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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 380/2012

Nr. 20/903
2013/EES/20/46

frá 3. maí 2012
um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því
er varðar skilyrði fyrir notkun matvælaaukefna sem innihalda ál og magnið sem er heimilt
að nota (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

ál í formi setlitarefna, í fjölmörgum matvælum og
almennt án þess að gildi fyrir hámarksstyrk álsins í
setlitarefnunum sé tilgreint.

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 3. mgr. 10. gr.,

6)

Því er rétt að breyta gildandi notkunarskilyrðum og
minnka það magn sem leyfilegt er að nota af matvælaaukefnum sem innihalda ál, þ.m.t. álsetlitarefni, til að
tryggja að ekki sé farið yfir endurskoðaðan, þolanlegan
vikuskammt.

7)

Þar eð framleiðsluaðferðir þar sem meira magn af matvælaaukefnum er notað hafa tíðkast í áratugi ber að
veita umbreytingartímabil til að gera stjórnendum
matvælafyrirtækja kleift að aðlagast nýjum kröfum sem
mælt er fyrir um í þessari reglugerð að því er varðar
notkun matvælaaukefna, annarra en setlitarefna, sem
innihalda ál.

8)

Sem stendur er merking álinnihalds í álsetlitarefnum,
sem ekki eru ætluð til sölu til lokaneytenda, valkvæð.
Merking skal verða lögboðin innan 12 mánaða frá
gildistöku þessarar reglugerðar til að gera
matvælaframleiðendum, sem nota álsetlitarefni, kleift
að aðlagast tillögðum hámarksgildum fyrir slík
setlitarefni. Því skal veita umbreytingartímabil, sem er
lengra en 12 mánuðir, til að gera stjórnendum
matvælafyrirtækja kleift að laga sig að nýjum kröfum
sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.

9)

Ákvæði II. viðauka, eins og þeim var breytt með
reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB)
nr.
1129/2011, (4) gilda að meginreglu til frá 1. júní 2013.
Til að greiða fyrir skilvirkri framkvæmd II. viðauka er
rétt að fella gildistímabilin, sem hefjast ekki 1. júní
2013 heldur eftir að þessi reglugerð tekur gildi, inn í
viðaukann.

10)

Burðarefnið bentónít E 558, sem inniheldur ál, er ekki
lengur notað samkvæmt upplýsingum frá matvælaframleiðendum. Af þeim sökum er það ekki tilgreint í 1.
hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og
skal einnig fellt brott úr skránni yfir öll aukefnin í Bhluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

11)

Fella skal matvælaaukefnin kalsíumálsílíkat E 556 og
álsílíkat (kaólín) E 559, sem innihalda ál, brott úr
skránni yfir öll aukefnin í B-hluta II. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1333/2008 þar eð unnt er að skipta
þessum efnum út fyrir önnur matvælaaukefni.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 var sett
fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem
samþykkt hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði
fyrir notkun þeirra.
Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd
Matvælaöryggisstofnunin) mælti með því í áliti sínu frá
22. maí 2008 (2) að þolanlegur vikuskammtur fyrir ál
yrði lækkaður í 1 mg/kg líkamsþyngdar/viku. Auk þess
telur Matvælaöryggisstofnunin að í stórum hluta Sambandsins fari stórneytendur, einkum börn, yfirleitt yfir
endurskoðaðan þolanlegan vikuskammt.
Matvælaöryggisstofnunin telur að matvæli séu helsta
váhrifaleið almennings að því er varðar álsambönd,
bæði vegna þess að ál kemur fyrir í matvælum frá
náttúrunnar hendi og vegna notkunar á álsamböndum
við matvælavinnslu, þ.m.t. matvælaaukefni. Matvælaöryggisstofnunin er þó ekki fær um að magngreina
hlutverk hvors gjafa um sig sem stafar af því hvernig
matvælarannsóknir eru hannaðar og greiningaraðferðunum sem eru notaðar en með þeim er einungis
hægt að ákvarða heildarinnihald áls í matvælum.

4)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er
notkun matvælaaukefna, sem innihalda ál, leyfð í fjölmörgum matvælum, oft með mjög háu, leyfilegu
hámarksgildi eða án þess að gildi fyrir hámarksstyrk sé
tilgreint (eftir þörfum).

