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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1092/2014 

av 16. oktober 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk 

av søtstoffer i visse smørbare produkter av frukt eller grønnsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) En søknad om godkjenning av bruk av søtstoffer i alle produkter som tilhører næringsmiddelkategori 04.2.5.3 «Andre 

smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ble inngitt 24. april 2014. 

Nevnte kategori omfatter smørbare produkter av frukt eller grønnsaker som ligner på syltetøy, fruktgelé og marmelade 

som definert i rådsdirektiv 2001/113/EF(3). Søknaden er gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I rådsdirektiv 2001/113/EF blir syltetøy, fruktgelé og marmelade beskrevet og definert. Smørbare produkter av frukt og 

grønnsaker som ligner på syltetøy, fruktgelé og marmelade, og som tilhører næringsmiddelkategori 04.2.5.3, kan 

inneholde andre ingredienser enn de som er oppført i vedlegg II til direktiv 2001/113/EF (f.eks. vitaminer, mineraler og 

aromaer). 

5) Ved vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 godkjennes bruk av søtstoffene aspartam (E 951), neotam (E 961) og 

salt av aspartam og acesulfam (E 962) i syltetøy, fruktgelé og marmelade med redusert energiinnhold, i tillegg til i andre 

lignende smørbare produkter av frukt som smørepålegg på basis av tørket frukt med redusert energiinnhold eller uten 

tilsatt sukker. 

6) En utvidelse av godkjenningen av bruk av nevnte søtstoffer slik at den også omfatter alle andre lignende smørbare 

produkter av frukt eller grønnsaker med redusert energiinnhold, vil gjøre det mulig å bruke disse søtstoffene på samme 

måte som i syltetøy, fruktgelé og marmelade med redusert energiinnhold. 

7) Ettersom smørbare produkter av frukt og grønnsaker brukes som et alternativ til syltetøy, fruktgelé og marmelade, vil 

bruk av søtstoffer i nevnte smørbare produkter ikke føre til at forbrukeren eksponeres ytterligere, og medfører derfor 

ingen sikkerhetsrisiko. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når en slik ajourføring ikke antas å påvirke menneskers helse. Ettersom en 

utvidelse av godkjenningen av bruk av aspartam (E 951), neotam (E 961) og salt av aspartam og acesulfam (E 962) slik at 

den også omfatter alle andre lignende smørbare produkter av frukt eller grønnsaker med redusert energiinnhold, utgjør en 

ajourføring av listen som ikke antas å påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.10.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 24. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum (EFT L 10 av 

12.1.2002, s. 67). 
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15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/147 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 16. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal postene for E 951, E 961 og E 962 i næringsmiddelkategorien 04.2.5.3 «Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» lyde: 

 «E 951 Aspartam 1 000  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 961 Neotam 32  Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

 E 962 Salt av aspartam og acesulfam 1 000 (11)b (49) (50) Bare smørbare produkter av frukt og grønnsaker og smørepålegg på basis av tørket frukt, 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

 


