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Efni dagsins: Ný reglugerð og listar um aukefni

• Hvað er aukefni – hvað er ekki aukefni?

• Reglugerðarbreytingarnar

• Viðauki 2 – aukefni í matvælum

• Gagnagrunnur EB

• Viðauki 3 – aukefni í aukefnum, ...



Aukefni E-efni

• Efni sem aukið er í matvæli til þess að hafa áhrif á 
• geymsluþol 
• lit
• lykt
• bragð
• áferð eða 
• aðra eiginleika matvæla

• Skilgreining á aukefni er í reglugerð



Hvað er ekki aukefni? Dæmi:

Reglugerðin nær ekki yfir eftirfarandi  (2. gr)
(nema þau séu notuð sem aukefni)

• Aðskotaefni
• Varnarefni, lyfjaleifar  

• Efni sem bætt eru í matvæli sem 
næringarefnum

• Bragðefni (bragðefnalisti er komin út í EB)

• Ensím (eftir að ensímlisti kemur út)

• Hjálparefni við vinnslu (tæknileg hjálparefni) 



Hvað er ekki aukefni? Dæmi

3. gr.: upptalning á hvað telst ekki til aukefna t.d.
• Einsykrur, tvísykrur, fásykrur og 

matvæli sem innihalda þessi efni sem notuð eru 
vegna sætueiginleika sinna

• Kasein og kaseinöt

• Ammóníumklóríð
– EN ÞAÐ ER SAMT AUKEFNI 
því að í reglugerð nr. 978/2011 
er það “gert að” aukefni og 
mörk sett um notkun þess í reglugerð nr. 
921/2012 (sem innleiðir viðauka 2 og 3)



Reglugerðarbreytingar



Reglugerðir um aukefni

• Reglugerð um aukefni nr. 285/2002 
• texti að mestu fallinn úr gildi

• aukefnalistar falla úr gildi 1. júní 2013

• Reglugerð nr. 978/2011 (EB 1333/2008)
• textinn og viðaukar  1, 4 og 5 eru í gildi

Á árinu 2013 taka gildi:

• viðauki 2 - listi yfir leyfileg aukefni, eftir matvælaflokkum

• viðauki 3 - listar yfir leyfileg aukefni í aukefnum, ensímum, 
bragðefnum og næringarefnum 

Upplýsingablað á mast.is

http://mast.is/library/Lei�beiningar/UpplysingarNyiraukefnalistar121123JS.pdf


Aukefni

• Reglugerð nr. 873/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 234/2011 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við 
leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum,   ensím í matvælum og bragðefni í matvælum - EES viðbætir bls. 511. 

• Reglugerð nr. 979/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á 
samþykktum aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum - sjá EES viðbæti 
bls. 141. 

• Reglugerð nr. 978/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum - sjá EES viðbæti bls. 105.
Breytt með:
Reglugerð nr. 921/2012 (EB gerðir 1129/2011 - EES viðbætir bls. 92, 1130/2011 - EES viðbætir bls. 807, 1131/2011 - EES viðbætir bls. 521). 
Reglugerð nr. 1117/2011
Reglugerð nr. 1056/2011 (EB gerð 238/2010 - sjá EES viðbæti bls. 140)

• Reglugerð nr. 977/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1332/2008 um ensím í matvælum og um breytingu á tilskipun 
ráðsins 83/417/EBE, reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999, tilskipun 2000/13/EB, tilskipun ráðsins 2001/112/EB og reglugerð (EB) nr. 258/97 - sjá EES 
viðbæti bls. 96.

• Reglugerð nr. 976/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 um sameiginlegamálsmeðferð við leyfisveitingu fyrir 
aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum - sjá EES viðbæti bls. 90. 

• Reglugerð nr. 285/2002 um aukefni í matvælum (EB gerðir 64/54, 65/66, 70/357, 74/329, 78/663, 78/664, 81/712, 94/35, 94/36, 95/2, 95/31, 
95/45, 89/107).

Breytt með:
Reglugerð nr. 396/2012 (EB gerð 2006/52 - sjá EES viðbæti bls. 155).
Reglugerð nr. 981/2011 (EB gerð 2010/69) 
Reglugerð nr. 739/2010 (EB gerð 2009/163). 
Reglugerð nr. 192/2009 (EB gerðir 2006/128, 2006/129). 
Reglugerð nr. 10/2009 
Reglugerð nr. 1009/2007 (EB gerð 2006/33). 
Reglugerð nr. 1171/2006 
Reglugerð nr. 500/2005 - Nýr aukefnalisti (EB gerðir 2003/95, 2003/114, 2003/115, 2004/45, 2004/46, 2004/47). 
Reglugerð nr. 414/2005 
Reglugerð nr. 741/2003 
Reglugerð nr. 658/2002 