5)

Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 og með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012
um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum
sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) (3) nr. 1333/2008 er
heimiluð notkun nokkurra litarefna, sem geta innihaldið

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2012, bls. 14. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2013 frá 1. febrúar
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
1
( ) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.
2
( ) Vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni,
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli um
öryggi áls sem tekið er inn með fæðu (Safety of aluminium from dietary
intake), Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 754, bls. 1.
3
( ) Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1.

________________

( 4)

Stjtíð. ESB L 295, 12.11.2011, bls. 1.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 20/904
12)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né
ráðið hefur andmælt þeim.
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sett eru á markað á lögmætan hátt fyrir 1. febrúar 2014, má
setja áfram á markað til síðasta dags lágmarksgeymsluþols
þeirra eða síðasta notkunardags.

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

2. Þrátt fyrir 1. mgr. má setja matvæli sem innihalda
álsetlitarefni og eru ekki í samræmi við ákvæðin sem mælt er
fyrir um í þessari reglugerð og gilda frá 1. ágúst 2014, sem
sett eru á markað á lögmætan hátt fyrir 1. ágúst 2014, áfram á
markað til síðasta dags lágmarksgeymsluþols þeirra eða
síðasta notkunardags.

2. gr.

3. gr.

1. Matvæli sem eru ekki í samræmi við ákvæðin sem mælt er
fyrir um í þessari reglugerð og gilda frá 1. febrúar 2014, sem

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

SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr.

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

Gjört í Brussel 3. maí 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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VIÐAUKI
Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt sem hér segir:

a)

Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir:

i.

Í stað 4. liðar í lið 2 komi eftirfarandi:

„4. Álsetlitarefni, sem eru tilreidd úr öllum litum sem eru skráðir í töflu 1 í B-hluta, eru leyfð til 31. júlí 2014.

Frá 1. ágúst 2014 eru einungis álsetlitarefni, sem eru tilreidd úr litunum sem eru skráðir í töflu 3 í þessum Ahluta, leyfð og einungis í þeim matvælaflokkum þar sem ákvæði um hámarksgildi fyrir ál sem kemur úr
setlitarefnum eru skýrt tilgreind í E-hluta.“

ii. Eftirfarandi tafla 3 bætist við:

„Tafla 3
Litarefni sem má nota í formi setlitarefna
E-númer

Nafn

E 100

Kúrkúmín

E 102

Tartrasín

E 104

Kínólíngult

E 110

Sólsetursgult FCF/appelsínugult S

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

E 122

Asórúbín, karmósín

E 123

Amarant

E 124

Ponseau 4R, kókínílrautt A

E 127

Erýtrósín

E 129

Allúrarautt AC

E 131

Patentblátt V

E 132

Indígótín, indígókarmín

E 133

Skærblátt FCF

E 141

Klórófýll- og klórófýllínkoparflókar

E 142

Grænt S

E 151

Gljáandisvart BN, Svart PN

E 155

Brúnt HT

E 163

Antósýanín

E 180

Lítólrúbín BK“

„
b) Töflu 3 í B-hluta (Matvælaaukefni önnur en litarefni og sætuefni) er breytt sem hér segir:

i.

Í stað færslnanna sem varða E 556 kalsíumálsílíkat, E 558 bentónít og E 559 álsílíkat (kaólín) komi eftirfarandi:

Nr. 20/905

Nr. 20/906

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„E 556

Kalsíumálsílíkat (*)

E 558

Bentónít (**)

E 559

Álsílíkat (kaólín) (*)“
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ii. Eftirfarandi neðanmálsgreinar bætist við:
„(*) = Leyft til 31. janúar 2014
(**) = Leyft til 31. maí 2013“

c)

Í stað s-liðar í töflu 5, C-hluta, „E 551–559 Kísildíoxíð — sílíköt“ komi eftirfarandi:
„s.1.)

E 551 – 559: Kísildíoxíð – sílíköt
E-númer

Nafn

E 551

Kísildíoxíð

E 552

Kalsíumsílíkat

E 553a

Magnesíumsílíkat

E 553b

Talkúm

E 554

Natríumálsílíkat

E 555

Kalíumálsílíkat

E 556

Kalsíumálsílíkat

E 559

Álsílíkat (kaólín)

s.2.)

