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                                                 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/163/ESB                          2010/EES/56/23 

frá 22. desember 2009 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB um sætuefni til notkunar í 
 matvælum að því er varðar neótam (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr.1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í 
matvælum (1), einkum 31. gr., 

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. 
júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum (2) var 
sett fram skrá yfir sætuefni í matvælum sem leyfð eru í 
Bandalaginu og skilyrði fyrir notkun þeirra. 

2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu mat öryggi neótams sem 
sætuefnis og bragðaukandi efnis og skilaði áliti sínu 27. 
september 2007 (3). Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
komst að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa vegið og metið 
öll gögn um stöðugleika, niðurbrotsefni og 
eiturefnafræði, að neótam hafi ekki áhættu í för með sér 
að því er varðar fyrirhugaða notkun sem sætuefnis og 
bragðaukandi efnis og fastsetti viðtekinn dagskammt, 0–
2 mg/kg miðað við líkamsþyngd á dag. 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu greindi einnig frá því að 
hófsamt mat á fæðutengdum váhrifum af völdum 
neótams, bæði hjá fullorðnum og börnum, bendi til þess 
að afar ólíklegt sé að farið verði yfir viðtekinn 
dagskammt við fyrirhugaða notkun. 

3) Neótam er mjög kröftugt sætuefni sem er 7 000 til 13 
000 sinnum sætara en súkrósi. Heimilt er að nota það í 
stað súkrósa eða annarra sætuefna í margs konar vörur. 
Unnt er að nota neótam eitt og sér eða með öðrum 
sætuefnum. Einnig er unnt að nota neótam til að breyta 
bragði matvæla og drykkja. 

4) Nauðsynlegt er að breyta viðaukanum við tilskipun 
94/35/EB til að leyfa notkun neótams í sömu matvæli og 
önnur kröftug sætuefni sem nú eru leyfð. Neótam skal fá 
úthlutað nýju E-númeri, nánar tiltekið E 961. Til þess að 
greiða fyrir markaðssetningu og notkun þessa nýja 
sætuefnis er kveðið á um að heimilt sé að markaðssetja 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 344, 23.12.2009, bls. 37. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2010 frá 11. juní 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 5. 

(1) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16. 
(2) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3. 
(3) Vísindalegt álit nefndar um aukefni í matvælum, „Flavourings, processing 

aids and materials in contact with food on a request from European 
Commission on neotame as a sweetener and flavour enhancer“. Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2007) 581, bls. 1-43. 

vörur sem uppfylla ákvæði þessarar tilskipunar frá 
gildistökudegi hennar. 

5) Í samræmi við 34. lið samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (4) eru aðildarríkin hvött 
til þess, bæði í eigin þágu og í þágu Evrópusambandsins, 
að semja og birta sínar eigin töflur sem, eftir því sem 
kostur er, sýna samsvörun milli þessarar tilskipunar og 
lögleiðingarráðstafananna. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við tilskipun 94/35/EB er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 12. október 2010. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þ essi ákvæði skal vera í þ eim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. Heimilt er að markaðssetja vörur sem eru í samræmi við 
ákvæði þessarar tilskipunar frá gildistökudegi hennar. 

________________  

(4) Stjtíð. ESB L 321, 31.12.2003, bls. 1. 
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3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. desember 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Í viðaukanum við tilskipun 94/35/EB bætist eftirfarandi færsla E 961 við á eftir færslu E 959: 

EB-nr. Heiti Matvæli Hámarksskammtur 

Óáfengir drykkir  

Bragðbættir drykkir, að stofni til úr vatni, orkuskertir eða án 
viðbætts sykurs 

20 mg/l 

Drykkir, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum eða að stofni til úr 
ávaxtasafa, orkuskertir eða án viðbætts sykurs 

20 mg/l 

Eftirréttir og svipaðar vörur  

Bragðbættir eftirréttir, að stofni til úr vatni, orkuskertir eða án 
viðbætts sykurs 

32 mg/kg 

Blöndur, að stofni til úr mjólk eða mjólkurvörum, orkuskertar eða 
án viðbætts sykurs 

32 mg/kg 

Eftirréttir, að stofni til úr ávöxtum eða grænmeti, orkuskertir eða án 
viðbætts sykurs 