• http://mast.is/matvaelastofnun/log-og-reglur/

http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=43ddc3eb-a7ca-4ab4-a180-f3352eda87ac
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2012-is/54-is-part-1.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=49e3fdff-50db-49d1-8041-a9cf87ca164d
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f6b7bbea-e2fb-4ca4-8037-02c308cb6513
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=9b02c01d-688b-451d-9bf3-432fcae3878d
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2012-is/59-is.pdf
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2012-is/54-is-part-1.pdf
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2012-is/54-is-part-1.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=4a07c9e5-eb93-444e-ae1d-7449be649d14
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=a02cb9cc-d287-4986-9faa-b51281e59ea7
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=23470d49-f9be-4443-b2d2-ebdee92c1dbf
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=d070d859-ce2d-41b4-96f3-7e728f74f1bd
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2011-is/55-is.pdf
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/82fdbc1e58a7e5c200256ba0003532b0?OpenDocument
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=be19d303-ab85-4c67-884a-9a774dbd38fc
http://efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2012-is/24-is.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=b7d1634c-1ee8-41cd-96ad-63e94fc1ab87
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=43e17053-b19d-42f2-aa96-dd63a966da70
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=10eb7332-13c0-4eb0-97db-b81a1faabebb
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=2f7a99ec-653e-4b0f-a297-e6d3b38e47bc
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=0885ee1e-4df2-4956-9a06-cea9de48a73b
http://reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/ff5db8eef75eca3500257261003b3d6e?OpenDocument
http://www2.mast.is/logogreglur/Uploads/document/5002005_aukefni.pdf
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/f3c641ee1a38601900256ff6005ab869?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/8a6fba76ad2baf3e00256dbe0052c22d?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/a0e2a9af017aa79500256c39003ef56f?OpenDocument


Hvað breytist? 

• Í EB er þetta mikil breyting á uppsetningu
• Næstum 20 ára gamlar reglugerðir

Sér reglugerðir f litarefni, sætuefni og önnur efni
Listar voru flokkaðir eftir aukefnum.

• Nú er allt sett saman í eina reglugerð um aukefni 
byggt á matvælaflokkun CODEX 
svipað og Norðurlönd hafa haft lengi 
– en flokkarnir eru þó ekki eins!

• Það verður auðveldara fyrir okkur að 

• fylgjast með breytingum

• innleiða þær.



Hvað breytist?   Viðauki 2

• Matvælaflokkarnir breytast. Dæmi:
• Fiskur og lagarafurðir (9)

• Voru 5 flokkar og margir undirflokkar

• Verður: 3 flokkar (óunninn m 2 undirflokka, unninn og hrogn)

• Sósur  (12.6) voru í 2 flokkum, verður 1flokkur 

• Fæðubótarefni var í flokki með sérfæði, 
verður sér flokkur (17) 

• Skoða verður hverja matvöru 

• Leiðbeiningar um matvælaflokkana eru væntanlegar frá EB

• Að öðru leyti eru ekki meiri breytingar en 
eru sífellt að koma með breytingareglugerðum



Hvað breytist? – nýjar kröfur í viðauka 3

• Nú koma inn listar um leyfileg 
• Aukefni, önnur en burðarefni, í aukefni

• Aukefni þ.m.t. burðarefni í ensím

• Aukefni í næringarefni

• (nú þegar eru listar um leyfileg 
• Burðarefni í aukefni

• Aukefni þ.m.t burðarefni í bragðefnum)



Frestir: 1. júní 2013 taka gildi

• Viðauki 2 – matvælaflokkar 

• Viðauki 3 – aukefni, ensím, bragðefni, næringarefni

• Hluti 1 Burðarefni í aukefnum

• Hluti 4 Aukefni þ.m.t burðarefni í bragðefnum

Vörur sem fara á markað frá og með 1. júní 
verða að vera skv. nýju aukefnalistunum.

Nota má efnablöndur (skv. viðauka 3)

sem eru löglega markaðssettar fyrir 1. júní 
út geymsluþolstíma efnanna 
til framleiðslu matvæla



Frestir: 2. desember 2013 tekur gildi

• Viðauki 3 – aukefni, ensím, bragðefni, næringarefni
• 2. hluti Aukefni, önnur en burðarefni, í aukefni

• 3. hluti Aukefni þ.m.t. burðarefni í ensím

• 5. hluti Aukefni í næringarefni (önnur en næringarefni  í 
matvæli f ungbörn og smábörn)

Vörur (efnablöndur) sem fara á markað frá og með 
2. desember verða að vera skv. nýju 
aukefnalistunum.

Nota má efnablöndur 
sem eru löglega markaðssettar fyrir 2. desember 
út geymsluþolstíma efnanna
til framleiðslu matvæla



Hvað breytist? Ítarlegri ákvæði um 
Meginregla um yfirfærslu (Carry over) 18. gr.

