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PRILOGA  
Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni: 
 
(a) del A se spremeni: 
 
(i) točka 4 oddelka 2 se nadomesti z naslednjim: 
 
„4. Aluminijevi laki, pripravljeni iz vseh barvil iz preglednice 1 dela B, so odobreni do 31. julija 2014. 
Od 1. avgusta 2014 so odobreni samo aluminijevi laki, pripravljeni iz barvil iz preglednice 3 dela A, in samo v kategorijah živil, za katere so 
izrecno v delu E navedene določbe o dovoljeni vsebnosti aluminija iz lakov.“  
 
(ii) doda se naslednja preglednica 3: 
 
 „ 

Preglednica 3: barvila, ki se lahko uporabljajo v obliki lakov 
E-številka Ime 
E 100 kurkumin 
E 102 tartrazin 
E 104 kinolinsko rumeno 
E 110 sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S 
E 120 košenilja, karminska kislina, karmini 
E 122 azorubin, karmoizin 
E 123 amarant 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 
E 127 eritrozin 
E 129 alura rdeče AC  
E 131 patentno modro V 
E 132 indigotin, indigo karmin 
E 133 briljantno modro FCF 
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E 141 bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov  
E 142 zeleno S 
E 151 briljantno črno BN, črno PN  
E 155 rjavo HT 
E 163 antocianini 
E 180 litolrubin BK 

“ 
 (b) preglednica 3 dela B (Aditivi razen barvil in sladil) se spremeni: 
 
(i)  vnosi za E 556 (kalcijev aluminijev silikat), E 558 (bentonit) in E 559 (aluminijev silikat (kaolin)) se nadomestijo z naslednjim:  

„ 
E 556 kalcijev aluminijev silikat * 

E 558 bentonit ** 

E 559 aluminijev silikat (kaolin) * 

“ 
(ii) dodata se naslednji opombi: 
„* = dovoljen do 31. januarja 2014 
** = dovoljen do 31. maja 2013“ 

 
 
 (c) točka (s) v preglednici 5 dela C „E 551 – 559: silicijev dioksid – silikati “ se nadomesti z naslednjim: 
 

„(s.1.) E 551–559: silicijev dioksid – silikati (*) 

E-številka Ime 

E 551 silicijev dioksid 
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E 552 kalcijev silikat 

E 553a magnezijevi silikati 

E 553b smukec 

E 554 natrijev aluminijev silikat 

E 555 kalijev aluminijev silikat 

E 556 kalcijev aluminijev silikat 

E 559 aluminijev silikat (kaolin) 

 

(s.2.) E 551–553: silicijev dioksid – silikati (**) 

Število E Ime 
E 551 silicijev dioksid  
E 552 kalcijev silikat 
E 553a magnezijevi silikati 
E 553b smukec 

(*) uporablja se do 31. januarja 2014. 

(**) uporablja se od 1. februarja 2014.“ 

 

(d) del E se spremeni: 
 
(1) v kategoriji 0 (Aditivi za živila, odobreni v vseh kategorijah živil) se: 
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(i)  vnos za aditive E 551–559 (samo živila v obliki prahu (tj. živila, posušena v proizvodnem postopku, in njihove mešanice), razen živil, 
navedenih v preglednici 1 dela A te priloge) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) (57) samo živila v obliki prahu (tj. 

živila, posušena v proizvodnem 
postopku, in njihove mešanice), 
razen živil, navedenih v 
preglednici 1 dela A te priloge  

obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) (57) samo živila v obliki prahu (tj. 
živila, posušena v proizvodnem 
postopku, in njihove mešanice), 
razen živil, navedenih v 
preglednici 1 dela A te priloge  

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(ii) vnos za aditive E 551–559 (samo živila v obliki tablet in dražejev, razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge) nadomesti z 
naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis 
(1)  samo živila v obliki tablet in 

dražejev, razen živil, navedenih 
v preglednici 1 dela A te priloge 

obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 
 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati quantum 
satis 

