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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/228 

av 9. februar 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til navnene på og 

ansvarsområdene til vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 

prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(1), særlig artikkel 28 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 28 i forordning (EF) nr. 178/2002 nedsettes ti vitenskapsgrupper med ansvar for å avgi vitenskapelige 

uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») innenfor sine respektive 

ansvarsområder. Disse gruppene omfatter blant annet gruppen for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i 

næringsmidler («ANS-gruppen»), gruppen for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og 

allergier («NDA-gruppen») og gruppen for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for enzymer, 

aromaer og tekniske hjelpestoffer («CEF-gruppen»). 

2) Den 3. februar 2016 anmodet Myndigheten Kommisjonen om å endre navnene på ANS, NDA og CEF for å ta hensyn til 

forventede endringer i den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

3) De vitenskapelige og tekniske endringene påvirker først og fremst gruppenes arbeidsbyrde. Særlig vil CEF-gruppens 

arbeidsbyrde sannsynligvis øke i årene som kommer, på grunn av behovet for å evaluere pågående søknader om 

oppføring på EU-listen over næringsmiddelenzymer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1332/2008(2). Evalueringen av aromaer som for tiden utføres av CEN-gruppen, bør derfor tildeles ANS. 

4) For ikke å overbelaste den nåværende ANS-gruppen bør imidlertid evalueringen av næringsstoffer og andre stoffer med 

fysiologisk virkning som tilsettes i næringsmidler, tildeles NDA-gruppen, ettersom dennes arbeidsbyrde sannsynligvis 

vil reduseres som følge av sluttføringen av referanseverdiene for næringsinntak og det stadig færre antallet søknader om 

oppføring på listen over tillatte helsepåstander i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006(3). En slik omfordeling er også i samsvar med sakkunnskapen i NDA-gruppen, ettersom visse stoffer som 

brukes som næringsstoffer, faller inn under kategorien nye næringsmidler som for tiden vurderes av NDA-gruppen. 

5) Navnet på de tre berørte gruppene endres derfor på følgende måte ved denne forordning: ANS-gruppen får navnet 

«gruppen for tilsetningsstoffer og aromaer», NDA-gruppen får navnet «gruppen for ernæring, nye næringsmidler og 

matallergener» og CEF-gruppen får navnet «gruppen for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for 

enzymer og tekniske hjelpestoffer». 

6) Den nåværende mandatperioden for medlemmene av ANS-gruppen og CEF-gruppen utløper 30. juni 2017, og den 

nåværende mandatperioden for Myndighetens åtte resterende vitenskapsgrupper, herunder NDA-gruppen, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 10.2.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 37. 

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 

83/417/EØF, rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT 

L 354 av 31.12.2008, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (EUT  

L 404 av 30.12.2006, s. 9). 
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utløper 30. juni 2018. For å gi Myndigheten tilstrekkelig tid til å organisere gruppene effektivt i samsvar med  

artikkel 28 nr. 5 og 9 i forordning (EF) nr. 178/2002 får denne forordning anvendelse fra 1. juli 2018. 

7) Forordning (EF) nr. 178/2002 bør derfor endres. 

8) 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 

I artikkel 28 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 178/2002 gjøres følgende endringer: 

1) Bokstav a) skal lyde: 

«a) gruppen for tilsetningsstoffer og aromaer,» 

2) Bokstav e) skal lyde: 

«e) gruppen for ernæring, nye næringsmidler og matallergener,» 

3) Bokstav j) skal lyde: 

«j) gruppen for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for enzymer og tekniske hjelpestoffer.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende og får anvendelse fra  

1. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