E 551 – 553: Kísildíoxíð – sílíköt
E-númer

Nafn

E 551

Kísildíoxíð

E 552

Kalsíumsílíkat

E 553a

Magnesíumsílíkat

E 553b

Talkúm

„(*) = Leyft til 31. janúar 2014
(**) = Leyft til 1. febrúar 2014“

d) Ákvæðum E-hluta er breytt sem hér segir:
1)

Í flokki 0 (Matvælaaukefni sem eru leyfð í öllum matvælaflokkum).
i.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 (Einungis þurrkuð matvæli í duftformi (þ.e. matvæli, sem eru
þurrkuð í framleiðsluferlinu, og blöndur þeirra), að undanskildum matvælum sem skráð eru í töflu 1 í Ahluta þessa viðauka) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1) (57)

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi (þ.e. matvæli,
sem eru þurrkuð í framleiðsluferlinu, og blöndur
þeirra), að undanskildum matvælum sem skráð eru í
töflu 1 í A-hluta þessa viðauka

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1) (57)

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi (þ.e. matvæli,
sem eru þurrkuð í framleiðsluferlinu, og blöndur
þeirra), að undanskildum matvælum sem skráð eru í
töflu 1 í A-hluta þessa viðauka

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“
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ii.

Nr. 20/907

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 (Einungis matvæli í formi taflna og húðaðra taflna, að
undanskildum matvælum sem skráð eru í töflu 1 í A-hluta þessa viðauka) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

(1)

Einungis matvæli í formi taflna og húðaðra taflna, að
undanskildum matvælum sem skráð eru í töflu 1 í Ahluta þessa viðauka

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

(1)

Einungis matvæli í formi taflna og húðaðra taflna, að
undanskildum matvælum sem skráð eru í töflu 1 í Ahluta þessa viðauka

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

2)

Í flokki 01.4 (Bragðbættar, gerjaðar mjólkurvörur, þ.m.t. hitameðhöndlaðar vörur):
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir þörfum

eftir
þörfum

ii.

(74)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett
hámarksgildi

150

III. flokkur

Litarefni með samsett
hámarksgildi

150

iii.

Gildistími: til 31. júlí
2014

Gildistími: til 31. júlí
2014
(74)

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

1.

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 104

Kínólíngult

10

(61), (74)

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

iv.

1.

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

5

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

5

(61) (74)

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

v.

1.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

5

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

5

(61) (74)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Nr. 20/908

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
vi.

28.3.2013

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(74): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 15 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

3)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 01.7.2 (Þroskaður ostur) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis harður og meðalharður ostur, sneiddur eða
rifinn

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis harður og meðalharður ostur, sneiddur eða
rifinn

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

4)

Í flokki 01.7.3 (Ætar ostaskorpur):
i.

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

eftir
þörfum

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

eftir
þörfum

ii.

(67)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 180 komi eftirfarandi:

„E 180

Lítólrúbín BK

eftir
þörfum

E 180

Lítólrúbín BK

eftir
þörfum

iii.

Gildistími: til 31. júlí
2014

Gildistími: til 31. júlí
2014
(67)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(67): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru, karmínum og E 180 lítólrúbíni BK: 10 mg/kg
Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

5)

Í flokki 01.7.5 (Bræddur ostur):
i.

Í stað færslunnar um aukefnið E 120 komi eftirfarandi:

„E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

(33)

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Gildistími: til 31. júlí
2014

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

(33) (66)

Einungis bragðbættur bræddur ostur

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

ii.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

1.
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iii.

Nr. 20/909

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(66): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 1,5 mg/kg Að því er varðar g-lið 1.
mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

6)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 01.7.6 (Ostaafurðir (að undanskildum afurðum sem falla undir
flokk 16)) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð,
kalsíumsílíkat,
magnesíumsílíkat,
talkúm

10000

(1)

Einungis harðar og meðalharðar afurðir, sneiddar eða
rifnar

Gildistími: til
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis harðar og meðalharðar afurðir, sneiddar eða
rifnar

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

7)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 01.8.(Mjólkurvöruhliðstæður, þ.m.t. þurrmjólkurlíki) komi
eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis sneiddar eða rifnar ostahliðstæður og
afurðir hliðstæðar bræddum osti; þurrmjólkurlíki

