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Efni reglugerðar
Heimilar notkun pólýsorbats (E 432-436) til notkunar í nokkrar tegundir
drykkjarvara.
Heimilar notkun pólýglýseról pólýrísínólats (E 476) sem ýruefni til notkunar í
jurtaolíu ýrulausnir á vökvaformi sem innihalda 70% fitu eða minna.
Heimilar notkun sítrónusýru (E 330) í mjólkursúkkulaði.
Færir sojabauna hemisellulósa (E 426) yfir á lista yfir aukefni sem eru leyfð
eftir þörfum (án sérstakra tölulegra hámarksgilda).
Heimilar notkun sorbínsýru (E 200) sem rotvarnarefni í litarefnablöndum á
vökvaformi sem notaðar eru til að skreyta egg og eru seldar lokaneytendum.
Heimilar notkun járnlaktats, E 585 á sveppinn Albatrellus ovinus sem
matvælainnihaldsefni í sænskri lifrarkæfu.
Heimilar notkun ein- og tvíglýseríða af fitusýrum (E 471) til yfirborðsmeðferðar
á sítrusávöxtum, melónum, ananas, banönum, papæjualdinum, mangóum,
lárperum og granateplum.
Heimilar notkun E 120 í tilteknar hefðbundnar kjötafurðir.
Fellir brott matvælaundirflokk 17.3 („Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í
tyggjanlegu formi“) og umorðar heiti matvælaundirflokka 17.1 og 17.2.
Fjarlægir oktýlgallat (E 311) og dódekýlgallat (E 312) úr skrá
Evrópusambandsins yfir samþykkt matvælaaukefni. Ekki lengur leyfilegt að
nota efnin.
Breytir formlegu heiti E 120 úr „kókíníl, karmínsýra, karmín“ í „karmínsýra
karmín“.
Bætir lágsetnum hýdroxýprópýlsellulósa á skrá Evrópusambandsins yfir
matvælaaukefni og úthlutar því E-númerinu E 463a. Heimilar notkun efnisins
sem húðunarefni í fæðubótarefni í föstu formi (töflur) í tilteknu hámarksmagni.
Leyfir notkun á pólýglýserólpólýrísínóleati (E 476) sem ýruefni í ýrðar sósur,
þ.m.t. salatsósur í tilteknu hámarksmagni.
Leyfir notkun támatíns (E 957) sem bragðaukandi efni í ákveðnar sósur og í
nasl sem er að stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða sterkju í tilteknu
hámarksmagni.
Kalsíumsorbat (E 203) tekið af skrá Evrópusambandsins yfir samþykkt
matvælaaukefni. Verður ekki lengur leyfilegt að nota.
Tekur sætuefnin E 950, E 951,E 952, E 954, E 955, E 959, E 961, E 962 og E
969 af lista til notkunar í fínt kaffibrauð en það var áður heimilað til notkunar
einungis í fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum
tilgangi.
Heimilar notkun á fosfórsýru – fosfötum – dí-, trí- og fjölfosfötum (E 338-452) í
fryst lóðrétt kjötspjót.
Bætir efninu kalíumfjölaspartat við á skrá Evrópusambandsins yfir
matvælaaukefni og úthlutar því E-númerinu E 456
Heimilar notkun á kísildíoxíði (E 551) sem kekkjavarnarefni í kalíumnítrat (E
252).
Heimilar notkun kalíumkarbónats (E 501) sem bindiefni og sýrustillir í
forpökkuð, kæld óunnin aldin og grænmeti, tilbúin til neyslu, og forpakkaðar
óunnar og flysjaðar kartöflur.
Heimilar notkun bútans (E 943a), ísóbútans (E 943b) og própans (E 944) sem
drifgas í litablöndum.
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Heimilar notkun tiltekinna fosfata (E 338-452) í tilteknar unnar kjötvörur.
Heimilar notkun nítríta (E 249-250) í tiltekna unna kjötvöru, Golonka
peklowana.
Heimilar notkun stevíól glýkósíða (E 960) í tilteknu magni í tiltekið orkuskert
sælgæti.
Heimilar notkun súkralósa (E 955) sem bragðaukandi efni í tyggigúmmí með
viðbættum sykurtegundum eða fjölalkóhólum.