32 mg/kg 

Eftirréttir, að stofni til úr eggjum, orkuskertir eða án viðbætts 
sykurs 

32 mg/kg 

Eftirréttir, að stofni til úr korni, orkuskertir eða án viðbætts sykurs 32 mg/kg 

Eftirréttir, að stofni til úr fitu, orkuskertir eða án viðbætts sykurs 32 mg/kg 

Nasl: tilteknar bragðtegundir af tilbúnum, pökkuðum, þurrkuðum, 
bragðmiklum sterkjuafurðum og húðuðum hnetum 

18 mg/kg 

Sætindi  

Sætindi án viðbætts sykurs 32 mg/kg 

Sætindi, að stofni til úr kakói eða þurrkuðum ávöxtum, orkuskert 
eða án viðbætts sykurs 

65 mg/kg 

Sætindi, að stofni til úr sterkju, orkuskert eða án viðbætts sykurs 65 mg/kg 

Kramarhús og kexþynnuform undir rjómaís, án viðbætts sykurs 60 mg/kg 

„Essoblaten“ 60 mg/kg 

Brauðálegg, að stofni til úr kakói, mjólk, þurrkuðum ávöxtum eða 
fitu, orkuskert eða án viðbætts sykurs 

32 mg/kg 

Morgunkorn með meira en 15% trefjainnihaldi sem inniheldur 
a.m.k. 20% af klíði og er orkuskert eða án viðbætts sykurs 

32 mg/kg 

Smátöflur, sem gefa frískandi andardrátt, án viðbætts sykurs 200 mg/kg 

Bragðsterkar hálstöflur, án viðbætts sykurs 65 mg/kg 

Tyggigúmmí án viðbætts sykurs 250 mg/kg 

Orkuskert sætindi í töfluformi 15 mg/kg 

Epla- og peruvín 20 mg/l 

„E 961 Neótam 

Drykkir úr blöndu af óáfengum drykk og bjór, eplavíni, peruvíni, 
brenndum vínum eða víni 

20 mg/l 

 



7.10.2010  Nr. 56/233 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Matvæli Hámarksskammtur 

Brenndir drykkir sem innihalda minna en 15% alkóhól miðað við 
rúmmál 

20 mg/l 

Óáfengur bjór eða bjór með áfengismagn sem er ekki meira en 
1,2% miðað við rúmmál 

20 mg/l 

„Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (upprunalegt magn 
maltvökva, sem látinn er gerjast, er minna en 6%), nema þegar um 
er að ræða „Obergäriges Einfachbier“ 

20 mg/l 

Bjór með lágmarkssýrumagni, sem nemur 30 millíjafngildum, gefið 
upp sem NaOH 

20 mg/l 

Dökkur bjór af gerðinni „oud bruin“ 20 mg/l 

Orkuskertur bjór 1 mg/l 

Ís til manneldis, orkuskertur eða án viðbætts sykurs 26 mg/kg 

Ávextir, niðursoðnir í dósir eða krukkur, orkuskertir eða án 
viðbætts sykurs 

32 mg/kg 

Orkuskert aldinsulta, ávaxtahlaup og ávaxtamauk 32 mg/kg 

Orkuskert aldin- og grænmetisafurðir 32 mg/kg 

Súrsæt, niðursoðin aldin og grænmeti 10 mg/kg 

Feinkostsalat 12 mg/kg 

Súrsætur, niðursoðinn og niðurlagður fiskur og kryddlögur fyrir 
fisk, krabbadýr og lindýr 

10 mg/kg 

Orkuskertar súpur 5 mg/l 

Sósur 12 mg/kg 

Sinnep 12 mg/kg 

Fínt kaffibrauð sem er notað í sérstökum, næringarfræðilegum 
tilgangi 

55 mg/kg 

Matvæli sem á að nota í orkusnautt megrunarfæði, eins og um getur 
í tilskipun 1996/8/EB 

26 mg/kg 

Matvæli notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi samkvæmt 
skilgreiningu í tilskipun 1999/21/EB 

32 mg/kg 

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í 2002/46/EB, gefin í 
fljótandi formi 

20 mg/kg 

Fæðubótarefni samkvæmt skilgreiningu í 2002/46/EB, gefin í föstu 
formi 

60 mg/kg 

Fæðubótarefni, samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 2002/46/EB, 
sem eru gefin í sýrópsformi eða tyggjanlegu formi og eru að stofni 
til úr vítamínum og/eða steinefnum 

185 mg/kg 

EB-nr. Heiti 

Sætuefni til að hafa á borðum quantum satis“ 

 


