
REGLUGERÐ 
um (2.) breytingu á reglugerð nr. 327/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 

1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli. 
 

1. gr. 
 Á eftir 3. gr. reglugerðarinnar bætast við tvær nýjar greinar og breytist númeraröð annarra 
greina samkvæmt því. Hinar nýju greinar orðast svo: 
 
a. (4. gr.) 
Orðskýringar: 
Orkudrykkur: Drykkur sem inniheldur 250 - 320 mg/l af koffíni, óháð uppruna (þ.m.t. 
íblöndun kjarna/útdrátta náttúrulegra koffíngjafa).    Drykkir  sem gerðir eru úr kaffi, tei eða 
kaffi- eða tekjarna falla ekki undir þessa skilgreiningu ef orðið „kaffi“ eða „te“ kemur fyrir 
sem hluti af heiti vörunnar.  

 
b. (5. gr.) 
Hámarksmagn íblandaðs koffíns í matvæli, óháð uppruna (þ.m.t. íblöndun kjarna/útdrátta 
náttúrulegra koffíngjafa) skal ekki vera hærra en sem hér segir: 

Tegundir matvæla  Hámarksmagn koffíns, óháð uppruna (þ.m.t. íblöndun 
kjarna/útdrátta náttúrulega koffíngjafa) 

Áfengi 0 mg/l 

Drykkjarvörur (aðrar en áfengi) 320 mg/l 

Fæðubótarefni 300 mg í ráðlögðum daglegum neysluskammti 

Önnur matvæli 150 mg/kg 

 

Ef heildarmagn koffíns í matvælum, öðrum en drykkjarvörum og fæðubótarefnum, er meira 
en 150 mg/kg skal sækja um leyfi til Matvælastofnunar fyrir innflutningi, markaðssetningu 
eða framleiðslu vörunnar. 

Óheimilt er að markaðssetja eða framleiða orkudrykki í neysluumbúðum stærri en 500 ml. 

 
4. gr.  

Lagastoð og gildistaka. 

 Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með 
síðari breytingum. Reglugerðin tekur gildi D/M/Á. 
 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, D/M/Á.  
 

 

 



 

REGLUGERÐ 
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 980/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1334/2008 um bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla sem hafa 
bragðgefandi eiginleika til notkunar í og á matvæli og um breytingu á reglugerð ráðsins 

(EBE) nr. 1601/91, reglugerðum (EB) nr. 2232/96 og (EB) nr. 110/2008 og tilskipun 
2000/13/EB. 

 

1. gr.  

5. gr. orðast svo:  
Óheimilt er að nota koffín, óháð uppruna (þ.m.t. notkun kjarna/útdrátta náttúrulegra 
koffíngjafa), sem bragðefni í matvæli þannig að heildarmagn koffíns verði meira en að 
hámarki 150 mg í l eða kg.  
 

2. gr.  

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari 
breytingum. Reglugerðin tekur gildi D/M/Á. 
 
 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, D/M/Á. 
 

 
 



REGLUGERÐ 
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 884/2003 um merkingu matvæla  

sem innihalda kínín og matvæla sem innihalda koffín. 
 

1. gr. 
3. gr. orðist svo:  

Þegar drykkur, sem ætlaður er til neyslu án breytinga (tilbúinn til drykkjar) eða eftir að 
þykknið eða þurrkaða varan hefur verið enduruppleyst inniheldur koffín, óháð uppruna 
(þ.m.t. íblöndun kjarna/útdrátta náttúrulegra koffíngjafa),í meira magni en 150 mg/l ber að 
setja eftirfarandi texta á íslensku á merkimiðann þannig að hann beri fyrir augu um leið og 
heiti vöru: 

  „Inniheldur mikið af koffíni.  Ekki ætlað börnum, ófrískum konum eða konum með 
barn á brjósti“. 

Á eftir ofangreindum texta skal í sviga tilgreina hvert magn koffíns er í mg í 100 ml af vöru. 
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um drykki sem gerðir eru úr kaffi, tei eða kaffi- eða 
tekjarna ef orðið „kaffi“ eða „te“ kemur fyrir sem hluti af heiti vörunnar. 

Þegar koffíni, óháð uppruna (þ.m.t. íblöndun kjarna/útdrátta náttúrulegra koffíngjafa),er bætt 
í matvæli, önnur en drykkjarvörur, í lífeðlisfræðilegum tilgangi (í meira magni en 150 mg/l) 
ber að setja eftirfarandi texta á merkimiðann þannig að hann beri fyrir augu um leið og heiti 
vöru: 

„Inniheldur koffín.  Ekki ætlað börnum eða ófrískum konum“. 

Á eftir ofangreindum texta skal í sviga tilgreina hvert magn koffíns er í mg í 100 g eða 100 
ml af vöru.  Ef varan er fæðubótarefni skal koffínmagn gefið upp sem magn í ráðlögðum 
daglegum neysluskammti sem kemur fram á umbúðum vörunnar. 

Orkudrykkir samkvæmt skilgreiningu reglugerðar nr. 327/2010 um gildistöku reglugerðar 
Evrópusambandsins nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra 
efna í matvæli skulu jafnframt merktir með heitinu „orkudrykkur“ þannig að það  beri fyrir 
augu um leið og heiti vöru.   

 

2. gr.  

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari 
breytingum. Reglugerðin tekur gildi D/M/Á. 
 
 

   Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, D/M/Á.  
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