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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/496/EØF av 24. september 
1990 om deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 5 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 2003/867/EF(1) 2) ble 
det tillatt å bringe i omsetning salatrim som ny 
næringsmiddelingrediens til bruk i bakervarer og 
sukkervarer med redusert energiinnhold, i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003(4).

I sin uttalelse av 13. desember 2001 om 2) 
sikkerhetsvurderingen av salatrim til bruk som 
alternativt fettstoff med redusert kaloriinnhold, fastslo 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler at salatrim har et 
energiinnhold på mellom 5 og 6 kcal/g.

I henhold til gjeldende regler bør energiinnholdet 3) 
for salatrim, som anses som fettstoffer, beregnes ved 
hjelp av omregningsfaktoren for fett nevnt i artikkel 5 
nr. 1 i direktiv 90/496/EØF, som er 9 kcal/g. Bruk av 
denne omregningsfaktoren på et produkts deklarerte 
energiinnhold ville ha gitt et feilaktig bilde av det 
reduserte energiinnhold som er oppnådd for produktet 
ved bruk av salatrim ved framstillingen og medført at 
forbrukeren ikke fikk fullstendige opplysninger. Det er 
derfor nødvendig å vedta en passende omregningsfaktor 
for salatrim som kan anvendes ved beregning av 
næringsmidlers deklarerte energiinnhold.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 4) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

 
 
 
 
 

(1) EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40. 
(2) EUT L 326 av 13.12.2003, s. 32. 
(3) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 
(4) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende tilføyes på slutten av artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
90/496/EØF:

«— salatrim 6 kcal/g-25kJ/g.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. juli 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2003/120/EF

av 5. desember 2003

om endring av direktiv 90/496/EØF om deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler(*)

2008/EØS/22/42

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 20.12.2003, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 18.