(1)  samo živila v obliki tablet in 
dražejev, razen živil, navedenih 
v preglednici 1 dela A te priloge 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(2) v kategoriji 01.4 (Aromatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno s toplotno obdelanimi izdelki) se:  
 
(i) vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
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„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014  
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(74)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii) vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
150   obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014  
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
150 (74)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 10 (61) (74)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
5 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  
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E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

5 (61) (74)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v) vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 5 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 5 (61), (74)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi) doda naslednja opomba: 
„ 
  (74): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 15 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za 

namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(3) v kategoriji 01.7.2 (Zorjeni sir) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo na rezine narezan ali 

nariban trdi ali poltrdi sir 
obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo na rezine narezan ali 
nariban trdi ali poltrdi sir 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(4) v kategoriji 01.7.3 (Užitna skorja sira) se: 
 
(i)  vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:  
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„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
quantum 
satis 

  obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

quantum 
satis 

(67)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
 

(ii) vnos za aditiv E 180 nadomesti z naslednjim:  
„ 
E 180 litolrubin BK quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
E 180 litolrubin BK quantum 

satis 
(67)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(iii)  doda naslednja opomba:  
„ 
  (67): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) in E 180 (litolrubin BK) je 10 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe 
(ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(5) v kategoriji 01.7.5 (Topljeni sir) se:  
 
(i) vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 120 košenilja, karminska kislina, 100 (33) samo aromatiziran topljeni sir obdobje uporabe: 



D017858/02 
 
 
 

 
 
 

8 

karmini do 31. julija 2014 
E 120 košenilja, karminska kislina, 

karmini 
100 (33) (66) samo aromatiziran topljeni sir obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii) vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1)  obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1)  obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
(iii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (66): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 
uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(6) v kategoriji 01.7.6 (Sirni izdelki (razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16)) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid, kalcijev 

silikat, magnezijevi silikati, 
smukec 

10 000 (1) samo na rezine narezani ali 
naribani trdi in poltrdi proizvodi 

obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo na rezine narezani ali 
naribani trdi in poltrdi proizvodi 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
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(7) v kategoriji 01.8 (Mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z 
naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo na rezine narezan ali 

nariban siru podoben proizvod in 
topljenemu siru podoben 
proizvod; mlečni nadomestki 

obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo na rezine narezan ali 
nariban siru podoben proizvod in 
topljenemu siru podoben 
proizvod; mlečni nadomestki 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(8) v kategoriji 02.2.2 (Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007, ter tekoče 
emulzije) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:  
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 30 000 (1) samo proizvodi za mazanje 

pekačev 
obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 30 000 (1) samo proizvodi za mazanje 
pekačev 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(9) v kategoriji 02.3 (Rastlinsko olje v pršilu za ponve) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 30 000 (1) samo proizvodi za mazanje 

pekačev 
obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 30 000 (1) samo proizvodi za mazanje 
pekačev 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 
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“ 
(10) v kategoriji 03 (Sladoledi) se: 
 
 (i) vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(75)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (75): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 30 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za 

namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(11) v kategoriji 04.2.5.2 (Džemi, želeji in marmelade ter sladkan kostanjev pire, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES) se:  
 
(i) vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 120 košenilja, karminska kislina, 

karmini 
100 (31)  razen kostanjevega pireja obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
E 120 košenilja, karminska kislina, 

karmini 
100 (31) (66) razen kostanjevega pireja obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)  doda naslednja opomba: 
„ 
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  (66): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 
karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 
uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(12) v kategoriji 05.2 (Drugi slaščičarski izdelki, vključno z mikro sladkornimi izdelki za osvežitev daha) se: 
 
(i) vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 

„ 

skupina II barvila pri quantum satis quantum 
satis 

  obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina II barvila pri quantum satis quantum 
satis 

