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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1091 

av 10. april 2017 

om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til listen 

over stoffer som kan tilsettes i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat og i næringsmidler til 

spesielle medisinske formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av 

rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 ble det opprettet en EU-liste over stoffer som kan tilsettes i en eller flere 

av næringsmiddelkategoriene nevnt i artikkel 1 nr. 1. I samsvar med artikkel 22 i nevnte forordning får EU-listen 

anvendelse fra datoen for anvendelse av de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til artikkel 11 i samme 

forordning. EU-listen kan endres i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 16 i nevnte forordning. 

2) I sin uttalelse av 6. januar 2006(2) konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) 

med at bruk av jern(II)bisglysinat som kilde til jern i næringsmidler beregnet på befolkningen generelt, i kosttilskudd og 

i næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, herunder næringsmidler beregnet på spedbarn og 

småbarn, ikke utgjør noe trygghetsproblem. 

3) Jern(II)bisglysinat ble ikke oppført i vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 til bruk som kilde til jern i bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og barnemat, i påvente av gjennomgåelsen av reglene for disse produktene. I forbindelse 

med denne gjennomgåelsen er det nødvendig med ytterligere vitenskapelige vurderinger som ikke vil bli avsluttet på 

kort sikt, og det er derfor ikke hensiktsmessig, i lys av god forvaltningspraksis, ytterligere å utsette ajourføringen av EU-

listen med hensyn til oppføring av jern(II)bisglysinat som kilde til jern i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat. 

4) Som følge av en søknad anmodet Kommisjonen Myndigheten om å avgi en uttalelse om tryggheten ved og biotilgjen-

geligheten av kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) som kilde til kalsium som for ernæringsformål tilsettes i næ-

ringsmidler, kosttilskudd og næringsmidler til spesielle medisinske formål. I sin uttalelse av 26. april 2016(3) 

konkluderte Myndigheten med at bruk av dette stoffet i de nevnte næringsmiddelkategoriene ikke utgjør noe 

trygghetsproblem, forutsatt at visse vilkår i uttalelsen er oppfylt. Myndigheten påpekte at dette stoffet vil være et viktig 

bidrag til det samlede gjennomsnittlige daglige inntaket av kalsium. 

5) Vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 bør derfor endres. 

6) De berørte partene ble rådspurt, og det er tatt hensyn til de mottatte merknadene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 21.6.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 

Opinion related to Ferrous bisglycinate as a source of iron for use in the manufacturing of foods and in food supplements, the EFSA 

Journal (2006) 299, 1-17. 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler, 2016, Scientific Opinion on Calcium phosphoryl 

oligosaccharides (POs-Ca®) as a source of calcium added for nutritional purposes to food, food supplements and foods for special medical 

purposes, EFSA Journal 2016;14(6):4488. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 10. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______   
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 gjøres følgende endringer: 

a) Under «kalsium» innsettes følgende post etter «kalsium-L-pidolat»: 

«kalsiumfosforyloligosakkarider   X»  

b) Under «jern» skal posten «jern(II)bisglysinat» lyde: 

«jern(II)bisglysinat X X X X» 

 