1. Matvælaaukefni skal leyft:

• a) í samsett matvæli, 
önnur en þau sem um getur í II. Viðauka*, 
ef matvælaaukefnið er leyft í einhverju af 
innihaldsefnum samsettu matvælanna,

• Hér er átt við Töflu I og II  



En ef aukefnið hefur ekki tæknilegt hlutverk í 
matvælinu

• Þá telst það ekki vera innihaldsefni og 
þá þarf ekki að merkja það 
(nema það varði ofnæmi/óþol)
• Sjá 10. grein í rgl um merkingu matvæla



Meginregla um yfirfærslu (Carry over) 18. gr.

1. Aukefni skal leyft:

• b) í matvæli, sem x hefur verið bætt í, 
ef aukefnið
• i) er leyft í x

• ii) hefur borist með x 

• iii) hefur ekki tæknilega virkni í matvælinu

X= aukefni, ensím, bragðefni

• 3. mgr: ef aukefnið hefur virkni í matvælinu þá telst 
það vera aukefni í því og er því háð reglum um 
viðkomandi matvæli



18. gr. 2.tl.

• Reglur um yfirfærslu gilda ekki um
• ungbarnablöndur, stoðblöndur, 

• barnamat 

• sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum 
tilgangi og ætlað fyrir ungbörn og smábörn eins og um 
getur í tilskipun 89/398/EBE, nema sérstaklega sé 
kveðið á um það.

• Sjá einnig Töflu I og II í viðauka II



Merking aukefna

• ekki ætluð neytendum (21. og 22. grein) 
þ.e. til fyrirtækja
• ekki mikil breyting

• ætluð neytendum (23. grein)
• öðruvísi uppsett og vísað í merkingareglugerð

• borðsætuefni, breytingar:

• Ekki krafist: 
• Sætustyrk  sætuefna

• Orkuefna 

• Framleiðendur skulu gera upplýsingar aðgengilegar f 
neytendur um örugga notkun vörunnar



Merking matvæla með aukefnum 

• Í reglugerð um merkingu matvæla

• En í Reglugerð 978/2011 um aukefni er:



Nákvæmar skilgreiningar (4.gr 5.tl og 14.gr)

Áður kallað hreinleikagerðir

• Ný reglugerð tekur gildi í EB nú í desember
• Gildir fyrir öll aukefni 

• EB/231/2012 ...specifications for food additives ... 

• Aukefni verða að uppfylla þær kröfur sem 
þarna eru

• Einnig  er krafa að aukefni  í matvæli 
séu Food grade  
(mega ekki vera industrial grade og technical grade )

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:0001:0295:EN:PDF


Aukefni  - VIÐAUKI 2



Reglugerð um aukefni nr. 978/2011EB 
- viðaukar

Íslensk reglugerð nr. Innleiðir
EB reglugerð nr.

Viðauki

1 Virkniflokkar – skilgreiningar 978/2011 EB/1333/2008

2 Aukefni í 
matvæli

921/2012
(er breyting á 978/2011)

EB/1129/2011 
(breyting á 1333/2008)

3 Aukefni í 
aukefni, ensím, bragðefni

921/2012
(er breyting á 978/2011)

EB/1130/2011
(breyting á 1333/2008)

4 Ákveðin hefðbundin matvæli  
sem tiltekin ríki mega banna   
notkun vissra aukefna

978/2011 EB/1333/2008

5 Litarefni -viðbótarmerkingar 978/2011 EB/1333/2008



Viðauki 2 - Aukefni í matvælum

• A hluti 
• Inngangur og almenn ákvæði
• Tafla 1 – Matvæli sem yfirfærsla (carry over) er ekki leyfð í 
• Tafla 2 – Matvæli sem yfirfærsla litarefna er ekki leyfð í

• B hluti- Skrá yfir öll aukefni (litarefni, sætuefni, önnur aukefni)

• C hluti – Flokkar aukefna (í E hluta er vísað í þessa flokka)

• I flokkur – listi aukefna sem nota má víða (svipað A2 í eldri rgl)
• II flokkur – litarefni, eftir þörfum, (án hámarksgildis, q.s.)
• III flokkur – litarefni með samsettu hámarksgildi
• IV flokkur – fjölalkóhól (Pólýól)
• Önnur aukefni í grúppum,  sem mega hafa sameiginlegt hámark 

alls 21 grúppa. Dæmi: fosföt, nítrít og nítröt.