(72)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ii) vnos za skupino III (razen kandiranega sadja in zelenjave) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300 (25) razen kandiranega sadja in 

zelenjave 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

300 (25) (72) razen kandiranega sadja in 
zelenjave 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii) vnos za aditiv E 104, ki se uporablja v živilih iz kategorije 05.2, razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na 
osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob 
posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 30 (61) razen kandiranega sadja in 

zelenjave; tradicionalni 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
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slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 30 (61) (72) razen kandiranega sadja in 
zelenjave; tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110, ki se uporablja v živilih iz kategorije 05.2, razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na 
osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob 
posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
35 (61) razen kandiranega sadja in 

zelenjave; tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  
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hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

35 (61) (72) razen kandiranega sadja in 
zelenjave; tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v) vnos za aditiv E 124, ki se uporablja v živilih iz kategorije 05.2, razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na 
osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob 
posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 20 (61) razen kandiranega sadja in 

zelenjave; tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  
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E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 20 (61) (72) razen kandiranega sadja in 
zelenjave; tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi) vnos za skupino III (samo kandirano sadje in zelenjava) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
200  samo kandirano sadje in 

zelenjava 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

200 (72) samo kandirano sadje in 
zelenjava 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vii)  vnos za aditiv E 104, ki se uporablja samo v kandiranem sadju in zelenjavi, nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 30 (61) samo kandirano sadje in 

zelenjava 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 30 (61) (72) samo kandirano sadje in 
zelenjava 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(viii) vnos za aditiv E 110, ki se uporablja samo v kandiranem sadju in zelenjavi, nadomesti z naslednjim: 
„ 
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E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

10 (61) samo kandirano sadje in 
zelenjava 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

10 (61) (72) samo kandirano sadje in 
zelenjava 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ix) vnos za aditiv E 124, ki se uporablja samo v kandiranem sadju in zelenjavi, nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) samo kandirano sadje in 

zelenjava 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) (72) samo kandirano sadje in 
zelenjava 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(x) vnos za aditiv E 104, ki se uporablja samo v samo tradicionalnih slaščičarskih izdelkih na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečenih s 
sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljših od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, 
obhajilo itd., nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 300 (61) samo tradicionalni 

slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  
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E 104 kinolinsko rumeno 300 (61) (72) samo tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(xi) vnos za aditiv E 110, ki se uporablja samo v samo tradicionalnih slaščičarskih izdelkih na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečenih s 
sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljših od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, 
obhajilo itd., nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
50 (61) samo tradicionalni 

slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

50 (61) (72) samo tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 
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ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

“ 
(xii)  vnos za aditiv E 124, ki se uporablja samo v samo tradicionalnih slaščičarskih izdelkih na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečenih s 
sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljših od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, 
obhajilo itd., nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 50 (61) samo tradicionalni 

slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 50 (61) (72) samo tradicionalni 
slaščičarski izdelki na osnovi 
oreščkov ali kakava, 
prevlečeni s sladkorjem, 
mandljaste oblike ali v obliki 
hostije, običajno daljši od 
2 cm, ki se običajno zaužijejo 
ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, obhajilo itd. 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(xiii)  vnos za aditiv E 173 (aluminij) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 173 aluminij quantum  samo zunanji premaz obdobje uporabe: 
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satis slaščičarskih izdelkov za 
dekoracijo peciva in finega 
peciva 

do 1. februarja 2014 

“ 
(xiv)  vnos za aditive E 520–523 (aluminijevi sulfati) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 520 – 523  aluminijevi sulfati  200 (1) (38) samo kandirano, kristalizirano 

ali glazirano sadje in zelenjava 
obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 520–523  aluminijevi sulfati  200 (1), (38) samo kandirane češnje obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(xv)  vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis 
(1) samo površinska obdelava obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis 
(1) samo površinska obdelava obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
 (xvi)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (72): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 70 mg/kg. Z odstopanjem od tega pravila je 

najvišja dovoljena vsebnost samo za mikro sladkorne izdelke 40 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za 
namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(13) v kategoriji 05.3 (Žvečilni gumi) se: 
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(i)  vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(73)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)  vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300 (25)  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300 (25) (73)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 30 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 30 (61) (73)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
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31. julija 2014  
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
10 (61) (73)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(v) vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) (73)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (73): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 300 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se 

za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(14) v kategoriji 05.4 (Dekoracije, premazi in nadevi, razen nadevov na osnovi sadja, ki jih zajema kategorija 4.2.4) se:  
 
