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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 96/83/EB
frá 19. desember 1996
um breytingu á tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum(*)
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,
m eð hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,
m eð hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá
21. desem ber 1988 um samræmingu laga aðildarrikjanna
varðandi notkun leyfilegra aukefna i matvælum ('), einkum
2. mgr. 3. gr.,
m eð hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
m eð hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),
i samræmi við m álsm eðferðina sem m ælt er fyrir um i
189. gr. b i sáttmálanum (3),
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
Frá þvi að tilskipun 9g/g5/EB var samþykkt (4) hefur orðið
enn frekari tækniþróun á sviði sætuefna.
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2. Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi kom i i stað 3. gr.:
„3. Óheim ilt er að nota sætuefni i m at fyrir ungbörn
og börn eins og um getur i tilskipun 89/398/EBE, þar
með talið m at fyrir ungbörn og börn sem ekki eru við
góða heilsu, nem a m ælt sé fyrir um annað i
sérákvæðum.“;
b) eftirfarandi liður bætist við:
„5. í viðaukanum m erkir ,,quantum satis “ að ekkert
hámarksmagn sé tilgreint. Sætuefni skal þó nota i
samræmi við góða framleiðsluhætti og skammtar
ekki vera stærri en nauðsynlegt er til að ná þvi marki
sem stefnt er að og tilskilið er að ekki sé villt um
fyrir neytandanum .“
3. Eftirfarandi grein bætist við:

Tilskipunina ber að laga að þessari þróun.

„2. gr. a

H aft var samráð við visindanefndina um matvæli sem komið
var á fót m eð ákvörðun 95/273/EB (g) áður en samþykkt
voru ákvæði sem geta haft áhrif á almannaheilbrigði.

M eð fyrirvara um önnur bandalagsákvæði er heim ilt að
setja sætuefni i matvæli sem hér segir:

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.
Tilskipun 9g/g5/EB er breytt sem hér segir:
1. Eftirfarandi m álsgrein bætist við 1. gr.:
„5. Tilskipun þessi gildir einnig um samsvarandi
m atvæli sem m iðast við sérstakar næringarþarfir i
skilningi tilskipunar S ^ Q S /E B E "
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist i Stjtið. EB L 48, 19.2.1997, bls. 16, var
nefnd i ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2001 frá 28.
september 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við
Stjórnartiðindi Evrópubandalaganna nr. 60, 6.12.2001, bls. 11.
(*) Stjtið. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 27. Tilskipuninni var siðast breytt
með tilskipun 94/34/EB (Stjtið. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 1).
(2) Stjtið. EB nr. C 174, 17. 6. 1996, bls. 1.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 12. mars 1996 (Stjtið. EB nr. C 96, 1. 4. 1996,
bls. 24). Sameiginleg afstaða ráðsins frá 25. júni 1996 (Stjtið. EB nr.
C 315, 24. 10. 1996, bls. 12) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 23.
október 1996 (Stjtið. EB nr. C 347, 18. 11. 1996). Akvörðun ráðsins frá
9. desember 1996.
(4) Stjtið. EB nr. L 237, 10. 9. 1994, bls. 3.
(5) Stjtið. EB nr. L 167, 18. 7. 1995, bls. 22.

— i samsett matvæli, sem eru án viðbætts sykurs eða
orkusnauð, i samsett sérfæði sem m iðast við
kaloriusnautt mataræði og i samsett m atvæli með
m ikið geymsluþol, önnur en þau sem um getur i
3. mgr. 2. gr., að þvi tilskildu að sætuefnið sé
heim ilað i einhverju innihaldsefna samsettu matvælanna, eða
— ef nota á m atvælategundina eingöngu við fram leiðslu
samsettra m atvæla sem samræmast þessari tilskipun.“
4. Flokkurinn „Fjörefni og m egrunarblöndur“ i viðaukanum
fái nýtt heiti: „Fæðubótarefni, að stofni til úr vitaminum
og/eða steinefnum, i formi sýróps eða tyggjanleg“ .
5. V ið töfluna i viðaukanum bætist taflan i viðaukanum við
þessa tilskipun.
2. gr.
Aðildarriki skulu, ef þörf krefur, breyta lögum sinum og
stjómsýslufyrirmælum þannig að þau:
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— heim ili viðskipti með vörur, sem samræmast ákvæðum
þessarar tilskipunar, eigi siðar en 19. desem ber 1997;
— banni viðskipti með framleiðsluvörur, sem samræmast
ekki ákvæðum þessarar tilskipunar, eigi siðar en 19. júni
1998. Þó er heimilt að versla með vörur sem eru settar á
m arkað eða m erktar fyrir þann tima, þótt ekki séu i
samræmi við tilskipun þessa, þar til birgðir eru uppurnar.
Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar i stað.
Þegar aðildam kin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera i
þeim tilvisun i þessa tilskipun eða þeim fylgja slik tilvisun
þegar þæ r eru birtar opinberlega. Aðildarrikin skulu setja
nánari reglur um slika tilvisun.
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3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún
birtist i Stjôrnartiâindum Evrópubandalaganna.
4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarrikjanna.
Gjört i Brussel 19. desem ber 1996.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,
K. HÀNSCH
forseti.