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis sneiddar eða rifnar ostahliðstæður og
afurðir hliðstæðar bræddum osti; þurrmjólkurlíki

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

8)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 02.2.2 (Aðrar ýrðar fitu- og olíulausnir, þ.m.t. smurálegg eins
og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1234/2007, og fljótandi ýrulausnir) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

30000

(1)

Einungis afurðir til að smyrja bökunarform

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

30000

(1)

Einungis afurðir til að smyrja bökunarform

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

9)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 02.3 (Pönnuúði úr jurtaolíu) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

30000

(1)

Einungis afurðir til að smyrja bökunarform

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

30000

(1)

Einungis afurðir til að smyrja bökunarform

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

10)

Í flokki 03. (Ís til neyslu):
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

Gildistími: til 31.
júlí 2014
(75)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

31.

Nr. 20/910

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
ii.

28.3.2013

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(75): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum setlitarefnum: 30 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

11)

Í flokki 04.2.5.2 (Sultur, hlaup og marmelaði og sykrað kastaníuhnetumauk eins og skilgreint er í tilskipun
2001/113/EB):
i.

Í stað færslunnar um aukefnið E 120 komi eftirfarandi:

„E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

(31)

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

Gildistími: til 31. júlí
2014

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

(31) (66)

Að undanskildu kastaníuhnetumauki

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

ii.

1.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(66): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 1,5 mg/kg Að því er varðar g-lið 1.
mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

12)

Í flokki 05.2 (Annað sælgæti, þ.m.t. smátöflur sem gefa frískandi andardrátt):
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

Gildistími: til 31. júlí
2014
(72)

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

1.

Í stað færslunnar um III. flokk (að undanskildum sykruðum aldinum og sykruðu grænmeti) komi
eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

(25)

Að undanteknum sykruðuml aldinum og sykruðu
grænmeti

Gildistími: til 31. júlí
2014

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

(25) (72)

Að undanteknum sykruðum aldinum og sykruðu
grænmeti

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

iii.

„E 104

Kínólíngult

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 sem er notað í matvæli sem falla undir flokk 05.2 að undanskildum
sykruðum aldinum og sykruðu grænmeti og hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða oblátulaga, sem
er að stofni til úr hnetum eða kakói, yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við hátíðleg tækifæri,
þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv., komi eftirfarandi:
30

(61)

Að undanskildum sykruðum aldinum og grænmeti og
hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími:
frá
1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

28.3.2013

E 104

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kínólíngult

iv.

30

(61) (72)

Að undanskildum sykruðum aldinum og grænmeti og
hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Nr. 20/911

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 sem er notað í matvæli sem falla undir flokk 05.2 að undanskildum
sykruðum aldinum og sykruðu grænmeti og hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða oblátulaga, sem
er að stofni til úr hnetum eða kakói, yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við hátíðleg tækifæri,
þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv., komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61)

Að undanskildum sykruðum aldinum og grænmeti og
hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61) (72)

Að undanskildum sykruðum aldinum og grænmeti og
hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

v.

1.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 sem er notað í matvæli sem falla undir flokk 05.2 að undanskildum
sykruðum aldinum og sykruðu grænmeti og hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða oblátulaga, sem
er að stofni til úr hnetum eða kakói, yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við hátíðleg tækifæri,
þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv., komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau
kókínílrautt A

4R,

20

(61)

Að undanskildum sykruðum aldinum og grænmeti og
hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 124

Ponseau
kókínílrautt A

4R,

20

(61) (72)

Að undanskildum sykruðum aldinum og grænmeti og
hefðbundnu sykurhúðuðu sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

vi.

Í stað færslunnar um III. flokk (einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti) komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með
samsett
hámarksgildi

200

III. flokkur

Litarefni með
samsett
hámarksgildi

200

(72)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

1.

Nr. 20/912

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
vii.

28.3.2013

Í stað færslunnar um aukefnið E 104, einungis notað í sykruð aldin og sykrað grænmeti, komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

30

(61)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 104

Kínólíngult

30

(61) (72)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

viii. Í stað færslunnar um aukefnið E 110, einungis notað í sykruð aldin og sykrað grænmeti, komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61) (72)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

ix.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124, einungis notað í sykruð aldin og sykrað grænmeti, komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau
kókínílrautt A

4R,

10

(61)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 124

Ponseau
kókínílrautt A

4R,

10

(61) (72)

Einungis sykruð aldin og sykrað grænmeti

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

x.