Býr til nýjan flokk matvæla, æt kasínöt, og setur fram hvaða aukefni má nota í
þann flokk matvæla.
Heimilar notkun própíónsýru ásamt söltum af henni (E 280 - 283) sem
rotvarnarefni í tortillur (mexíkóskar pönnukökur).
Heimilar notkun stevíól glýkósíða (E 960) í tilteknar drykkjarvörur (kaffi-, te- og
jurtaseyðisdrykkir, malt og kakódrykkir o.fl.) sem eru orkuskertar eða án
viðbætts sykurs.
Heimilar notkun stevíol glýkósíða (E 960) sem sætuefni í sinnep.
Breytir viðauka II á þann hátt að skýrara verði að meginreglan um yfirfærslu
gildir ekki um matvæli ætluð ungbörnum og smábörnum og skýrir það að
aukefni sem eru almennt leyfileg í alla flokka matvæla eru þó ekki leyfielg í
matvæli fyrri ungbörn og smábörn nema það sé sérstaklega tekið fram.
Breytir heiti á matvælaflokki 12.3 úr „Edik“ í „Edik og þynnt ediksýra (þynnt
með vatni að 4-30% að rúmmáli).
Heimilar notkun rósmarínkjarna (E 392) sem þráavarnarefni í smyrjanlegar
fitur með minna en 80% fituinnihald.
Heimilar notkun erýtrýtóls (E 968) sem bragðaukandi efni í drykkjarvörur sem
eru orkuskertar eða án viðbætts sykurs.
Heimilar notkun járns tartrats (E 534) sem kekkjavarnarefni í salti.
Heimilar notkun ríbóflavína (E 101) og karótína (E 160b) sem litarefni í
þurrkuð kartöflukorn og -flögur.
Heimilar notkun sílíkon díoxíðs (E 551) sem kekkjavarnarefni í rósmarínkjarna
(E 392)
Heimilar notkun nýs aukefnis, pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á
pólýetýlenglýkól (E 1209), í fæðubótarefni á föstu formi
notkun l-lefsín (E 641) sem burðarefni í borðsætuefni og breyting á
viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar nákvæmar
skilgreiningar á E 641
ýmsar breytingar og leiðréttingar á viðauka II og viðauka III
Notkun E 551 (kísildíoxíð) í E 1209
notkun bensósýru og bensóata (E 210-213) í elduðum rækjum í pækli
notkun álseta af E 120 í matvælum til nota í sérstökum læknisfræðilegum
tilgangi
notkun tiltekinna litarefna í bragðbættan, þroskaðan ost
notkun sætuefna í tiltekið smurálegg úr aldinum eða grænmeti
notkun á dífosfötum (E 450) sem lyftiefni og sýrustilli í tilbúin gerdeig
notkun á kalsíumaskorbati (E 302) og natríumalgínati (E 401) í tiltekin óunnin
aldin og grænmeti
Montansýruesterar (E 912) tekið af skrá yfir samþykkt matvælaukefni
notkun álsetlitarefna úr ríbóflavíni (E 101) og kókíníli, karmínsýru, karmíni (E
120) og breytingar viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 að því er
varðar nákvæmar skilgreiningar á ríbóflavíni (E 101)
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breytt númer á flokkum kjötvara og notkun vissra aukefna í unnar kjötvörur
(meat preparation). Miklar breytingar eru gerðar á því hvaða aukefni eru leyfileg
í unnar kjötvörur (meat preparations)
notkun Ethyl lauroyl arginate í vissar hitameðhöndlaðar unnar kjötvörur
notkun karamellubrúnna litarefna (E 150 a-d) í bjór og maltdrykkjum
nýtt sætuefni Advantame, sem fær E númerið 969
notkun Magnesíumvetnisdífosfats sem lyftiefni og sýrustillir
nýtt aukefni polyvinylpyrrolidone-vinyl asetate copolymer sem fær E númerið
1208. Notkun leyfð í fæðubótarefni í föstu formi
notkun brennisteinsdíoxíðs – súlfíta (E 220 – 228) í vörur að stofni til úr
kryddvíni
ýmsar breytingar og leiðréttingar á viðauka II og viðauka III
