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Bilaga 
 

 

Bilaga 2: Följande ändringar införs i punkt  Färdigförpackade beredningar av rått ma-
let kött: 

E 261 Kaliumacetat 
 

E 262 i Natriumacetat 
 

E 262 ii Natriumväteacetat 
 

E 300 Askorbinsyra 
 

E 301 Natriumaskorbat 
 

E 302 Kalciumaskorbat 
 

E 325 Natriumlaktat 
 

E 326 Kaliumlaktat 
 

E 330 Citronsyra 
 

E 331 Natriumcitrater 
 

E 332 Kaliumcitrater 
 

Färdigförpackade be-
redningar av rått ma-
let kött  

E 333 Kalsiumcitrater 
 

quantum satis 
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Bilaga 2: En ny punkt införs i slutet av bilagan: 
Ej smaksatta, sy-
rade gräddproduk-
ter med levande 
mikroorganismer 
och ersättnings-
produkter med ett 
fettinnehåll under 
20 % 

E 406 
 

Agar 

 E 407 Karragenan 
 E 410 Fruktkärnmjöl 
 E 412 Guarkärnmjöl 
 E 415 Xantaangummi 
 E 440 Pektiner 
 E 460 Cellulosa 
 E 466 Karboximetylicellulosa 
 E 471 

 
 

Mono- och diglycerider av fettsy-
ror 

 E 1404 
 

Oxiderad stärkelse 
 

 E 1410 
 

Monostärkelsefosfat 
 

 E 1412 
 

Distärkelsefosfat 
 

 E 1413 
 

Fosfaterat distärkelsefosfat 
 

 E 1414 
 

Acetylerat distärkelsefosfat 
 

 E 1420 Stärkelseacetat 
 

 E 1422 Acetylerat distärkelseadipat 
 

 E 1440 
 

Hydroxipropylstärkelse 
 

 E 1442 Hydroxipropylstärkelse 
 

 E 1450 Natriumoktenylsuccinatstärkelse 
 

 E 1451 Acetylerad oxiderad stärkelse 
 

quantum satis 



 109/2011  

  

 

4 

Bilaga 3: Följande punkter läggs till i del A: 
Algbaserade 
fiskliknande 
produkter 

1000 500     

Öl i fat som 
innehåller mer 
än 0,5 % till-
fört jäsbart 
socker 
och/eller frukt-
juicer eller 
fruktkoncentrat 

200 200  400   

Oskalade färs-
ka citrusfrukter 
(endast ytbe-
handling) 
 

20      

Kosttillskott i 
enlighet med 
direktiv 
2002/46/EG i 
torkad form, 
innehållande 
beredningar av 
vitamin A och 
av kombina-
tioner av vita-
min A och D 
 

   1 000 i den 
konsumtions-
färdiga pro-
dukten 

  

 
 
Bilaga 3: Följande punkter läggs till i slutet av del B: 
Blåbär (endast Vaccinium corymbosum) 10 
Kanel (endast Cinnamomum zeylanicum) 
 

150 
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Bilaga 3: Punkt E 234 och E 242 i del C ersätts enligt följande: 
E 234 Nisin * Mannagryns- och ta-

piokapudding och 
liknande produkter 

3 mg/kg 

  Lagrad ost och smält-
ost 

12,5 mg/kg 

  Clotted cream 

 

10 mg/kg 

  Mascarpone 

 

10 mg/kg 

  Pastöriserade flytan-
de ägg (äggvita, ägg-
gula eller hela ägg) 
 

6,25 mg/l 

* Detta ämne kan finnas i vissa ostar som resultat av fermenteringsprocessen 
 
------------------------ 
E 242 Dimetylidikarbonat Alkoholfria smaksat-

ta drycker  
 

  Alkoholfritt vin  
  Flytande tekoncentrat 
  Äppel- och päronci-

der, fruktviner  
 

  Alkoholreducerat vin 
  Vinbaserade drycker 

och produkter som 
omfattas av förord-
ning (EGG) nr 
1601/91 

250 mg/l tillsatt 
mängd, restmäng-
der inte påvisbara 
 

 
 
Bilaga 3: En ny punkt E 392 läggs till i del D i slutet av bilagan: 
E 392 Extrakt av rosma-

rin 
Vegetabiliska oljor 
(med undantag av 
jungfruoljor och olivol-
jor) och fett med ett in-
nehåll av fleromättade 
fettsyror på över 15 
viktprocent av det totala 

30 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra), uttryckt i för-
hållande till fett-
mängd  
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fettsyreinnehållet, för 
användning i livsmedel 
som inte genomgått 
värmebehandling  
 

  Fiskoljor och algoljor 
 

  Ister, fett från nöt, fjä-
derfä, får och svin  
 

  Fetter och oljor för yr-
kesmässig tillverkning 
av värmebehandlade 
livsmedel 

  Stekolja och stekfett, 
med undantag av olivol-
ja och olja av olivpress-
rester  

  Snacks (baserade på 
spannmål, potatis eller 
stärkelse) 

50 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra), uttryckt i för-
hållande till fett-
mängd  
 

  Såser 
 

100 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra), uttryckt i för-
hållande till fett-
mängd  
 

  Konditoriprodukter 200 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra) Uttryckt i för-
hållande till fett-
mängd  
 

  Kosttillskott i enlighet 
med direktiv 
2002/46/EG  
 

400 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra), uttryckt i för-
hållande till fett-
mängd  
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  Torkad potatis  
 

  Äggprodukter 
  Tuggummi 

200 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra)  
 