(i)  vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(73)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
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“ 
(ii)  vnos za skupino III (samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
500  samo dekoracije, premazi in 

omake, razen nadevov 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

500 (73) samo dekoracije, premazi in 
omake, razen nadevov 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 (samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 50 (61) samo dekoracije, premazi in 

omake, razen nadevov 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 50 (61) (73) samo dekoracije, premazi in 
omake, razen nadevov 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 (samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
35 (61) samo dekoracije, premazi in 

omake, razen nadevov 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

35 (61) (73) samo dekoracije, premazi in 
omake, razen nadevov 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v) vnos za aditiv E 124(samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim: 
„ 
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E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 55 (61) samo dekoracije, premazi in 
omake, razen nadevov 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 55 (61) (73) samo dekoracije, premazi in 
omake, razen nadevov 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi)  vnos za skupino III (samo nadevi) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300 (25) samo nadevi obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300 (25) (73) samo nadevi obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(vii)  vnos za aditiv E 104 (samo nadevi) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 50 (61) samo nadevi obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 50 (61) (73) samo nadevi obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(viii) vnos za aditiv E 110 (samo nadevi) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
35 (61) samo nadevi obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  
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E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

35 (61) (73) samo nadevi obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ix) vnos za aditiv E 124 (samo nadevi) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 55 (61) samo nadevi obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 55 (61) (73) samo nadevi obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(x)  vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis 
 samo površinska obdelava obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis 
 samo površinska obdelava obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
(xi)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (73): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 300 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se 

za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(15) v kategoriji 07.2 (Fini pekovski izdelki) se: 
 
(i)  vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
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„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
200 (25)  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
200 (25) (76)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)  vnos za aditiv E 541 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 541 natrijev aluminijev fosfat, 

kisli 
1 000 (38) samo scones in biskvitni izdelki obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 541  natrijev aluminijev fosfat, 

kisli 
400  (38) samo biskvitne torte, narejene iz 

kontrastnih barvnih segmentov, 
ki se držijo skupaj z džemom ali 
namazom iz želeja in so obdane 
z aromatizirano sladkorno pasto 
(dovoljena vsebnost se uporablja 
samo za biskvit)  

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(iii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (76): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) je 5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za 
namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(16) v kategoriji 08.2.1 (Toplotno neobdelano predelano meso) se: 
 
(i) vnos za aditiv E 120 (samo klobase) nadomesti z naslednjim: 
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„ 
E 120  košenilja, karminska kislina, 

karmini 
100  samo klobase obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
E 120  košenilja, karminska kislina, 

karmini 
100 (66) samo klobase obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii) vnos za aditiv E 120 (samo pasturmas) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 120  košenilja, karminska kislina, 

karmini 
quantum 
satis 

 samo pasturmas obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

E 120  košenilja, karminska kislina, 
karmini 

quantum 
satis 

(66) samo pasturmas obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (66): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 
uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(17) v kategoriji 08.2.2 (Toplotno obdelano predelano meso) se: 
 
(i)  vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 120 košenilja, karminska kislina, 

karmini 
100  samo klobase, paštete in terine obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
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E 120 košenilja, karminska kislina, 
karmini 

100 (66) samo klobase, paštete in terine obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ii) doda naslednja opomba: 
„ 
  (66): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 
uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(18) v kategoriji 08.2.3 (Čreva, ovoji za meso in podobno) se:  
 
