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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/
EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsdirektiv 94/54/EF av 18. november 1994 1) 
om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av 
andre obligatoriske opplysninger enn dem som er 
fastsatt i direktiv 2000/13/EF(2) inneholder en liste over 
næringsmidler der merkingen må inneholde en eller flere 
tilleggsopplysninger.

Formålet med dette direktiv er å utfylle denne listen 2) 
med hensyn til visse næringsmidler som inneholder 
glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt.

Glycyrrhizinsyre forekommer naturlig i lakrisplanten 3) 
Glycyrrhiza glabra, mens dens ammoniumsalt framstilles 
fra vandige ekstrakter av lakrisplanten Glycyrrhiza 
glabra. Glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt 
er oppført i kommisjonsvedtak 1999/217/EF av  
23. februar 1999 om vedtakelse av et register over 
aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler utarbeidet 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996(3). Eksponering 
for glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt skjer for 
det meste ved konsum av lakriskonfekt, herunder 
tyggegummi, og av urtete og andre drikker.

I sin uttalelse av 4. april 2003 om glycyrrhizinsyre og 4) 
dens ammoniumsalt konkluderte Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler med at en øvre grense for regelmessig 
inntak på 100 mg/døgn gir et tilstrekkelig vern for 
flertallet av befolkningen, og at et konsum over dette 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 76, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 5.

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/89/EF av 10. november 2003 (EFT L 308 av 25.11.2003, 
s. 15).

(2) EFT L 300 av 23.11.1994, s. 14. Direktivet endret ved rådsdirektiv 96/21/
EF (EFT L 88 av 5.4.1996, s. 5).

(3) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1. Forordningen endret ved vedtak 2002/113/
EF (EFT L 49 av 20.2.2002, s. 1).

nivået kan gi høyt blodtrykk. Komiteen bemerket likevel 
at for visse undergrupper av befolkningen vil denne øvre 
grensen kanskje ikke garantere et tilstrekkelig vern. Dette 
dreier seg særlig om personer med sykdommer knyttet til 
forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen.

Disse konklusjonene gjør det nødvendig å fastsette en 5) 
merking som gir forbrukerne tydelige opplysninger om 
forekomst av glycyrrhizinsyre eller dens ammoniumsalt i 
konfekt og drikker. Ved høyt innhold av glycyrrhizinsyre 
eller dens ammoniumsalt i disse produktene bør 
forbrukerne, særlig personer som lider av høyt blodtrykk, 
i tillegg få opplysninger om at høyt forbruk bør unngås. 
For å sikre at forbrukerne får en god forståelse av disse 
opplysningene, bør fortrinnsvis det kjente uttrykket 
«lakrisekstrakt» brukes.

Direktiv 94/54/EF bør derfor endres.6) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 7) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 94/54/EF endres i samsvar med teksten i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest fra 20. mai. 2005 tillate 
handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal fra 20. mai 2006 forby handel med 
produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv og som er 
merket før 20. mai 2006, skal likevel være tillatt til lagrene er 
tomme.

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/77/EF

av 29. april 2004

om endring av direktiv 94/54/EF med hensyn til merking av visse næringsmidler som inneholder  
glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt(*)
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal senest 20. mai 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene samt en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 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 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

__________________

VEDLEGG

Følgende tekst tilføyes i vedlegget til direktiv 94/54/EF:

Type eller kategori næringsmidler Opplysninger

Konfekt eller drikker som inneholder glycyrrhizinsyre eller dens 
ammoniumsalt som følge av tilsetting av selve stoffet/stoffene 
eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 100 
mg/kg eller 10 mg/l eller mer.

Opplysningen «inneholder lakris» skal tilføyes umiddelbart 
etter listen over ingredienser, med mindre ordet «lakris» 
allerede inngår i listen over ingredienser eller i navnet som 
produktet omsettes under. Dersom det ikke finnes en liste over 
ingredienser, skal opplysningen være plassert nær navnet som 
produktet omsettes under.

Konfekt som inneholder glycyrrhizinsyre eller dens 
ammoniumsalt som følge av tilsetting av selve stoffet/stoffene 
eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 4 
g/kg eller mer.

Følgende opplysning skal tilføyes etter listen over ingredienser: 
«inneholder lakris – personer med høyt blodtrykk bør 
unngå høyt forbruk.» Dersom det ikke finnes en liste over 
ingredienser, skal opplysningen være plassert nær navnet som 
produktet omsettes under.

Drikker som inneholder glycyrrhizinsyre eller dens 
ammoniumsalt som følge av tilsetting av selve stoffet/stoffene 
eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 
50 mg/l eller mer, eller på 300 mg/l eller mer når det gjelder 
drikker som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol(1).

Følgende opplysning skal tilføyes etter listen over ingredienser: 
«inneholder lakris – personer med høyt blodtrykk bør 
unngå høyt forbruk.» Dersom det ikke finnes en liste over 
ingredienser, skal opplysningen være plassert nær navnet som 
produktet omsettes under.

(1) Verdiene gjelder produktene slik de frambys ferdig til konsum eller rekonstituert i samsvar med produsentens anvisninger


