
Nr. 76/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/388 

av 11. mars 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose framstilt med 

Escherichia coli K-12 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 12, 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. 

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 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/376(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 258/97(4) at syntetisk 2'-fukosyllaktose bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2201(5) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 at  

2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli stamme BL21 bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens. 

6) Selskapet Glycom A/S («søkeren») underrettet 23. juni 2016 Kommisjonen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF)  

nr. 258/97 om sin hensikt om å bringe 2'-fukosyllaktose framstilt ved mikrobiell gjæring med Escherichia coli stamme 

K-12 i omsetning. 

7) I nevnte underretning til Kommisjonen framla søkeren også en rapport utstedt 10. juni 2016 av vedkommende 

myndighet i Irland i henhold til artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 258/97, som, på grunnlag av vitenskapelig 

dokumentasjon framlagt av søkeren, konkluderte med at 2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli stamme K-12 i 

hovedsak tilsvarer syntetisk 2'-fukosyllaktose godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/376. 

8) Søkeren innga 16. august 2018 i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 en søknad til Kommisjonen 

om å endre spesifikasjonene for 2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli stamme K-12. Endringene gjelder en 

reduksjon av innholdet av 2'-fukosyllaktose fra 90 % til 83 %, og en økning av innholdet av mindre sakkarider i det nye 

næringsmiddelet, det vil si en økning i innholdet av D-laktose fra opp til 3,0 % til opp til 10,0 % og en økning i 

innholdet av difukosyl-D-laktose fra opp til 2,0 % til opp til 5,0 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 12.3.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2019 av 10. juli 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). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/376 av 11. mars 2016 om tillatelse til å bringe 2'-O-fukosyllaktose i omsetning som 

en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 27). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2201 av 27. november 2017 om tillatelse til å bringe 2'-fukosyllaktose framstilt med 

Escherichia coli stamme BL21 i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 258/97 (EUT L 313 av 29.11.2017, s. 5). 
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9) For å sikre at det nye næringsmiddelets samlede renhetsgrad etter innføringen av ovennevnte endringer i spesifika-

sjonene er like høy som i den 2'-fukosyllaktose som er godkjent i dag, framstilt enten ved Escherichia coli stamme K12 

eller Escherichia coli stamme BL 21, foreslår søkeren også at det samlede innholdet av 2'-fukosyllaktose og mindre 

sakkarider (D-laktose, L-fukose, difukosyl-D-laktose og 2'-fukosyl-D-laktulose) i det nye næringsmiddelet skal være lik 

eller høyere enn 90,0 %. 

10) De foreslåtte endringene i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet skyldes endringer i framstillingsprosessen ved 

at rensing gjennom krystallisering erstattes med spraytørking, som for tiden brukes ved framstilling av 2'-fukosyllaktose 

med Escherichia coli stamme BL21. Denne endringen i rensingen ved framstillingen av det nye næringsmiddelet krever 

økt bruk av D-laktose som gjæringssubstrat i framstillingen av 2'-fukosyllaktose, noe som forklarer den svake 

reduksjonen i innholdet av 2'-fukosyllaktose og den samtidige svake økningen i innholdet av D-laktose og difukosyl- 

D-laktose i det ferdige nye næringsmiddelet. Søkeren mener at de foreslåtte endringene i framstillingen er nødvendige 

for å redusere energi- og miljøvirkningene knyttet til framstilling av 2'-fukosyllaktose, og for å redusere kostnadene per 

produsert enhet. 

11) De foreslåtte endringene endrer ikke trygghetshensynene som lå til grunn for godkjenningen av 2'-fukosyllaktose 

framstilt med Escherichia coli stamme K-12. Spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet «2'-fukosyllaktose» bør 

derfor endres til det foreslåtte innholdet av 2'-fukosyllaktose, D-laktose, difukosyl-D-laktose og det foreslåtte samlede 

innholdet av 2'-fukosyllaktose og mindre sakkarider (D-laktose, L-fukose, difukosyl-D-laktose og 2'-fukosyl- 

D-laktulose). 

12) Opplysningene i søknaden gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene 

for det nye næringsmiddelet «2'-fukosyllaktose» er i samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

14) 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 

Posten for det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose, framstilt med Escherichia coli stamme K-12, på EU-listen over godkjente 

nye næringsmidler, som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, og som foreligger i gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470, endres som angitt i 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 11. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

Posten for 2'-fukosyllaktose (mikrobiell kilde) i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

«Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C18H32O15 

CAS-nr.: 41263-94-9 

Molekylvekt: 488,44 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli BL21 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved en mikrobiell 

prosess. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 83 % 

D-laktose: ≤ 10,0 % 

L-fukose: ≤ 2,0 % 

Difukosyl-D-laktose: ≤ 5,0 % 

2'-fukosyl-D-laktulose: ≤ 1,5 % 

Summen av sakkarider (2'-fukosyllaktose, D-laktose, L-fukose, difukosyl-D-laktose, 

2'-fukosyl-D-laktulose): ≥ 90 % 

pH (20 C, 5 % løsning): 3,0–7,5 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 2,0 % 

Eddiksyre: ≤ 1,0 % 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 3 000 KDE/g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksiner: ≤ 10 EU/mg 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver, og det flytende konsentratet (45 % ± 5 % w/v) er en fargeløs til 

svakt gulaktig, klar, vandig løsning. 2'-fukosyllaktose framstilles ved en mikrobiologisk prosess. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 90 % 

Laktose: ≤ 5,0 % 

Fukose: ≤ 3,0 % 

3-fukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Fukosylgalaktose: ≤ 3,0 % 

Difukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Glukose: ≤ 3,0 % 

Galaktose: ≤ 3,0 % 

Vann: ≤ 9,0 % (pulver) 

Sulfataske: ≤ 0,5 % (pulver og væske) 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (pulver og væske) 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 0,02 mg/kg (pulver og væske) 

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (pulver og væske) 

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (pulver og væske) 

Kvikksølv: ≤ 0,5 mg/kg (pulver og væske) 
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 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 104 KDE/g (pulver), ≤ 5 000 KDE/g (væske) 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g (pulver), ≤ 50 KDE/g (væske) 

Enterobakterier/koliforme bakterier: Ingen i 11 g (pulver og væske) 

Salmonella: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Cronobacter: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Endotoksiner: ≤ 100 EU/g (pulver), ≤ 100 EU/ml (væske) 

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (pulver og væske)» 

 