 
(i) vnos za skupino III (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
500  samo dekoracije in ovoji, razen 

užitnega zunanjega ovoja 
pasturmas 

obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

500 (78) samo dekoracije in ovoji, razen 
užitnega zunanjega ovoja 
pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ii) vnos za aditiv E 104 (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 50 (61) samo dekoracije in ovoji, 

razen užitnega zunanjega 
ovoja pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 50 (61) (78) samo dekoracije in ovoji, obdobje uporabe: 
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razen užitnega zunanjega 
ovoja pasturmas 

od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii) vnos za aditiv E 110 (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
35 (61) samo dekoracije in ovoji, 

razen užitnega zunanjega 
ovoja pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

35 (61) (78) samo dekoracije in ovoji, 
razen užitnega zunanjega 
ovoja pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 124 (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 55 (61) samo dekoracije in ovoji, 

razen užitnega zunanjega 
ovoja pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 55 (61) (78) samo dekoracije in ovoji, 
razen užitnega zunanjega 
ovoja pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v)  vnos za skupino III (samo užitna čreva) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
quantum 
satis 

 samo užitna čreva obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

quantum 
satis 

(78) samo užitna čreva obdobje uporabe: 
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od 1. avgusta 2014 
“ 
(vi) vnos za aditiv E 104 (samo užitna čreva) nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 10 (62) samo užitna čreva obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 10 (62) (78) samo užitna čreva obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vii) vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 120 košenilja, karminska kislina, 

karmini 
quantum 
satis 

 samo užitni zunanji ovoj 
pasturmas 

obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

E 120 košenilja, karminska kislina, 
karmini 

quantum 
satis 

(78) samo užitni zunanji ovoj 
pasturmas 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(viii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (78): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) je 10 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 
uporablja od 1. februarja 2013. 

 
(19) v kategoriji 09.3 (Ribje ikre) se: 
 
(i) vnos za aditiv E 123 nadomesti z naslednjim: 
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„ 
E 123 amarant 30  razen jajčec jesetra (kaviar) obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
E 123 amarant 30 (68) razen jajčec jesetra (kaviar) obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii) doda naslednja opomba: 
„ 
  (68): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditiva E 123 (amarant) je 10 mg/kg. Navedena 

dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(20) v kategoriji 10.1 (Nepredelana jajca) se:  
 
(i) vnos nadomesti z naslednjim: 
„ 
Barvila za živila iz dela B 1 Priloge II se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje ali žigosanje jajčnih lupin, kot določa 
Uredba (ES) št. 589/2008. 

obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

Barvila za živila iz dela B 1 Priloge II se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje ali žigosanje jajčnih lupin, kot določa 
Uredba (ES) št. 589/2008. (77) 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ii) doda naslednja opomba: 
„ 
 (77): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je „quantum satis“. Navedena dovoljena 

vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
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(21) v kategoriji 10.2 (Predelani jajca in jajčni proizvodi) se:  
 
(i) prva vrstica nadomesti z naslednjim: 
„ 
Barvila za živila iz dela B 1 te priloge se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje jajčnih lupin. obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
Barvila za živila iz dela B 1 te priloge se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje jajčnih lupin. (77) obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii) vnos za aditive E 520–523 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 520 – 523 aluminijevi sulfati 30 (1) (38) samo jajčni beljak obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
 

E 520 aluminijev sulfat 25 (38) tekoči jajčni beljak samo za 
jajčne pene 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(iii) doda naslednja opomba: 
„ 
  (77): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je „quantum satis“. Navedena dovoljena 

vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(22) v kategoriji 11.1 (Sladkorji in sirupi, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/111/ES) se: 
 
(i) vnos za aditive E 551–559 (samo živila v obliki tablet in dražejev) nadomesti z naslednjim:  
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„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis  
(1) samo živila v obliki tablet in 

dražejev 
obdobje uporabe: 
do 31. januarja 2014 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati quantum 
satis  