notkun á natríumfosfötum í náttúrulegar pylsugarnir
notkun fosfata í saltfisk
notkun á sætuefnum í viss smurálegg úr ávöxtum eða grænmeti
notkun á súkrósaesterum af fitusýrum (E 473) í bragðefni fyrir tæra
bragðbætta drykki að stofni til úr vatni
notkun á nýju aukefni E423, Arabískt gúmmí sem er umbreytt með
oktenýlrafsýru, sem ýruefni
notkun nýrra aukefna, E 1206 Hlutlaus metakrýlatsamfjölliða og E 1207
Mínushlaðin metakrýlatsamfjölliða
notkun á nýju aukefni, E 499 plöntusteról sem eru auðug af stigmasteróli, sem
bindiefni í áfenga kokteila sem eru tilbúnir til frystingar
notkun tiltekinna aukefna í fiskhrognahliðstæður/fiskhrognalíki sem eru að
uppistöðu úr þangi/þara
notkun Rósmarínkjarna (E 392) í vissum fitulitlum kjöt og fiskafurðum
notkun járnoxíði og járnhýdroxíði (E172), hýdroxýprópýlmetýlsellulósa (E464)
og pólýsorbata (E 432-436) til að merkja tiltekna ávexti
notkun ýmissa matvælaaukefna í tiltekna áfenga drykki
ýmsar breytingar og leiðréttingar
notkun natríumaskorbats (E 301) í D-vítamínblöndur ætlaðar til notkunar í
matvæli handa ungbörnum og smábörnum
notkun tríkalsíumfosfats (E 341 (iii)) í næringarblöndur ætlaðar til notkunar í
matvæli fyrir ungbörn og smábörn
matvælaaukefnið kalíum díasetat samþykkt.
E 261 er því kalíum asetöt, í stað kalíum asetat
notkun á pólýglýsítólsírópi í nokkrum matvælaflokkum
notkun á dímetýlpólýsíloxani (E 900) sem froðueyðir í fæðubótarefnum
notkun á bývaxi (E 901), karnúbavaxi (E 903), skellakki (E 904) og
örkristölluðu vaxi (E 905) á tiltekin aldin
notkun á brennisteinsdíoxíði og súlfítum (E 220-228) og própan-1, 2díólalgínati (E 405) í gerjaða drykki að stofni til úr þrúguþykkni
notkun á rósmarínkjarna (E 392) í fyllingar í fyllt, þurrkað pasta
notkun dímetýldíkarbónats (E 242) í tiltekna áfenga drykki
Fellir út ákvæði um ammóníumklóríð *
skilyrði fyrir notkun kínólínguls (E104), sólsetursguls FCF/appelsínuguls S (E
110) og ponseau 4R/kókínílrauðs A (E 124)
skilyrði fyrir notkun matvælaaukefna sem innihalda ál
notkun pólýdextrósa (E 1200) í bjór
notkun lýsósíms (E 1105) í bjór
notkun glýserólestera af trjárósíni (E 445) til prentunar á sælgæti
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notkun bensósýru/bensóata (E 210–213) í óáfengum vínhliðstæðum
notkun pólýsorbata (E 432–436) í kókosmjólk
notkun talkúms (E 553b) og karnúbavax (E 903) á lituð, soðin egg í skurn og
notkun skellakks (E 904) á soðin egg í skurn
Viðauki II um aukefni í matvælum og skilyrði f notkun þeirra
Viðauki III um aukefni í aukefni, ensím, bragðefni, næringarefni og skilyrði f
notkun þeirra
Stevíólglýkósíð leyft sem aukefni
um breytingu á viðauka V (viðbótarmerking v. ákv. litarefna)
um breytingu á viðauka V (viðbótarmerking v. ákv. litarefna)

* Varðandi ammóníumklóríð:
Í reglugerð nr. 921/2012 kemur fram að ammóníumklóríð sé aukefni og þar eru hámarksgildi og takmarkanir á
notkun eins og var í fyrri reglugerð um aukefni. Það hefur nú verið fellt úr gildi með reglugerð nr. 499/2013, vegna
þess að komnir eru út listar yfir leyfileg bragðefni í EB gerð nr. 872/2012 sem innleidd er með reglugerð um
bragðefni nr. 408/2013 og þar eru ákvæði um hámark á notkun á ammóníumklóríði.
Ammoníumklóríð á því að merkja á umbúðum skv. reglum um merkingar á bragðefnum.
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