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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/335 

av 27. februar 2017 

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

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse sukkervarer med redusert energiinnhold(*) 

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 27. mai 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse 

sukkervarer med redusert energiinnhold. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

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

4) Steviolglykosider er kalorifrie søtlige bestanddeler som kan brukes til å erstatte kaloriholdig sukker i visse sukkervarer, 

og dermed redusere kaloriinnholdet og gi forbrukerne produkter med redusert energiinnhold, i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1333/2008. Kombinert bruk av steviolglykosider og sukker tilfører produktene sødme og forbedrer 

smaksprofilen sammenlignet med produkter der det bare brukes steviolglykosider, ettersom sukkeret skjuler 

ettersmaken av steviolglykosidene. 

5) 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. 

6) I 2010 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse(3) om sikkerheten ved steviolglykosider når det gjelder den 

foreslåtte bruken som tilsetningsstoff i næringsmidler (E 960), og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 

4 mg/kg kroppsvekt/dag, uttrykt som steviolekvivalenter. 

7) I 2015 reviderte Myndigheten eksponeringsvurderingen for steviolglykosider og konkluderte med at eksponerings-

estimatene ligger under ADI for alle aldersgrupper, unntatt for småbarn i den høyeksponerte gruppen (95-prosentilen) i 

én stat(4). Eksponeringsberegninger utført av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i 2015 viste at den foreslåtte 

utvidelsen av bruken, under forutsetning av en markedsandel på 25 % for steviolglykosidholdige produkter og under 

forutsetning av 100 % merkelojalitet, ikke påvirker 95-prosentilen av eksponeringen av barn i alderen to til seks år i 

Nederland. 

8) I sin uttalelse av 2015 påpekte Myndigheten at det ikke var mulig i klassifiseringssystemet FoodEx å gjenspeile alle 

begrensninger/unntak for bruk av steviolglykosider (E 960) i næringsmidlene i næringsmiddelkategori 05.2. Derfor 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 28.2.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2017 av 7. juli 2017 

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

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 14. 

(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 2010;8(4):1537. 

(4) EFSA Journal 2015;13(6):4146. 
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skulle det høyeste nivået på 2 000 mg/kg omfatte hele næringsmiddelkategorien, noe som førte til en overvurdering av 

eksponeringen. Dessuten ble næringsmidler i kategori 05.2. «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk 

pust» ikke identifisert som en av de viktigste næringsmiddelkategoriene som bidrar til eksponering for steviolglykosider 

(E 960). 

9) Tatt i betraktning at den estimerte eksponeringen ligger under ADI for alle aldersgrupper, utgjør ikke de foreslåtte 

bruksmåtene og -nivåene av steviolglykosider (E 960) et sikkerhetsproblem. 

10) Steviolglykosider (E 960) bør derfor godkjennes til bruk som søtstoff i visse sukkervarer med redusert energiinnhold i 

næringsmiddelkategori 05.2 «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust»: harde sukkervarer 

(godteri, kjærlighet på pinne), myke sukkervarer (tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows), lakris, 

nougat og marsipan (høyst 350 mg/kg), forfriskende halspastiller med sterk smak (høyst 670 mg/kg) og svært små 

pastiller for frisk pust (høyst på 2 000 mg/kg). 

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

12) 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 27. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I næringsmiddelkategori 05.2 «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Posten for E 960 steviolglykosider som gjelder «Bare sukkervarer uten tilsatt sukker», skal lyde: 

 «E 960 Steviolglykosider 350 (60) Bare sukkervarer uten tilsatt sukker 

Bare harde sukkervarer med redusert energiinnhold (godteri og kjærlighet på pinne) 

Bare myke sukkervarer med redusert energiinnhold (tyggegodteri, fruktgummi og skumgodteri/marshmallows) 

Bare lakris med redusert energiinnhold 

Bare nougat med redusert energiinnhold 

Bare marsipan med redusert energiinnhold» 

b) Posten for E 960 steviolglykosider som gjelder «Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker», skal lyde: 

 «E 960 Steviolglykosider 670 (60) Bare forfriskende halspastiller med sterk smak, uten tilsatt sukker» 

c) Posten for E 960 steviolglykosider som gjelder «Bare svært små pastiller for frisk pust, uten tilsatt sukker», skal lyde: 

 «E 960 Steviolglykosider 2 000 (60) Bare svært små pastiller for frisk pust, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

 