Í stað færslunnar um aukefnið E 104, sem er eingöngu notað í sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða oblátulaga,
sem er að stofni til úr hnetum eða kakói, yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við hátíðleg
tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv., komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

300

(61)

Eingöngu sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 104

Kínólíngult

300

(61) (72)

Eingöngu sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
xi.

Nr. 20/913

Í stað færslunnar um aukefnið E 110, sem er eingöngu notað í sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða oblátulaga,
sem er að stofni til úr hnetum eða kakói, yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við hátíðleg
tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv., komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

50

(61)

Eingöngu sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

50

(61) (72)

Eingöngu sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

xii.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124, sem er eingöngu notað í sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða oblátulaga,
sem er að stofni til úr hnetum eða kakói, yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við hátíðleg
tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv., komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

50

(61)

Eingöngu sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

50

(61) (72)

Eingöngu sykurhúðað sælgæti, möndlu- eða
oblátulaga, sem er að stofni til úr hnetum eða kakói,
yfirleitt lengra en 2 cm og sem er yfirleitt neytt við
hátíðleg tækifæri, þ.e. brúðkaup, fermingar o.s.frv.

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

xiii. Í stað færslunnar um aukefnið E 173, ál, komi eftirfarandi:

„E 173

Ál

eftir
þörfum

Einungis sælgætishjúpur til að skreyta kökur og
sætabrauð að utanverðu

Gildistími: til 1.
febrúar 2014“

xiv. Í stað færslunnar um aukefnin E 520 – 523, álsúlföt, komi eftirfarandi:

„E 520 – 523

Álsúlföt

200

(1), (38)

Einungis sykruð, kristölluð eða sykurgljáð aldin og
grænmeti

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 520 – 523

Álsúlföt

200

(1) (38)

Einungis sykruð kirsuber

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

Nr. 20/914

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
xv.

28.3.2013

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

(1)

Einungis til yfirborðsmeðferðar

Gildistími: til
janúar 2014

31.

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

(1)

Einungis til yfirborðsmeðferðar

Gildistími:
frá
febrúar 2014.“

1.

xvi. Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:
„(72): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 70 mg/kg. Sem frávik frá þessari reglu er hámarksgildi, einungis fyrir
smátöflur, 40 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá
1. febrúar 2013.“

13)

Í flokki 05.3 (Tyggigúmmí):
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

Gildistími: til 31. júlí
2014
(73)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

(25)

Gildistími: til 31. júlí
2014

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

(25) (73)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

iii.

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

30

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 104

Kínólíngult

30

(61) (73)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

iv.

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61)

Gildistími:
frá
1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61) (73)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

v.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61) (73)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
vi.

Nr. 20/915

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(73): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 300 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013. “

14)

Í flokki 05.4 (Skreytingar, hjúpur og fyllingar, að undanskildum fyllingum sem eru að stofni til úr aldinum og falla
undir flokk 4.2.4)
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

(73)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk (Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum undanteknum) komi
eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

iii.

Gildistími: til 31. júlí
2014

(73)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: til 31. júlí
2014

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 (Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum undanteknum) komi
eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

50

(61)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 104

Kínólíngult

50

(61) (73)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

iv.

1.

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 (Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum undanteknum) komi
eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61) (73)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

v.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 (Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum undanteknum) komi
eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

55

(61)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

55

(61) (73)

Einungis skraut, hjúpur eða sósur, að fyllingum
undanteknum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Nr. 20/916

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
vi.

28.3.2013

Í stað færslunnar um III. flokk (Einungis fyllingar) komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

(25)

Einungis fyllingar

Gildistími: til 31.
júlí 2014

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

(25) (73)

Einungis fyllingar

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

vii.

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 (Einungis fyllingar) komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

50

(61)

Einungis fyllingar

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 104

Kínólíngult

50

(61) (73)

Einungis fyllingar

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

viii. Í stað færslunnar um aukefnið E 110 (Einungis fyllingar) komi eftirfarandi:
„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61)

Einungis fyllingar

Gildistími:
frá
1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61) (73)

Einungis fyllingar

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

ix.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 (Einungis fyllingar) komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

55

(61)

Einungis fyllingar

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

55

(61) (73)

Einungis fyllingar

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

x.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

Einungis til yfirborðsmeðferðar

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

Einungis til yfirborðsmeðferðar

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

xi.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(73): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 300 mg/kg.Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

15)

Í flokki 07.2 (Fínt kaffibrauð):
i.

