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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1814 

av 13. oktober 2016 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for steviolglykosider (E 960)(*) 

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 14, 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

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

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

3) Den 13. november 2013 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet steviolglykosider 

(E 960). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I henhold til gjeldende spesifikasjoner skal preparater av steviolglykosider (E 960) inneholde minst 95 % av ti navngitte 

steviolglykosider: steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E og F, steviolbiosid, rubusosid og dulkosid på tørrstoffbasis. I 

henhold til spesifikasjonene skal preparatene/sluttproduktet dessuten hovedsakelig (minst 75 %) bestå av steviosid 

og/eller rebaudiosid A. 

5) Søkeren anmodet om at rebaudiosid M oppføres på listen over tillatte steviolglykosider som ytterligere et glykosid som 

kan inngå i innholdet på minst 95 % (samlet innhold av steviolglykosider). Søkeren anmodet også om at minste-

innholdet på 75 % steviosid og/eller rebaudiosid A slettes, dvs. om at definisjonen av steviolglykosider endres. 

6) Søkeren anmodet videre om at listen over kjemiske betegnelser, molekylvekt og CAS-numre utvides til også å omfatte 

de øvrige ni steviolglykosidene i tillegg til steviosid og rebaudiosid A. Rebaudiosid M bør også oppføres på listen over 

molekylformler. For å ta hensyn til at rebaudiosid M har større søteevne bør beskrivelsen av steviolglykosider endres. 

7) Ettersom steviosid og rebaudiosid A ikke nødvendigvis trenger å være de viktigste steviolglykosidene, bør kriteriet for 

steviosid og rebaudiosid A under «Identifikasjon» fjernes fra spesifikasjonene for steviolglykosider. 

8) I henhold til opplysninger fra søkeren er det utviklet en produksjonsprosess med mulighet for selektiv isolering av 

rebaudiosid M, noe som fører til framstilling av preparater av steviolglykosider spesifikt beriket med rebaudiosid M ved 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 14.10.2016, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 31. 

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 
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forskjellige konsentrasjoner (fra 50 % til nesten 100 %). Ifølge søkeren er det bare blader fra Stevia rebaudiana Bertoni-

planten som inneholder utgangsmaterialet for framstilling av steviolglykosidekstrakter som inneholder minst 50 % 

rebaudiosid M. Framstillingsprosessen ligner på den vanlige metoden for ekstraksjon av steviolglykosider fra bladene 

fra S. rebaudiana, som EFSA gjennomgikk i 2010(1). 

9) I den nye framstillingsprosessen ekstraheres de knuste steviabladene med varmt vann, og ekstraktet som oppnås på 

denne måten, gjennomgår isolering og rensing (ved bruk av ionebytterkromatografi). Etter dette første trinnet følger 

ytterligere rensetrinn, herunder ytterligere og gjentatte omkrystalliserings- og separeringstrinn. Ved å manipulere disse 

rensetrinnene (dvs. et spesifikt antall krystalliseringstrinn, løsemiddelkonsentrasjon samt temperatur under og varighe-

ten av prosessen) kan produsenten selektivt krystallisere et preparat med høyt innhold av rebaudiosid M. Framstillings-

prosessen omfatter også bruk av løsemidler (etanol og metanol) som i dag er godkjent til framstilling av steviolglyko-

sidpreparater. 

10) Nevnte framstillingsprosess fører til et preparat som inneholder 95 % steviolglykosider, der rebaudiosid M utgjør mer enn 

50 % av sluttproduktet, og der resten består av følgende ti beslektede steviolglykosider i enhver kombinasjon og i ethvert 

forhold: steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E, F, dulkosid, steviolbiosid og rubusosid. Mens ekstrakter som kjennetegnes av 

et innhold av rebaudiosid M på ≥ 95 %, til sammen inneholder < 5 % rebaudiosid D, A og B, kan ekstrakter med lavere 

innhold av rebaudiosid M (cirka 50 %) inneholde nesten 40 % rebaudiosid D og 7 % rebaudiosid A. 

11) I sin uttalelse(2) av 8. desember 2015 konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndighe-

ten») med at en utvidelse av de gjeldende spesifikasjonene til å omfatte rebaudiosid D og M som alternativer til 

rebaudiosid A i de mest framtredende bestanddelene av steviolglykosider, ikke vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 

Myndigheten konkluderte også med at forutsatt at den samlede mengden steviolglykosider (steviosid, rebaudiosid A, B, 

C, D, E, F og M, steviolbiosid, rubusosid og dulkosid), som alle omdannes til steviol, er høyere enn 95 %, og forutsatt at 

det ikke foreligger tegn på absorpsjon for intakte glykosider ved realistiske bruksnivåer, vil den spesifikke sammen-

setningen av steviolglykosider (E 960) ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko. Den anså også at det akseptable daglige inntaket 

(ADI) på 4 mg/kg kroppsvekt per dag (uttrykt som steviolekvivalenter) også kan anvendes når steviolglykosidene 

(steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E, F og M, steviolbiosid, rubusosid og dulkosid) i alt utgjør mer enn 95 % av 

materialet. 

