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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/561 

frá 29. janúar 2018 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/127 að því er varðar kröfur um prótín í stoðblöndum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 frá 12. júní 2013 um matvæli sem eru ætluð 

ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði í stað alls 

annars fæðis og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 92/52/EBE, tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 96/8/EB, 1999/21/EB, 

2006/125/EB og 2006/141/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/39/EB og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 41/2009 og (EB) nr. 953/2009 (1), einkum 2. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/127 (2) er m.a. mælt fyrir um reglur um samsetningar og 

merkingar fyrir ungbarnablöndur og stoðblöndur. 

2) Í framseldri reglugerð (ESB) 2016/127 er sérstaklega kveðið á um að stoðblöndur, sem framleiddar eru úr kúamjólkur- 

eða geitamjólkurprótínum, skuli innihalda a.m.k. 1,8 g prótín/100 kkal (0,43 g/100 kJ). 

3) Framkvæmdastjórnin fékk beiðni frá stjórnanda matvælafyrirtækis um að setja á markað stoðblöndu, sem er að stofni til 

úr óbreyttu prótíni úr kúamjólk með prótíninnihald sem nemur a.m.k. 1,61 g/100 kkal, sem er undir leyfðu magni í 

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB (3) og framseldri reglugerð (ESB) 2016/127. 

4) Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar gaf Matvælaöryggisstofnun Evrópu út vísindalegt álit 5. apríl 2017 um öryggi 

stoðblandna með prótíninnihald sem nemur a.m.k. 1,6 g/100 kkal og nothæfi þeirra fyrir ungbörn (4). 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að notkun stoðblöndu, sem er að stofni til úr óbreyttu prótíni 

úr kúamjólk eða geitamjólk, með prótíninnihald sem nemur 1,6 g/100 kkal (0,38 g/100 kJ) og sem er að öðru leyti í 

samræmi við kröfurnar í viðeigandi reglum Sambandsins, sé örugg og henti heilbrigðum ungbörnum sem búa í Evrópu 

og fá viðbótarfæðu af nægilegum gæðum. Á grundvelli þess álits og til að stuðla að þróun nýjunga í vörum ætti að 

lækka lágmarksinnihald prótíns, sem er krafist samkvæmt framseldri reglugerð (ESB) 2016/127 fyrir stoðblöndur sem 

eru að stofni til úr kúamjólk eða geitamjólk, í 1,6 g/100 kkal. 

5) Því ætti að breyta II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 2016/127 til samræmis við það.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 94, 12.4.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2018 frá 

6. júlí 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 181, 29.6.2013, bls. 35. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/127 frá 25. september 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 609/2013 að því er varðar sértækar samsetningar- og upplýsingakröfur fyrir ungbarnablöndur og stoðblöndur og að því 

er varðar kröfur um upplýsingar sem varða ungbarna- og smábarnafæði (Stjtíð. ESB L 25, 2.2.2016, bls 1.) 

(3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB frá 22. desember 2006 um ungbarnablöndur og stoðblöndur og um breytingu á tilskipun 

1999/21/EB (Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1). 

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2017 15(5), 4781. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2016/127 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 29. janúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað töflunnar í lið 2.1 (Stoðblöndur sem eru framleiddar úr kúamjólkur- eða geitamjólkurprótínum) í II. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2016/127 komi eftirfarandi: 

Lágmark Hámark 

0,38 g/100 kJ 

(1,6 g/100 kkal) 

0,6 g/100 kJ 

(2,5 g/100 kkal) 

 