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

200

(25)

Gildistími: til 31. júlí
2014

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

200

(25) (76)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
ii.

Nr. 20/917

Í stað færslunnar um aukefnið E 541 komi eftirfarandi:

„E 541

Natríumálfosfat,
súrt

1000

(38)

Einungis hveitikökur (e. scones) og afurðir úr
svampdeigi

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 541

Natríumálfosfat,
súrt

400

(38)

Einungis kökur úr svampdeigi sem eru framleiddar úr
hlutum í mismunandi litum sem haldið er saman með
sultu eða smyrjanlegu hlaupi (e. spreading jelly) og
þaktar með bragðbættum sykurmassa (e. sugar paste)
(hámarksgildið á eingöngu við um svampdeigshluta
kökunnar)

Gildistími:
frá
febrúar 2014.“

iii.

1.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(76): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 5 mg/kg Ekki má nota önnur
álsetlitarefni. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1.
febrúar 2013.“

16)

Í flokki 08.2.1 (Unnið kjöt sem ekki er hitameðhöndlað)
i.

Í stað færslunnar um aukefnið E 120 (Einungis pylsur) komi eftirfarandi:

„E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

ii.

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis pylsur

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Einungis
pasturmas

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis
pasturmas

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 120 (Einungis pasturmas) komi eftirfarandi:

„E 120

Kókíníl,
karmínsýra,
karmín

eftir þörfum

E 120

Kókíníl,
karmínsýra,
karmín

eftir þörfum

iii.

(66)

Einungis pylsur

(66)

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(66): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 1,5 mg/kg Að því er varðar g-lið
1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

17)

Í flokki 08.2.2 (Hitameðhöndlað unnið kjöt)
i.

Í stað færslunnar um aukefnið E 120 komi eftirfarandi:

„E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

100

(66)

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar
kæfur (fr. terrines)

Gildistími: til 31. júlí
2014

Einungis pylsur, fínar kæfur (fr. pâtés) og grófar
kæfur (fr. terrines)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Nr. 20/918

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
ii.

28.3.2013

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(66): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 1,5 mg/kg Að því er varðar g-lið
1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

18)

Í flokki 08.2.3 (Garnir og gervigarnir, þekjuefni og skraut fyrir kjöt)
i.

Í stað færslunnar um III. flokk (Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri hjúp fyrir pasturmas)
komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

ii.

(78)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: til 31. júlí
2014

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 (Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri hjúp fyrir
pasturmas) komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

50

(61)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. janúar
2014 til 31. júlí 2014

E 104

Kínólíngult

50

(61) (78)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

iii.

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 (Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri hjúp fyrir
pasturmas) komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. janúar
2014 til 31. júlí 2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

35

(61) (78)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

iv.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 (Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri hjúp fyrir
pasturmas) komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

55

(61)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. janúar
2014 til 31. júlí 2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

55

(61) (78)

Einungis skraut og hjúpur að undanteknum ætum ytri
hjúp fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
v.

Í stað færslunnar um III. flokk (Einungis ætar garnir og gervigarnir) komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

eftir
þörfum

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

eftir
þörfum

vi.

Nr. 20/919

(78)

Einungis ætar garnir og gervigarnir

Gildistími: til 31. júlí
2014

Einungis ætar garnir og gervigarnir

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014“

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 (Einungis ætar garnir og gervigarnir) komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

10

(62)

Einungis ætar garnir og gervigarnir

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31. júlí
2014

E 104

Kínólíngult

10

(62) (78)

Einungis ætar garnir og gervigarnir

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

vii.

Í stað færslunnar um aukefnið E 120 komi eftirfarandi:

„E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

eftir
þörfum

E 120

Kókíníl, karmínsýra, karmín

eftir
þörfum

(78)

Einungis ætur ytri hjúpur fyrir pasturmas

Gildistími: til 31. júlí
2014

Einungis ætur ytri hjúpur fyrir pasturmas

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

viii. Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:
„(78): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 10 mg/kg Að því er varðar g-lið 1.
mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

19)

Í flokki 09.3 (Fiskhrogn)
i.

