 
yfir 50 mg/kg af hverju efni fyrir sig eða í samsetningum 

Súlfataska Ekki yfir 1% 

Kvikasilfur Ekki yfir 1 mg/kg 

Kadmíum Ekki yfir 1 mg/kg 

Arsen Ekki yfir 3 mg/kg 

Blý Ekki yfir 2 mg/kg 

iii. úr Blakeslea trispora  

Samheiti Náttúrugult 27 (Natural Yellow) 

Skilgreining Lýkópen úr Blakeslea trispora er dregið úr sveppalífmassa 
og hreinsað með kristöllun og síun. Það er aðallega úr 
altranslýkópeni. Það inniheldur einnig önnur karótenóíð í 
smáskömmtum. Ísóprópanól og ísóbútýlasetat eru einu 
leysarnir sem notaðir eru við framleiðsluna. 
Lýkópenefnablöndur, sem eru til sölu og ætlaðar til notkunar 
í matvæli, eru samsettar sem sviflausnir í matarolíum eða 
sem vatnsdreifanlegt eða vatnsleysanlegt duft. 
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Litaskrárnúmer 75125 

EINECS-nr. 207-949-1 

Efnaheiti Ψ,Ψ-karótín, altranslýkópen, (al-E)-lýkópen, (al-E)-
2,6,10,14,19,23,27,31-oktametýl-
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dótríakontatrídekaen 

Efnaformúla C40H56 

Mólþyngd 536,85 

Magngreining Að lágmarki 95% lýkópen samtals og að lágmarki 90% 
altranslýkópen allra litunarefna E1 cm1% við 465–475 nm í 
hexani (fyrir 100% hreint altranslýkópen) er 3 450 

Lýsing Rautt, kristallað duft 

Sanngreining  

Litrófsgreining Lausn í hexani sýnir hámarksgleypni við u.þ.b. 470 nm 

Prófun á karótenóíðum Litur lausnarinnar í sýninu í asetoni hverfur eftir að 5% 
lausn af natríumnítríti og 1N brennisteinssýru er bætt út í, 
hvorri á eftir annarri 

Leysni Óleysanlegt í vatni, auðleysanlegt í klóróformi 

Eiginleikar 1% lausnar í klóróformi Er tært og sterkrauð-appelsínugult á lit 

Hreinleiki  

Efnistap við þurrkun Ekki yfir 0,5% (40 °C, 4 klst við 20 mm Hg) 

Önnur karótenóíð Ekki yfir 5% 

Leysisleifar Própan-2-ól: Ekki yfir 0,1% Ísóbútýlasetat: Ekki yfir 1,0% 
Díklórmetan: Ekki yfir 10 mg/kg (einungis í efnablöndum til 
sölu) 

Súlfataska Ekki yfir 0,3% 

Blý Ekki yfir 1 mg/kg“ 

 
 