12) På bakgrunn av den inngitte søknaden og vurderingen som Myndigheten har utført, bør spesifikasjonene for tilsetnings-

stoffet E 960 endres. 

13) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

14) 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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 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. 

  

(1) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer (ANS): «Scientific Opinion on the safety of 

steviol glycosides for the proposed uses as a food additive». EFSA Journal 2010;8(4):1537. [85 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1537 

(2) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler, 2015: «Scientific 

opinion on the safety of the proposed amendment of the specifications for steviol glycosides (E 960) as a food additive.» EFSA Journal 

2015;13(12):4316, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4316 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Posten for steviolglykosider i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal lyde: 

«E 960 STEVIOLGLYKOSIDER 

Synonymer  

Definisjon Framstillingsprosessen består av to hovedfaser: Første fase innebærer vannekstraksjon av 

blader fra Stevia rebaudiana Bertoni-planten og en første rensing av ekstraktet ved hjelp av 

ionebytterkromatografi, som gir et grunnekstrakt av steviolglykosid. Andre fase innebærer 

omkrystallisering av steviolglykosidene fra metanol eller vandig etanol, som gir et sluttprodukt 

som inneholder minst 95 % av de elleve beslektede steviolglykosidene som er identifisert 

nedenfor, i enhver kombinasjon og i ethvert forhold. 

Tilsetningsstoffet kan inneholde rester av ionebytterharpikser som er anvendt i framstillings-

prosessen. Flere andre beslektede steviolglykosider som kan dannes som følge av 

framstillingsprosessen, men som ikke forekommer naturlig i planten Stevia rebaudiana, er blitt 

påvist i mindre mengder (0,10 til 0,37 vektprosent). 

Kjemisk betegnelse Steviolbiosid: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre 

Rubusosid: 13-β-D-glukopyranosyloksykaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Dulkosid A: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, 

β-D-glukopyranosylester 

Steviosid: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-

glukopyranosylester 

Rebaudiosid A: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid B: 13-[(2-O-β–D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre 

Rebaudiosid C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glukopyranosyl-β-D-gluko-

pyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid D: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, 2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid E: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, 

2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid F: 13[(2-O-β-D-xylofurananosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid M: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, 2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-gluko-

pyranosylester 

Molekylformel Trivialnavn Formel Omregningsfaktor 

Steviol C20 H30 O3 1,00 

Steviolbiosid C32 H50 O13 0,50 

Rubusosid C32 H50 O13 0,50 

Dulkosid A C38 H60 O17 0,40 

Steviosid C38 H60 O18 0,40 

Rebaudiosid A C44 H70 O23 0,33 

Rebaudiosid B C38 H60 O18 0,40 

Rebaudiosid C C44 H70 O22 0,34 

Rebaudiosid D C50 H80 O28 0,29 
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 Rebaudiosid E C44 H70 O23 0,33 

Rebaudiosid F C43 H68 O22 0,34 

Rebaudiosid M C56 H90 O33 0,25 

Molekylvekt og CAS-nr. Trivialnavn CAS-nummer Molekylvekt (g/mol) 

Steviol  318,46 

Steviolbiosid 41093-60-1 642,73 

Rubusosid 64849-39-4 642,73 

Dulkosid A 64432-06-0 788,87 

Steviosid 57817-89-7 804,88 

Rebaudiosid A 58543-16-1 967,01 

Rebaudiosid B 58543-17-2 804,88 

Rebaudiosid C 63550-99-2 951,02 

Rebaudiosid D 63279-13-0 1 129,15 

Rebaudiosid E 63279-14-1 967,01 

Rebaudiosid F 438045-89-7 936,99 

Rebaudiosid M 1220616-44-3 1 291,30 

Innhold Ikke under 95 % steviolbiosid, rubusosid, dulkosid A, steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E, F 

og M på tørrstoffbasis, i enhver kombinasjon og i ethvert forhold. 

Beskrivelse Hvitt til lysegult pulver, mellom 200 og 350 ganger søtere enn sukrose (ved 5 % sukrose-

ekvivalens). 

Identifikasjon  

Løselighet Lett til svakt løselig i vann 

pH Mellom 4,5 og 7,0 (1:100-løsning) 

Renhet  

Totalt askeinnhold Ikke over 1 % 

Tap ved tørking Ikke over 6 % (105 °C, 2 timer) 

Løsemiddelrester Ikke over 200 mg/kg metanol 

Ikke over 5 000 mg/kg etanol 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 

 __________  