F yrir hönd ràâsins,
S. BARRETT
forseti.
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VIDAUKI

Athugasemd:
1. Hámarksskammtar af efninu E 952, sýklaminsýra og natrium- og kalsiumsölt hennar, eru gefnir upp i óbundinni
sýru.
2. Hámarksskammtar af efninu E 954, sakkarin og natrium-, kalium- og kalsiumsölt þess, eru gefnir upp i óbundnu
imiði.
E-nr.
E 950

Heiti
Asesúlfam-K

—
—
—
—
—
—
—

E 951

Aspartam

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

E 952

Matvæli
Hámarksskammtur
morgunkorn með meira en 15% trefjainnihaldi sem 1 200 mg/kg
inniheldur a.m.k. 20% kliði og er orkusnautt eða án
viðbætts sykurs
110 mg/l
orkusnauðar súpur
smátöflur sem gefa friskandi andardrátt, án viðbætts 2 500 mg/kg
sykurs
léttbjór
25 mg/l
drykkir úr blöndu af óáfengum drykk og bjór, eplavini,
350 mg/l
peruvini, brenndum vinum eða vini
brenndir drykkir sem innihalda minna en 15% alkóhól 350 mg/kg
miðað við rúmmál
kramarhús og kexþynnuform undir rjómais, án viðbætts 2 000 mg/kg
sykurs
orkusnautt sælgæti i töfluformi
500 mg/kg
Feinkostsalat
350 mg/kg
Efioblaten
2 000 mg/kg
morgunkorn með meira en 15% trefjainnihaldi sem 1 000 mg/kg
inniheldur a.m.k. 20% kliði og er orkusnautt eða án
viðbætts sykurs
orkusnauðar súpur
110 mg/l
smátöflur sem gefa friskandi andardrátt, án viðbætts 6 000 mg/kg
sykurs
bragðsterkar hálstöflur sem gefa friskandi andardrátt, án 2 000 mg/kg
viðbætts sykurs
léttbjór
25 mg/l
drykkir úr blöndu af óáfengum drykk og bjór, eplavini,
600 mg/l
peruvini, brenndum vinum eða vini
brenndir drykkir sem innihalda minna en 15% alkóhól 600 mg/kg
miðað við rúmmál
Feinkostsalat
350 mg/kg
drykkir úr blöndu af óáfengum drykk og bjór, eplavini,
250 mg/l
peruvini, brenndum vinum eða vini

—
Sýklaminsýra
og —
natrium- og kalsiumsölt hennar
— smátöflur sem gefa friskandi andardrátt, án viðbætts
sykurs
— fæðubótarefni, að stofni til úr vitaminum og/eða
steinefnum, i formi sýróps eða tyggjanleg

2 500 mg/kg
1 250 mg/kg
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E-nr.
E 954

E 957
E 959

Heiti
Matvæli
Hámarksskammtur
100 mg/kg
Sakkarin og natrium-, — morgunkorn með meira en 15% trefjainnihaldi sem
kalium- og kalsiumsölt
inniheldur a.m.k. 20% kliði og er orkusnautt eða án
þess
viðbætts sykurs
— orkusnauðar súpur
110 mg/l
— smátöflur sem gefa friskandi andardrátt, án viðbætts 3 000 mg/kg
sykurs
— drykkir úr blöndu af óáfengum drykk og bjór, eplavini,
80 mg/l
peruvini, brenndum vinum eða vini
— brenndir drykkir sem innihalda minna en 15% alkóhól
80 mg/kg
miðað við rúmmál
— kramarhús og kexþynnuform undir rjómais, án viðbætts 800 mg/kg
sykurs
— Feinkostsalat
160 mg/kg
Támatin
— neysluhæfur is, orkusnauður eða án viðbætts sykurs
50 mg/kg
Neóhesperidin DC
— morgunkorn með meira en 15% trefjainnihaldi sem
50 mg/kg
inniheldur a.m.k. 20% kliði og er orkusnautt eða án
viðbætts sykurs
— orkusnauðar súpur
50 mg/l
— smátöflur sem gefa friskandi andardrátt, án viðbætts 400 mg/kg
sykurs
— fæðubótarefni, að stofni til úr vitaminum og/eða 400 mg/kg
steinefnum, i formi sýróps eða tyggjanleg
— drykkir úr blöndu af óáfengum drykk og bjór, eplavini,
30 mg/l
peruvini, brenndum vinum eða vini
— brenndir drykkir sem innihalda minna en 15% alkóhól
30 mg/kg
miðað við rúmmál
— kramarhús og kexþynnuform undir rjómais, án viðbætts
50 mg/kg
sykurs
50 mg/kg
— Feinkostsalat
— léttbjór
10 mg/kg
— heildstæðar blöndur og fæðubótarefni til að nota undir
100 mg/kg
eftirliti læknis
— „naslm: tilteknar bragðtegundir af tilbúnum, pökkuðum,
50 mg/kg
þurrkuðum, bragðmiklum sterkjuafurðum og húðuðum
hnetum
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