• D hluti - Matvælaflokkar – listi
• E hluti - Matvælaflokkar, með leyfilegum aukefnum, 

hámarksgildum og öðrum notkunarskilyrðum



Matvælaflokkar

00. Allir matvælaflokkar

1Mjólkurvörur og hliðstæður þeirra

2Fita og olíur og ýrðar fitu- og olíulausnir

3Ís til neyslu

4Aldin og grænmeti

5Sælgæti

6Korn og kornafurðir

7Kaffibrauð

8Kjöt

9Fiskur og lagarafurðir

10Egg og eggjaafurðir

11Sykrur, síróp, hunang og borðsætuefni

12Salt, krydd, súpur, sósur, salöt og prótínafurðir

13Matvæli sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota eins og skilgreint er í tilskipun 2009/39/EB

14Drykkjarvörur

15Kryddaðir smáréttir, tilbúnir til átu, og nasl

16Eftirréttir að undanskildum afurðum sem falla í flokk 1, 3 og 4

17
Fæðubótarefni eins og skilgreint er í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB (5), að 
undanskildum fæðubótarefnum fyrir ungbörn og smábörn

18
Unnin matvæli sem ekki falla undir flokk 1 til 17, að undanskildum matvælum fyrir ungbörn og 
smábörn



Viðauki 2 - D hluti 
Listi yfir matvælaflokkana



Viðauki 2 – E-hluti matvælaflokkur 0 



Viðauki 2 – E-hluti matvælaflokkur 14.2.2.



Aukefni  - DATABASE EB – gagnagrunnur EB

Nóvember 2012



Database EB – viðauki 2 og viðauki 3 væntanlegur

• Sýnir hvaða aukefni eru leyfileg 

• eftir matvælaflokkum og 

• með hvaða skilyrðum /takmörkunum

• Kostir: 
• Fljótlegt að finna 

• breytingareglugerðir á aukefnalista eru komnar inn í 
database

• Ókostir: 
• hugsanlega ekki réttar upplýsingar sbr. Disclaimer: This database is 

made available solely for the purpose of information. It has no legal value. The 
Commission declines all responsability or liability ……



Forsíða Database EB 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main



Additives - aukefni



Skoðum nítrít E 249-250

1. Setja inn í reitinn E No.

2. Search (lengst til hægri) eða ýta á enter

3. Smella á Nitrites 
• Þá koma matvælaflokkarnir sem nota má E 249-250

250

1

3

2



Matvælaflokkur 8.2.1
ML=150 mg/kg
Magn sem bæta má í við framleiðslu 



Categories – matvælaflokkar
smellið á + til að sjá undirflokka



Velja matvælaflokk t.d. 3. Edible ices



Aukefni  - VIÐAUKI III  - Viðauki 3



Reglugerð um aukefni nr. 978/2011EB 
- viðaukar

Íslensk reglugerð nr. Innleiðir 
EB reglugerð nr.

Viðauki

1 Virkniflokkar – skilgreiningar 978/2011 EB/1333/2008

2 Aukefni í 
matvæli

921/2012
(er breyting á 978/2011)

EB/1129/2011 
(breyting á 1333/2008)

3
Aukefni í 
aukefni, ensím, bragðefni

921/2012
(er breyting á 978/2011)

EB/1130/2011
(breyting á 1333/2008)

4 Ákveðin hefðbundin matvæli  
sem tiltekin ríki mega banna   
notkun vissra aukefna

978/2011 EB/1333/2008

5 Litarefni -viðbótarmerkingar 978/2011 EB/1333/2008



Viðauki 3 - Yfirlit

• 1. HLUTI Burðarefni í aukefni

• 2. HLUTI Aukefni, önnur en burðarefni í aukefni

• 3. HLUTI Aukefni, þ.m.t. burðarefni í ensím

• 4. HLUTI Aukefni, þ.m.t. burðarefni í bragðefni

• 5. HLUTI Aukefni í næringarefnum
• A-þáttur: í nær.efni, önnur en f börn skv. 13.1 í auke.lista

• B-þáttur: í nær.efni f börn skv. 13.1 í aukefnalista

• 6. HLUTI – Flokkar aukefna f 1. - 5. HLUTA
• Tafla 1-7



Viðauki 3 – Yfirlit - frh

• 6. HLUTI – Skilgreining á flokkum aukefna sem 
vísað er í í 1. - 5. hluta
• Tafla 1: Listi rúmlega 110 aukefna

• Tafla 2: Sorbínsýra og sorböt

• Tafla 3: Brennisteinsdíoxíð og súlfít

• Tafla 4: Pólýsorböt

• Tafla 5: Sorbítanesterar

• Tafla 6: Fosfórsýra – fosföt - dí-, trí- og fjölfosföt 

• Tafla 7: Algínsýra og alginöt



Dæmi úr viðauka 3 – 2. HLUTI

Ath að hér eru 
• hámarksgildi í aukefnablöndunni og 
• hámarksgildi í matvælinu (fullunnu vörunni)



Takk fyrir!

www.mast.is




