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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr.1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í mat- 
vælum (1), einkum 3. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett 
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem 
samþykkt hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði 
fyrir notkun þeirra.

2) Uppfæra má skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni 
í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um 
getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 1331/2008 (2), annaðhvort að frumkvæði 
framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3) Skrá Evrópusambandsins yfir aukefni í matvælum var 
tekin saman á grundvelli matvælaaukefna, sem voru leyfð 
til notkunar í matvæli í samræmi við tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 94/35/EB (3), tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 94/36/EB (4) og tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 95/2/EB (5), og eftir yfirferð á því 
hvort þau samræmdust 6., 7. og 8. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1333/2008. Skrá Evrópusambandsins inniheldur 
matvæla aukefni á grundvelli þeirra flokka matvæla sem 
heimilt er að bæta þeim í.

4) Vegna erfiðleika sem upp hafa komið við færslu 
matvælaaukefna í nýja flokkunarkerfið, sem kveðið er á 
um í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, var 
notkun á matvælalitarefnum, sem eru leyfð í tiltekin 
matvæli, undanskilin úr þeirri skrá vegna þess að á 
þeim tíma voru engar upplýsingar lagðar fram að því 
er varðar notkun og þörf fyrir að nota matvælalitarefni 
í bragðbættan, þroskaðan ost, s.s. grænan og rauðan ost 
með pestói, ost með wasabi og grænsprengdan ost með 
jurtum (e. green marbled herb cheese).

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 17.10.2014, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2015 frá 20. mars 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 

2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í mat-
vælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 
31.12.2008, bls. 1).

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 1994 um sætuefni 
til notkunar í matvælum (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3).

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 1994 um litarefni 
til notkunar í matvælum (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13).

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 95/2/EB frá 20. febrúar 1995 um  
aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni (Stjtíð. EB L 61, 
18.3.1995, bls. 1).

5) Hinn 2. apríl 2013 var lögð fram umsókn um leiðréttingu 
á skrá Sambandsins til að halda áfram notkun á klórófýll- 
og klórófýllínkoparflókum (E 141) og paprikukjarna, 
kapsantíni, kapsórúbíni (E 160c) og um leyfi fyrir notkun 
á kókíníli, karmínsýru, karmínum (E 120) og annattói, 
bixíni, norbixíni (E 160b) í tiltekna bragðbætta, þroskaða 
osta og var gerð aðgengileg aðildarríkjunum skv. 4. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1331/2008.

6) Kókíníl, karmínsýra, karmín (E 120) og annattó, bixín, 
norbixín (E 160b) eru sem stendur samþykkt til notkunar 
í tiltekna þroskaða osta. Sömu tæknilegu ástæður voru 
einnig tilgreindar fyrir notkun á kókíníli, karmínsýru, 
karmíni (E 120) í rauðan ost með pestói og annattói, 
bixíni, norbixíni (E 160b) í rauðan og grænan ost með 
pestói.

7) Í núgildandi samþykki fyrir notkun á kókíníli, karmínsýru, 
karmíni (E 120) og annattói, bixíni, norbixíni (E 160b) 
er tekið tillit til ásættanlegrar, daglegrar inntöku sem 
vísindanefndin um matvæli innleiddi, annars vegar 1983 
og hins vegar 1979.

8) Rauðir og grænir ostar með pestói eru lítill hluti af 
heildarostamarkaðnum. Ekki er búist við að leyfi fyrir 
notkun á kókíníli, karmínsýru, karmínum (E 120) í rauðan 
ost með pestói og annattói, bixíni, norbixíni (E 160) í 
rauðan og grænan ost með pestói muni hafa marktæk áhrif 
á heildarváhrif af völdum beggja litarefna.

9) Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008 
skal framkvæmdastjórnin leita álits Matvæla öryggis-
stofnunar Evrópu áður en hún uppfærir skrá Evrópu-
sambandsins yfir matvælaaukefni, sem sett er fram í 
II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, nema 
þegar ólíklegt er að slík uppfærsla hafi áhrif á heilbrigði 
manna. Þar eð rýmkuð notkun á kókíníli, karmínsýru, 
karmínum (E 120) í rauðan ost með pestói og annattói, 
bixíni, norbixíni (E 160b) í rauðan og grænan ost með 
pestói telst uppfærsla á þeirri skrá, sem ólíklegt er að hafi 
áhrif á heilbrigði manna, er ekki nauðsynlegt að leita álits 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu.

10) Því ber að leiðrétta og breyta II. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1333/2008 til samræmis við það.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1093/2014

frá 16. október 2014

um breytingu og leiðréttingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1333/2008 að því er varðar notkun tiltekinna litarefna í bragðbættan, þroskaðan ost (*)
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2. gr.

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

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

Gjört í Brussel 16. október 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

_____________
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VIÐAUKI

Í E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, er matvælaflokknum 1.7.2 ‚Þroskaður ostur‛ breytt sem hér segir:

1) Í stað færslunnar fyrir E 120 komi eftirfarandi:

„E 120 Kókíníl, karmínsýra, 
karmín

125 (83) Einungis rauðsprengdur ostur og 
rauður ostur með pestói“

2) Í stað færslunnar fyrir E 141 komi eftirfarandi:

„E 141 Klórófýll- og 
klórófýllínkoparflókar

eftir þörfum Einungis Sage Derby-ostur, grænn 
og rauður ostur með pestói, ostur 
með wasabi og grænsprengdur 
ostur með jurtum“

3) Í stað fyrstu færslunnar fyrir E 160b, sem tilgreinir hámarksgildið 15 mg/l eða mg/kg, komi eftirfarandi:

„E 160b Annattó, bixín, norbixín 15 Einungis þroskaður, 
appelsínugulur, gulur og hvítur 
ostur og rauður og grænn ostur 
með pestói“

4) Í stað færslunnar fyrir E 160c komi eftirfarandi:

„E 160c Paprikukjarni, kapsantín, 
kapsórúbín

eftir þörfum Einungis þroskaður, 
appelsínugulur, gulur og hvítur 
ostur og rauður ostur með pestói“