  Mjölkpulver för an-
vändning i dryckesau-
tomater  
 

  Kryddprodukter och 
kryddor 

  Beredda nötter  

200 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra)  

  Soppor och buljonger, 
torkade 
 

50 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra)  
 

  Torkat kött 
 

150 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra)  
 

  Kött- och fiskprodukter, 
med undantag av torkat 
kött och torkad korv  
 

150 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra) 
 

  Torkad korv 
 

100 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra) 
 

  Aromer 
 

1 000 mg/kg (ut-
tryckt som summan 
av karnosol och kar-
nosolsyra) 
 

  Torrmjölk för framställ-
ning av glass 
 

30 mg/kg (uttryckt 
som summan av kar-
nosol och karnosol-
syra) 
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Bilaga 4: Efter raden Drycker av vegetabiliska proteiner infogas en ny rad i punkten 
som gäller tillsatsämnena E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 och E 452: 
  Sportdrycker innehållande 

vassleprotein 
 

4 g/kg 

 
 
Bilaga 4: En ny punkt läggs till efter punkterna E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 
967, E 968: 
 
E 427 Cassiagummi Glassvaror 

 
  Syrade mjölkproduk-

ter med undantag av ej 
smaksatta, syrade 
mjölkprodukter med 
levande mikroorga-
nismer 
 

  Desserter och liknan-
de produkter baserade 
på mejeriprodukter 
 

  Fyllning, dekorationer 
och glasyr till kondito-
rivaror och desserter  
 

  Smältost 
 

  Såser och salladsdres-
sing 
 

  Soppor och buljonger, 
torkade  
 

2 500 mg/kg 
 

  Värmebehandlade 
köttprodukter  
 

1 500 mg/kg 
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Bilaga 4: Punkt E 901, E 902 och E 904 ersätts enligt följande: 
 

Endast som ytbehand-
ling på: 
- Sötsaker (inklusive 
choklad) 
- Små konditoripro-
dukter med dragering 
av choklad 
- Salta bitar  
- Nötter 
- Kaffebönor 
- Färdigförpackade 
rån innehållande glass 
(endast för E 901) 
Kosttillskott 
Färska citrusfrukter, 
meloner, äpplen, pä-
ron persikor och ana-
nas (endast ytbehand-
ling) 

quantum satis E 901 
 
E 902 
E 904 

Bivax, vitt och gult 
Candelillavax 
Shellack 

Aromer i icke-
alkoholhaltiga, smak-
satta drycker (endast 
för E 901)  

0,2 g/kg i den 
smaksatta drycken 

 
 
Bilaga 4: En ny punkt läggs till efter punkten E 959: 
E 961 Neotam Vattenbaserade, 

smaksatta drycker, 
energireducerade eller 
utan tillfört socker 

2 mg/l som smak-
förstärkare 
 

  Drycker baserade på 
mjölk och mjölkpro-
dukter eller fruktjuice, 
energireducerade eller 
utan tillfört socker  

2 mg/l som smak-
förstärkare 
 

  "Snacks": vissa smak-
sättningar av konsum-
tionsfärdiga, färdig-
förpackade, torra, 

2 mg/kg som smak-
förstärkare 
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smaksatta stärkelse-
produkter och drage-
rade nötter  

  Konfektyrvaror base-
rade på stärkelse, 
energireducerade eller 
utan tillfört socker 

3 mg/kg som smak-
förstärkare 
 

  Mikrosötsaker för 
frisk andedräkt utan 
tillfört socker  

3 mg/kg som smak-
förstärkare  

  Starkt smaksatta hals-
pastiller utan tillfört 
socker  

3 mg/kg som smak-
förstärkare  

  Tuggummi med till-
fört socker  

3 mg/kg som smak-
förstärkare  

  Sylt, marmelad och 
gelé, energireducerad  

2 mg/kg som smak-
förstärkare  

  Såser 2 mg/kg som smak-
förstärkare  

  Kosttillskott i enlighet 
med direktiv 
2002/46/EG i flytande 
form  

2 mg/kg som smak-
förstärkare  

  Kosttillskott i enlighet 
med direktiv 
2002/46/EG i fast 
form 

2 mg/kg som smak-
förstärkare  
 

  Kosttillskott i enlighet 
med direktiv 
2002/46/EG som är 
trögflytande eller ej 
tuggbara och baserade 
på vitaminer och/eller 
mineralämnen  

2 mg/kg som smak-
förstärkare  
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Bilaga 4: En ny punkt läggs till efter punkten E 1202: 
E 1203 Polyvinylalkohol  Kosttillskott i enlig-

het med direktiv 
2002/46/EG i form 
av kapslar och ta-
bletter  

18 g/kg 

 
Bilaga 4: Punkt E 1505 nedanför punkt E 1202 ersätts enligt följande: 
 
E 1505 Trietylcitrat Kosttillskott i enlig-

het med direktiv 
2002/46/EG i form 
av kapslar och ta-
bletter 

3,5 g/kg 
 

  Torkad äggvita  quantum satis 

 
Bilaga 4: En ny punkt läggs till efter punkt E 1452: 
E 1521 
 

Polyetenglykol 
 

Kosttillskott i enlig-
het med direktiv 
2002/46/EG i form 
av kapslar och ta-
bletter  

10 g/kg 

 
Bilaga 5: En ändring införs i punkt "- polyetenglykol 6000": 
E 1521 Polyetenglykol Sötningsmedel 
 
Bilaga 6: En ny punkt läggs till efter punkt E 526 i del 3: 
E 920 L-cystein Kex för spädbarn 

och småbarn  
1 g/kg 
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