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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/441 

av 23. mars 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i sennep(*) 

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 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 23. januar 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i 

sennep. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) Steviolglykosider er kalorifrie søtlige bestanddeler som kan brukes til å erstatte sukrose i framstillingen av sennep og 

slik gjøre det mulig å forlenge sennepens holdbarhetstid og mikrobiologiske stabilitet (en reduksjon av sukkerinnholdet 

hindrer gjæringsprosessen, der sukker er et substrat) samtidig som de etterspurte organoleptiske egenskapene til 

produktet bevares. Dersom steviolglykosider tillates i sennep, vil det være mulig å utvide utvalget av dette produktet ved 

hjelp av et produkt som inneholder et annet søtstoff enn dem som har vært brukt hittil, og som har litt andre 

aromaegenskaper. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert tryggheten ved steviolglykosider, 

ekstrahert fra bladene til Stevia rebaudiana Bertoni-planten, som søtstoff, og avga sin uttalelse 14. april 2010(3). 

Myndigheten fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) for steviolglykosider, uttrykt som steviolekvivalenter, på 

4 mg/kg kroppsvekt per dag. 

6) Dersom dette søtstoffet godkjennes i sennep med 120 mg/kg (som steviolekvivalenter), vil det føre til en økning i 

inntaket av E 960 innenfor følgende grenser: mellom 0 og 0,133 % av ADI ved gjennomsnittlig forbruk og mellom 0 og 

1,143 % av ADI ved høyt forbruk. Dette anses for å være en ytterligere ubetydelig eksponering av forbrukeren og utgjør 

ingen helserisiko. 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når en slik oppdatering ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom en godkjenning av bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtningsmiddel i sennep utgjør en oppdatering av listen som ikke er tilbøyelig til å 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

8) Bruken av steviolglykosider (E 960) som søtningsmiddel i sennep (næringsmiddelkategori 12.4) med en grenseverdi på 

120 mg/kg bør derfor godkjennes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 20. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2010;8(4):1537. 
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9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23 mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I næringsmiddelkategori 12.4 «Sennep», innsettes følgende post etter posten for E 959: 

 «E 960 Steviolglykosider 120 (60)»  

2)  Følgende fotnote tilføyes: 

«60):  Uttrykt som steviolekvivalenter.» 

 __________  


