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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/479 

av 1. april 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 visse drikker med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker(*) 

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 

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

3) Den 25. mars 2013 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse 

drikker med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker som omfattes av næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet» i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 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 kaloriholdige sukkerarter i visse drikker, 

og slik redusere kaloriinnholdet i disse produktene. Som følge av dette tilfører steviolglykosider sødme til disse 

drikkene uten at sluttproduktet tilføres ytterligere kalorier, noe som gir forbrukerne energireduserte produkter eller 

produkter uten tilsatt sukker, i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008. 

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

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 2.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2016 av  

28. oktober 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 2. 

(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). 
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6) I 2010 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse(1) om sikkerheten ved steviolglykosider for den foreslåtte bruken 

som tilsetningsstoff i næringsmidler (E 960), og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag, 

uttrykt som steviolekvivalenter. På bakgrunn av den foreslåtte utvidelsen av bruken som tilsetningsstoff i næringsmidler, 

reviderte Myndigheten eksponeringsvurderingen for steviolglykosider og avga sine uttalelser 2. mai 2014(2) og  

30. juni 2015(3). Når det gjelder de nevnte utvidelsene av bruk, konkluderte Myndigheten med at eksponerings-

estimatene ligger under ADI for alle aldersgrupper, unntatt for småbarn i den høyeksponerte gruppen  

(95-prosentilen) i én stat. Eksponeringsberegninger som er utført av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu viste 

at den foreslåtte utvidelsen av bruken ikke påvirket eksponeringen av 95-prosentilen av barn i alderen 2–6 år i 

Nederland, og at alkoholfrie drikker og aromatiserte gjærede melkeprodukter fortsatt er de viktigste hovedkildene til 

eksponering for steviolglykosider i denne aldersgruppen. 

7) I betraktning av at næringsmiddelkategori 14.1.5.2 omfatter produkter som ikke er beregnet på å konsumeres av 

småbarn (i alderen 12–35 måneder), utgjør ikke de foreslåtte brukstyper og -nivåer av steviolglykosider (E 960) som 

søtstoff, et sikkerhetsproblem. 

8) Bruken av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i energireduserte drikker eller drikker uten tilsatt sukker, bør derfor 

tillates i næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet»: kaffe, te og urtete (med en grenseverdi på 30 mg/l), aromatisert 

pulverkaffe og hurtigoppløselige cappuccino-produkter (med en grenseverdi på 30 mg/l) og maltbaserte drikker samt 

drikker med sjokolade-/cappuccinoaroma (med en grenseverdi på 20 mg/l). 

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, 1. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2010;8(4):1537. 

(2) EFSA Journal 2014;12(5):3639. 

(3) EFSA Journal 2015;13(6):4146. 
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VEDLEGG 

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

1)  I næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet» innsettes følgende poster for E 960 etter posten for E 491–495 «Sorbitanestere»: 

 «E 960 Steviolglykosider 30 (60) (93) Bare kaffe, te og urtete, energiredusert eller uten 

tilsatt sukker 

 E 960 Steviolglykosider 30 (60) (93) Bare aromatisert pulverkaffe og hurtigoppløselige 

cappuccino-produkter, energiredusert eller uten 

tilsatt sukker 

 E 960 Steviolglykosider 20 (60) (93) Bare maltbaserte drikker samt drikker med 

sjokolade-/cappuccinoaroma, energireduserte eller 

uten tilsatt sukker» 

2)  I næringsmiddelkategori 14.1.5.2 «Annet», innsettes følgende fotnoter: 

«60):  Uttrykt som steviolekvivalenter. 

93):  Grenseverdien gjelder for drikkeklare produkter (f.eks. på boks) og deres blandinger og konsentrater etter tillaging 

og klare for konsum.» 

 __________  