(1) samo živila v obliki tablet in 
dražejev 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(ii) vnos za aditive E 551–559 (samo posušena živila v prahu) nadomesti z naslednjim:  
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo posušena živila v prahu obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1) samo posušena živila v prahu obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
(23) v kategoriji 11.4.2 (Namizna sladila v prahu) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1)  obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000 (1)  obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
(24) v kategoriji 11.4.3 (Namizna sladila v tabletah) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati quantum 

satis  
  obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
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E 551–553 silicijev dioksid – silikati quantum 
satis  

  obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(25) v kategoriji 12.1.1 (Sol) se: 
 
(i)  vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
E 554 natrijev aluminijev silikat 20 mg/kg 

prenosa v 
siru 

(38) samo za sol, namenjeno 
površinski obdelavi zorjenega 
sira iz kategorije 01.7.2 

obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(ii)  vstavi naslednja opomba: 
„ 
  (38): Izraženo kot aluminij. 

“ 
(26) v kategoriji 12.1.2 (Nadomestki za sol) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551 – 559 silicijev dioksid – silikati 20 000   obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551 – 553 silicijev dioksid – silikati 20 000   obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
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“ 
(27) v kategoriji 12.2.2 (Mešanice začimb) se: 
 
(i) vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
 samo začimbne mešanice, na 

primer curry v prahu, tandoori 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina II barvila pri quantum satis quantum 
satis 

(70) samo začimbne mešanice, na 
primer curry v prahu, tandoori 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ii) vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
500  samo začimbne mešanice, na 

primer curry v prahu, tandoori 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

500 (70) samo začimbne mešanice, na 
primer curry v prahu, tandoori 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 10 (62) samo začimbne mešanice, na 

primer curry v prahu, tandoori 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014 

E 104 kinolinsko rumeno 10 (62) (70) samo začimbne mešanice, na 
primer curry v prahu, tandoori 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
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„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 30 000 (1) samo začimbne mešanice obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 30 000 (1) samo začimbne mešanice obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
(v)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (70): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 120 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se 

za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(28) v kategoriji 12.6 (Omake) se: 
 
(i) vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
500  vključno z vloženo zelenjavo, 

pikantnimi dodatki k hrani, 
chutneyjem (indijsko vloženo 
močno začinjeno sadje) in 
picalillijem; razen omak na 
osnovi paradižnika 

obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

500 (65) vključno z vloženo zelenjavo, 
pikantnimi dodatki k hrani, 
chutneyjem (indijsko vloženo 
močno začinjeno sadje) in 
picalillijem; razen omak na 
osnovi paradižnika 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 
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“ 
(ii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (65): Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, 

karmini) je 10 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene 
člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(29) v kategoriji 14.1.4 (Aromatizirane pijače) se: 
 
(i)  vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
 razen čokoladnega mleka in 

proizvodov z dodatkom sladu 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina II barvila pri quantum satis quantum 
satis 

(74) razen čokoladnega mleka in 
proizvodov z dodatkom sladu 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(ii)  vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
100 (25) razen čokoladnega mleka in 

proizvodov z dodatkom sladu 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

100 (25) (74) razen čokoladnega mleka in 
proizvodov z dodatkom sladu 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 10 (61) razen čokoladnega mleka in obdobje uporabe: 
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proizvodov z dodatkom sladu od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 10 (61) (74) razen čokoladnega mleka in 
proizvodov z dodatkom sladu 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
20 (61) razen čokoladnega mleka in 

proizvodov z dodatkom sladu 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

20 (61) (74) razen čokoladnega mleka in 
proizvodov z dodatkom sladu 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v) vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) razen čokoladnega mleka in 

proizvodov z dodatkom sladu 
obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) (74) razen čokoladnega mleka in 
proizvodov z dodatkom sladu 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi)  doda naslednja opomba: 
„ 
 (74): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 15 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za 

namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
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(30) v kategoriji 15.1 (Prigrizki na osnovi krompirja, žit, moke in škroba) se:  
 
