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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1832 

av 12. oktober 2015 

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

hensyn til bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i aromatiserte drikker med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker(*) 

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) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 28. mai 2014 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i 

aromatiserte drikker, næringsmiddelkategori 14.1.4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Søknaden ble deretter 

gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Det søkes om å bruke erytritol (E 968) for å forbedre smaksprofilen hos og munnfølelsen av drikker med redusert 

energiinnhold og drikker uten tilsatt sukker, slik at de ligner sukkerholdige produkter i smak. Brukt i små mengder 

fungerer erytritol som smaksforsterker og bidrar til å mildne bismaken og den søte ettersmaken som er forbundet med 

bruk av intense søtstoffer i slike drikker. Fordelen for forbrukerne vil derfor være tilgang til mer velsmakende drikker 

med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker. 

5) I 2003 konkluderte Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) med at erytritol (E 968) er trygt å bruke i 

næringsmidler. Unionens godkjenning av erytritol (E 968) omfatter ennå ikke bruk av stoffet i drikker, ettersom det 

framgikk av uttalelsen fra SCF at terskelen for avførende virkning kan overskrides ved inntak av erytritol i drikker, 

særlig hos unge forbrukere. 

6) Den 12. februar 2015 avga Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») en 

uttalelse(3) om tryggheten ved den foreslåtte utvidede bruken av erytritol (E 968) som tilsetningsstoff i næringsmidler. 

Myndigheten konkluderte med at akutt inntak av en stor enkeltdose erytritol (inntak ved ett tilfelle) gjennom alkoholfrie 

drikker med en grenseverdi på 1,6 % ikke gir grunn til bekymring med hensyn til avførende virkning. Myndigheten 

bygde sin konklusjon på data som omfattet en anslått eksponering der det var tatt hensyn til den foreslåtte grenseverdien 

på 1,6 % erytitrol i alkoholfrie drikker, erfaringene med bruk av erytritol, stoffets opptaksegenskaper og fraværet av 

påviste negative virkninger, herunder avførende virkning, ved eksponering for det. 

7) Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i aromatiserte drikker, næringsmiddelkategori 14.1.4 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, bør derfor godkjennes med en grenseverdi på 1,6 %. 

8) Forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

9) 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 266 av 13.10.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 19. 

(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) EFSA Journal 2015;13(3):4033. 
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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, 12. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  I næringsmiddelkategori 14.1.4, «Aromatiserte drikker», skal posten for gruppe I, «Tilsetningsstoffer», lyde: 

 «Gruppe I Tilsetnings-

stoffer 

  E 420, E 421, E 953, E 965, E 965, E 966 og E 967 skal ikke 

brukes 

E 968 skal ikke brukes med mindre noe annet er uttrykkelig 

fastsatt i denne næringsmiddelkategori» 

b)  I næringsmiddelkategori 14.1.4, «Aromatiserte drikker», innsettes følgende post etter posten for E 962: 

 «E 968 Erytritol 16 000  Bare som smaksforsterker i produkter med redusert energiinnhold 

eller uten tilsatt sukker» 

 


