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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2017 

av 18. desember 2018 

om tillatelse til å bringe sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench i omsetning som et tradisjonelt 

næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. Tradisjonelle næringsmidler fra en tredjestat er et nytt næringsmiddel som definert i artikkel 3 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et 

tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat bringes i omsetning i Unionen. Selskapet Sorghum Zrt. («søkeren») sendte 

5. april 2018 en melding til Kommisjonen om sin hensikt om å bringe sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench i 

omsetning i Unionen som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til artikkel 14 i forordning (EU) 

2015/2283. Søkeren anmoder om at sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench skal kunne inntas som sådan eller kunne 

brukes som en næringsmiddelingrediens av befolkningen generelt. 

4) De dokumenterte opplysningene framlagt av søkeren viser at sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench har langvarig 

sikker bruk som næringsmiddel i De forente stater. 

5) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 oversendte Kommisjonen 30. april 2018 den gyldige 

meldingen til medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

6) Verken medlemsstatene eller Myndigheten framsatte behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger overfor 

Kommisjonen innen firemånedersfristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 mot at sirup av Sorghum 

bicolor (L.) Moench bringes i omsetning i Unionen. 

7) Kommisjonen bør derfor tillate at sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench bringes i omsetning i Unionen og ajourføre 

EU-listen over nye næringsmidler. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 19.12.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.12. 2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 18. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Sirup av Sorghum (Sorghum bicolor)».» 

 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench. 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat) 

Beskrivelse/definisjon 

Det tradisjonelle næringsmiddelet er sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench (slekt: Sorghum, familie: Poaceae (alt. Gramineae)). 

Sirupen framstilles av stilker av S. bicolor etter anvendelse av produksjonsprosesser som knusing, ekstraksjon og inndamping, herunder 

varmebehandling for å oppnå en sirup på minst 74 °Brix. 

Opplysninger om sammensetningen av sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench 

Vann: 22,7 g/100 g 

Aske: 2,4 

Totalt sukkerinnhold: > 74,0 g/100 g» 

 