(i)  vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(71)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)  vnos za skupino III (razen ekstrudiranih ali ekspandiranih aromatiziranih začinjenih proizvodov) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
100  razen ekstrudiranih ali 

ekspandiranih aromatiziranih 
začinjenih proizvodov 

obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

100 (71) razen ekstrudiranih ali 
ekspandiranih aromatiziranih 
začinjenih proizvodov 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii)  vnos za skupino III (samo ekstrudirani ali ekspandirani aromatizirani začinjeni proizvodi) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
200  samo ekstrudirani ali 

ekspandirani aromatizirani 
začinjeni proizvodi 

obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

200 (71) samo ekstrudirani ali 
ekspandirani aromatizirani 
začinjeni proizvodi 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
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(iv)  doda naslednja opomba: 
„ 
 (71): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 30 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za 

namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(31) v kategoriji 16 (Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4) se: 
 
(i)  vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(74)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)   vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
150   obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
150 (74)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  
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E 104 kinolinsko rumeno 10 (61) (74)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
5 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

5 (61) (74)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v) vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) (74)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (74): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 15 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za 

namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
(32) v kategoriji 17.1 (Prehranska dopolnila, dobavljena v trdni obliki, vključno s kapsulami in tabletami ter podobnimi oblikami, razen za 
žvečenje) se: 
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(i) vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(69)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii) vnos za skupino III nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300   obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300 (69)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(iii) vnos za E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 104 kinolinsko rumeno 35 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 35 (61) (69)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
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31. julija 2014  
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
10 (61) (69)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(v) vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 35 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 35 (61) (69)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi)  vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 

(vii)  doda naslednja opomba: 
„ 
  (69): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 150 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se 

za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 

“ 
(33) v kategoriji 17.2 (Prehranska dopolnila v tekoči obliki) se: 
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(i)  vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 
E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

od 1. februarja 2014 
“ 
(34) v kategoriji 17.3 (Prehranska dopolnila v obliki sirupa ali za žvečenje) se: 
 
(i)  vnos za skupino II nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
  obdobje uporabe: 

do 31. julija 2014 
skupina II barvila pri quantum satis quantum 

satis 
(69)  obdobje uporabe: 

od 1. avgusta 2014 
“ 
(ii)  vnos za skupino III (samo prehranska dopolnila v trdni obliki) nadomesti z naslednjim: 
„ 
skupina III barvila s kombiniranimi 

mejnimi vsebnostmi 
300  samo prehranska dopolnila v 

trdni obliki 
obdobje uporabe: 
do 31. julija 2014 

skupina III barvila s kombiniranimi 
mejnimi vsebnostmi 

300 (69) samo prehranska dopolnila v 
trdni obliki 

obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iii) vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim: 
„ 
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E 104 kinolinsko rumeno 10 (61)  obdobje uporabe: 
od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 104 kinolinsko rumeno 10 (61) (69)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(iv) vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 110 sončno rumeno 

FCF/oranžno rumeno S 
10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 110 sončno rumeno 
FCF/oranžno rumeno S 

10 (61) (69)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(v) vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61)  obdobje uporabe: 

od 1. januarja 2014 do 
31. julija 2014  

E 124 rdeče 4R, košenil rdeče A 10 (61) (69)  obdobje uporabe: 
od 1. avgusta 2014 

“ 
(vi)  vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim: 
„ 
E 551–559 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 

do 31. januarja 2014 



D017858/02 
 
 
 

 
 
 

44 

E 551–553 silicijev dioksid – silikati 10 000   obdobje uporabe: 
od 1. februarja 2014 

“ 
(vii) doda naslednja opomba: 
„ 
  (69): Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 150 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se 

za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013. 
“ 
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