Í stað færslunnar um aukefnið E 123 komi eftirfarandi:

„E 123

Amarant

30

E 123

Amarant

30

ii.

(68)

Að undanskildum styrjueggjum (kavíar)

Gildistími: til 31. júlí
2014

Að undanskildum styrjueggjum (kavíar)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(68): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 123, amarant: 10 mg/kg Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

20)

Í flokki 10.1 (Óunnin egg):
i.

Í stað færslunnar komi eftirfarandi:

Við skreytingu eða stimplun eggjaskurna má nota þau litarefni sem um getur í B-hluta 1 í II. viðauka eins og kveðið er
á um í reglugerð (EB) nr. 589/2008.

Gildistími: til 31. júlí 2014

Við skreytingu eða stimplun eggjaskurna má nota þau litarefni sem um getur í B-hluta 1 í II. viðauka eins og kveðið er
á um í reglugerð (EB) nr. 589/2008. (77)

Gildistími: frá 1. ágúst
2014.“

Nr. 20/920

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
ii.

28.3.2013

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(77): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: „eftir þörfum“. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

21)

Í flokki 10.2 (Unnin egg og eggjaafurðir)
i.

Í stað fyrstu línunnar komi eftirfarandi:

Við skreytingu eða stimplun eggjaskurna má nota þau litarefni sem um getur í B-hluta 1 í þessum viðauka

Gildistími: til 31. júlí 2014

Við skreytingu eða stimplun eggjaskurna má nota þau litarefni sem um getur í B-hluta 1 í þessum viðauka (77)

Gildistími: frá 1. ágúst 2014.“

ii.

Í stað færslunnar um aukefnin E 520 – 523 komi eftirfarandi:

„E 520 – 523

Álsúlföt

30

(1) (38)

Einungis eggjahvíta

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 520

Álsúlfat

25

(38)

Einungis fljótandi eggjahvítur í eggjaþeytu (e. egg
foam)

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

iii.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(77): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: „eftir þörfum“. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

22)

Í flokki 11.1 (Sykrur og síróp eins og skilgreint er í tilskipun 2001/111/EB)
i.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 (Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra taflna) komi
eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

(1)

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra
taflna

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

(1)

Einungis matvæli í töfluformi og í formi húðaðra
taflna

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

ii.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559, (Einungis þurrkuð matvæli í duftformi), komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Einungis þurrkuð matvæli í duftformi

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

23)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 11.4.2 (Borðsætuefni í duftformi) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

(1)

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
24)

Nr. 20/921

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 11.4.3 (Borðsætuefni í töfluformi) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

eftir
þörfum

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

25)

Í flokki 12.1.1 (Salt):
i.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014

E 554

Natríumálsílíkat

20 mg/kg
yfirfærsla í
ost

ii.

(38)

Einungis fyrir salt sem er ætlað til yfirborðsmeðferðar á
þroskuðum osti, matvælaflokkur 01.7.2

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(38): Gefið upp sem ál“

26)

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 í flokki 12.1.2 (saltlíki) komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

20000

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

20000

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

27)

Í flokki 12.2.2 (Kryddblöndur og bragðbætar)
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

(70)

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

(70)

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Nr. 20/922

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
iii.

28.3.2013

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

10

(62)

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 104

Kínólíngult

10

(62) (70)

Einungis kryddblöndur, t.d. karríduft, tandoori

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

iv.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

30000

(1)

Einungis kryddblöndur

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

30000

(1)

Einungis kryddblöndur

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

v.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(70): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 120 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

28)

Í flokki 12.6 (Sósur):
i.

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

500

ii.

(65)

Þar með talið súrsað grænmeti (e. pickles),
grænmetissósur (e. relish), kryddsultur og piccalilli; að
undanteknum sósum sem eru að stofni til úr tómötum

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Þar með talið súrsað grænmeti (e. pickles),
grænmetissósur (e. relish), kryddsultur og piccalilli; að
undanteknum sósum sem eru að stofni til úr tómötum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(65): Hámarksgildi fyrir ál úr álsetlitarefnunum E 120 kókíníli, karmínsýru og karmínum: 10 mg/kg Ekki má nota önnur
álsetlitarefni. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1.
febrúar 2013.“

29)

Í flokki 14.1.4 (Bragðbættar drykkjarvörur):
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

(74)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá
ágúst 2014.“

1.
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ii.

