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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/97 

av 22. januar 2018 

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

hensyn til bruk av søtstoffer i fine bakervarer(*) 

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, 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 7 nr. 5, 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) Denne listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) På grunnlag av opplysningene framlagt av medlemsstatene, har Kommisjonen konkludert med at vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008 bør endres når det gjelder bruk av E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 

syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 

neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 salt av aspartam og acesulfam og E 969 advantam i «fine bakervarer til bruk 

ved spesielle ernæringsmessige behov». 

4) Bruken av søtstoffer i «fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» ble godkjent ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3). Næringsmiddelet «fine bakervarer til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov» omfattet «næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet 

(diabetes)» regulert av rådsdirektiv 89/398/EØF(4). I nevnte direktiv ble det fastsatt en felles definisjon av 

«næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov», og at det kunne vedtas særlige bestemmelser med 

hensyn til «næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes)», en kategori av 

næringsmidler som omfattes av definisjonen av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. 

5) Som det ble konkludert i Kommisjonens rapport(5) om næringsmidler for personer som lider av diabetes, mangler det 

vitenskapelige grunnlaget for å fastsette særlige krav til sammensetning av slike næringsmidler. Dessuten ble begrepet 

«næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov», herunder begrepet «næringsmidler for personer som 

lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes)», avskaffet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013(6). 

6) Godkjenningen av disse søtstoffene i «fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i samsvar med 

artikkel 7 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1333/2008 er derfor ikke lenger berettiget, og disse produktene bør ikke 

lenger markedsføres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov (EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27). 

(5) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydrat-

stoffskiftet (diabetes) av 1. juli 2008 (KOM(2008) 392 endelig utgave). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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7) En ensartet anvendelse av vilkårene for godkjenning av bruk av søtstoffer vil dessuten sikre klarhet og at det indre 

marked fungerer tilfredsstillende. 

8) Derfor bør postene for tilsetningsstoffene E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 syklaminsyre og dens Na- og Ca-

salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 salt 

av aspartam og acesulfam og E 969 advantam som gjelder bruk i «bare fine bakervarer til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov» i næringsmiddelkategori 07.2 «fine bakervarer», utgå. 

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

10) For å gi markedsdeltakerne mulighet til å tilpasse seg de nye reglene, bør det fastsettes en overgangsperiode der fine 

bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som inneholder noen av disse søtstoffene, fortsatt kan 

markedsføres. 

11) 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 

Fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som inneholder E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 

syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 neohesperidin DC, 

E 961 neotam, E 962 salt av aspartam og acesulfam og/eller E 969 advantam som lovlig er brakt i omsetning før ikrafttredelsen 

av denne forordning, kan fortsatt markedsføres til lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

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 22. januar 2018. 

 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 07.2 «fine bakervarer» utgår postene for tilsetningsstoffene E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, 

E 952 syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 

neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 salt av aspartam og acesulfam og E 969 advantam som gjelder bruk i «bare fine 

bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov». 

 __________  


