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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1776 

av 6. oktober 2016 

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

av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler(*) 

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 

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

3) Den 19. januar 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i 

tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Sukralose ble vurdert i 2000 av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF), som fastsatte et akseptabelt daglig inntak 

(ADI) på 15 mg/kg kroppsvekt/dag(3). 

5) Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler, øker smaksintensiteten 

til tyggegummien og holder smaken i et lengre tidsrom sammenlignet med andre tilsetningsstoffer. En økt intensitet og 

varighet på smaken gir altså en bedre smaksopplevelse når forbrukeren tygger tyggegummien. 

6) Dersom et sukraloseinnhold på 1 200 mg/kg i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler godkjennes, vil det føre til 

økt inntak av E 955 innenfor følgende grenser: mellom 0 og 0,1 % av ADI ved gjennomsnittlig forbruk og mellom 0 og 

4,3 % av ADI ved høyt forbruk. Dette anses for å være en ytterligere ubetydelig eksponering for forbrukeren og utgjør 

derfor ingen risiko. 

7) 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 (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen ikke er tilbøyelig til 

å påvirke menneskers helse. Ettersom godkjenning av bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi 

med tilsatt sukker eller polyoler utgjør en ajourføring av listen som ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers helse, er 

det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 7.10.2016, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2017 av 5. mai 2017 

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

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 29. 

(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) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) om sukralose (vedtatt av SCF 7. september 2000). Tilgjengelig på 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf 
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8) Bruk av sukralose (E 955) bør derfor godkjennes som smaksforsterker med en grenseverdi på 1 200 mg/kg i 

tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler (næringsmiddelkategori 5.3). 

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 — 

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. dagen 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 6. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I næringsmiddelkategori 5.3: «Tyggegummi» gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende post innsettes etter posten for E 951: 

 «E 955 Sukralose 1200 (12) Bare som smaksforsterker sammen med tilsatt sukker eller polyoler» 

b)  I fotnote 12 gjøres følgende endringer: 

«12)  Dersom E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 og E 961 brukes i kombinasjon i tyggegummi, reduseres 

grenseverdien for hvert stoff proporsjonalt.» 

  


