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For å tilrettelegge for omsetning og bruk av dette nye 
søtstoffet er det fastsatt at produkter som overholder 
bestemmelsene i dette direktiv, kan omsettes fra den dato 
dette direktiv trer i kraft.

5) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(4) oppfordres 
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide egne tabeller, som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 
og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre disse 
tabellene.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 94/35/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 12. oktober 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

3. Produkter som overholder bestemmelsene i dette direktiv, 
kan omsettes fra den dato dette direktiv trer i kraft.

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 
næringsmidler(1), særlig artikkel 31,

etter samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (EFSA) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 
1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(2) fastsettes 
en liste over søtstoffer som kan brukes i Den europeiske 
union, og vilkårene for å bruke dem.

2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) har vurdert neotams sikkerhet som søtstoff og 
smaksforsterker og avgav sin uttalelse 27. september 
2007(3). Etter å ha undersøkt alle data om stabilitet, 
nedbrytingsprodukter og toksikologi, fastslo EFSA at 
neotam ikke utgjorde et trygghetsproblem i forbindelse 
med den foreslåtte bruken som søtstoff og smaksforsterker, 
og fastslo et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 0–2 mg 
per kg kroppsvekt/dag. EFSA bemerket også at forsiktige 
anslag over eksponeringen for neotam gjennom kosten 
både hos voksne og barn tyder på at det er svært 
usannsynlig at ADI vil bli overskredet ved de foreslåtte 
bruksnivåene.

3) Neotam er et svært sterkt søtstoff som er 7 000–13 000 
ganger sterkere enn sukrose. Det kan brukes som 
erstatning for sukrose eller andre søtstoffer i en lang 
rekke produkter. Neotam kan brukes alene eller sammen 
med andre søtstoffer. Dessuten kan neotam endre smaken 
på mat og drikke.

4) Det er nødvendig å endre vedlegget til direktiv 94/35/EF 
for å tillate bruk av neotam i de samme næringsmidlene 
som det allerede er tillatt å tilsette svært sterke søtstoffer 
i. Neotam bør tildeles et nytt E-nummer, nemlig E 961. 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 23.12.2009, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2010 av 11. juni 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 49 av 16.9.2010, s. 5.

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16.
(2) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3.
(3) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer, 

aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med 
næringsmidler, på anmodning fra Europakommisjonen vedrørende neotam 
som søtstoff og smaksforsterker. EFSA Journal (2007) 581, s. 1-43.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/163/EF

av 22. desember 2009

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler 
med hensyn til neotam(*)
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 94/35/EF innsettes følgende oppføring E 961 etter oppføring E 959:

EF-nr. Navn Næringsmidler Høyeste tillatte dose

«E 961 Neotam Alkoholfrie drikker

Aromatiserte vannbaserte drikker med redusert energiinnhold 
eller uten tilsatt sukker

20 mg/l

Drikker på basis av melk og melkeprodukter eller fruktjuice 
med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker

20 mg/l

Desserter og lignende produkter

Aromatiserte vannbaserte desserter med redusert 
energiinnhold eller uten tilsatt sukker

32 mg/kg

Melke- og melkeproduktbaserte tilberedninger med redusert 
energiinnhold eller uten tilsatt sukker

32 mg/kg

Frukt- og grønnsaksbaserte desserter med redusert 
energiinnhold eller uten tilsatt sukker

32 mg/kg

Eggbaserte desserter med redusert energiinnhold eller uten 
tilsatt sukker

32 mg/kg

Kornbaserte desserter med redusert energiinnhold eller uten 
tilsatt sukker

32 mg/kg

Fettbaserte desserter med redusert energiinnhold eller uten 
tilsatt sukker

32 mg/kg

«Snacks»: saltet og tørket spiseferdig snacks på basis av 
stivelse eller nøtter, ferdigpakket og med innhold av visse 
aromaer

18 mg/kg

Sukkervarer

Sukkervarer uten tilsatt sukker 32 mg/kg

Sukkervarer på basis av kakao eller tørket frukt, med 
redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker

65 mg/kg

Stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold eller 
uten tilsatt sukker

65 mg/kg

Kremmerhus og vaffelkjeks til iskrem, uten tilsatt sukker 60 mg/kg

Essoblaten 60 mg/kg

Smørepålegg på basis av kakao, melk, tørket frukt eller fett, 
med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker

32 mg/kg

Frokostkorn med et fiberinnhold på over 15 % og et 
kliinnhold på minst 20 %, med redusert energiinnhold eller 
uten tilsatt sukker

32 mg/kg

Svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker 200 mg/kg

Forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker 65 mg/kg

Tyggegummi uten tilsatt sukker 250 mg/kg

Sukkervarer i tablettform med redusert energiinnhold 15 mg/kg

Eplesider og pæresider 20 mg/l

Drikker som består av en blanding av øl, eplesider, pæresider, 
brennevin eller vin og alkoholfrie drikker

20 mg/l
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EF-nr. Navn Næringsmidler Høyeste tillatte dose

Alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 
15 volumprosent

20 mg/l

Alkoholfritt øl eller øl med et alkoholinnhold på 
høyst 1,2 volumprosent

20 mg/l

«Bière de table/Tafelbier/Table beer» (som inneholder under 
6 % innbryggingsvørter), unntatt «Obergäriges Einfachbier»

20 mg/l

Øl med et syreinnhold på minst 30 milliekvivalenter uttrykt 
som NaOH

20 mg/l

Mørkt øl av typen «oud bruin» 20 mg/l

Øl med redusert energiinnhold 1 mg/l

Spiseis med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 26 mg/kg

Hermetisk frukt eller frukt på glass med redusert 
energiinnhold eller uten tilsatt sukker

32 mg/kg

Syltetøy, gelé og marmelade med redusert energiinnhold 32 mg/kg

Frukt- og grønnsakstilberedninger med redusert 
energiinnhold

32 mg/kg

Sursøte frukt- og grønnsakskonserver 10 mg/kg

Feinkostsalat 12 mg/kg

Sursøte konserver og halvkonserver av fisk og marinader av 
fisk, krepsdyr og bløtdyr

10 mg/kg

Supper med redusert energiinnhold 5 mg/l

Sauser 12 mg/kg

Sennep 12 mg/kg

Fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige 
behov

55 mg/kg

Næringsmidler til bruk i kalorifattige dietter med sikte på 
vekttap som omhandlet i direktiv 1996/8/EF

26 mg/kg

Næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert 
i direktiv 1999/21/EF

32 mg/kg

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, i flytende 
form

20 mg/kg

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, i fast form 60 mg/kg

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, basert 
på vitaminer og/eller mineraler i form av sirup eller 
tyggetabletter

185 mg/kg

Bordsøtningsmidler quantum satis»