Nr. 20/923

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

100

(25)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: til 31.
júlí 2014

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

100

(25) (74)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

iii.

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

10

(61)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 104

Kínólíngult

10

(61) (74)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

iv.

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

20

(61)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

20

(61) (74)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

v.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61) (74)

Að undanskildri súkkulaðimjólk og maltafurðum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

vi.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(74): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 15 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

30)

Í flokki 15.1 (Nasl sem er að stofni til úr kartöflum, korni, hveiti eða sterkju)
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

Gildistími: til 31.
júlí 2014
(71)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk (Að undanteknum útblásnum eða þöndum, bragðmiklum naslvörum) komi
eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

100

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

100

(71)

Að undanteknum útblásnum eða þöndum, bragðmiklum
naslvörum

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Að undanteknum útblásnum eða þöndum, bragðmiklum
naslvörum

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“
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iii.

Í stað færslunnar um III. flokk (Einungis sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar naslvörur) komi
eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

200

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

200

iv.

28.3.2013

(71)

Einungis sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar
naslvörur

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis sprautusoðnar eða þandar, bragðmiklar
naslvörur

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(71): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 30 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

31)

Í flokki 16 (Eftirréttir að undanskildum vörum sem falla í flokk 1, 3 og 4)
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

(74)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

150

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

150

iii.

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Gildistími: til 31.
júlí 2014
(74)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 104

Kínólíngult

10

(61) (74)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

iv.
„E 110

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 komi eftirfarandi:

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

5

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014
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Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

v.

5

(61) (74)

Nr. 20/925

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61) (74)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

vi.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(74): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 15 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

32)

Í flokki 17.1 (Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum
tyggjanlegum formum)
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

(69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

iii.

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Gildistími: til 31.
júlí 2014
(69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

35

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 104

Kínólíngult

35

(61) (69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

iv.

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61) (69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“
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v.

28.3.2013

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

35

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

35

(61) (69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

vi.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

vii.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(69): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 150 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

33)

Í flokki 17.2 (Fæðubótarefni gefin í fljótandi formi):
i.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

34)

Í flokki 17.3 (Fæðubótarefni gefin í formi síróps eða í tyggjanlegu formi):
i.

Í stað færslunnar um II. flokk komi eftirfarandi:

„II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

II. flokkur

Litarefni eftir
þörfum

eftir
þörfum

ii.

(69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um III. flokk (Einungis fæðubótarefni í föstu formi) komi eftirfarandi:

„III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

III. flokkur

Litarefni með samsett hámarksgildi

300

iii.

Gildistími: til 31.
júlí 2014

(69)

Einungis fæðubótarefni í föstu formi

Gildistími: til 31.
júlí 2014

Einungis fæðubótarefni í föstu formi

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

Í stað færslunnar um aukefnið E 104 komi eftirfarandi:

„E 104

Kínólíngult

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 104

Kínólíngult

10

(61) (69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“
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iv.

Nr. 20/927

Í stað færslunnar um aukefnið E 110 komi eftirfarandi:

„E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 110

Sólsetursgult
FCF/appelsínugult S

10

(61) (69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

v.

Í stað færslunnar um aukefnið E 124 komi eftirfarandi:

„E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61)

Gildistími: frá 1.
janúar 2014 til 31.
júlí 2014

E 124

Ponseau 4R,
kókínílrautt A

10

(61) (69)

Gildistími: frá 1.
ágúst 2014.“

vi.

Í stað færslunnar um aukefnin E 551 – 559 komi eftirfarandi:

„E 551 – 559

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: til 31.
janúar 2014

E 551 – 553

Kísildíoxíð – sílíköt

10000

Gildistími: frá 1.
febrúar 2014.“

vii.

Eftirfarandi neðanmálsgrein bætist við:

„(69): Hámarksgildi fyrir ál úr öllum álsetlitarefnum: 150 mg/kg. Að því er varðar g-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr.
1333/2008 gildir þetta hámarksgildi frá 1. febrúar 2013.“

