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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/828 

av 14. mars 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til vitamin D-kravene til morsmelkerstatninger og 

erukasyrekravene til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 11 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127(2) fastsettes blant annet regler for sammensetning og merking av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 fastsetter spesifikt et vitamin D-innhold for morsmelkerstatninger på 

mellom 2 og 3 μg/100 kcal. 

3) Det er uttrykt bekymring for at høyt konsum av morsmelkerstatninger som inneholder 3 μg/100 kcal vitamin D, 

kombinert med ytterligere vitamin D-inntak gjennom tilskudd, kan føre til at noen spedbarn inntar vitamin D i mengder 

som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. For å sikre best mulig beskyttelse av spedbarn har Kommisjonen anmodet Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») om å vurdere sikkerheten ved spedbarns konsum av 

morsmelkerstatninger med et vitamin D-innhold på 3 μg/100 kcal. 

4) I sin vitenskapelige uttalelse av 28. juni 2018 om ajourføringen av den øvre grensen for tolerabelt inntak av vitamin D 

for spedbarn(3) konkluderte Myndigheten med at bruk av morsmelkerstatninger med et vitamin D-innhold på 3 μg/100 

kcal kan føre til at noen spedbarn opp til fire måneder inntar vitamin D i mengder som overstiger den øvre grensen for 

tolerabelt inntak, bare gjennom morsmelkerstatningen. 

5) I uttalelsen ble det også konkludert med at anvendelsen av et høyeste vitamin D-innhold på 2,5 μg/100 kcal i 

morsmelkerstatninger ikke fører til et vitamin D-inntak som overstiger den øvre grensen for tolerabelt inntak, bare 

gjennom morsmelkerstatningen. På grunnlag av denne uttalelsen bør det høyeste tillatte vitamin D-innholdet i 

morsmelkerstatninger i henhold til delegert forordning (EU) 2016/127 senkes til 2,5 μg/100 kcal i samsvar med artikkel 

6 og nr. 1–4 i artikkel 9 i forordning (EU) nr. 609/2013. 

6) Høyeste tillatte innhold av erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er fastsatt ved delegert forordning 

(EU) 2016/127. 

7) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om forekomsten av erukasyre i næringsmidler og fôrvarer(4).  

I uttalelsen ble det konkludert med at eksponeringen gjennom kosten i 95-prosentilen var høyest hos spedbarn og andre 

barn, som kan tyde på en risiko for unge med høy eksponering for erukasyre. 

8) Idet det tas hensyn til konklusjonene i uttalelsen er det hensiktsmessig å senke de øvre grenseverdiene for erukasyre i 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

9) Vedlegg I og II til delegert forordning (EU) 2016/127 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 23.5.2019, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 292/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 33. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn 

til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2018; 16(8):5365, 118 s. 

(4) EFSA Journal 2016; 14(11):4593, 173 s. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til delegert forordning (EU) 2016/127 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 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til delegert forordning (EU) 2016/127 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 11 skal posten om vitamin D lyde: 

 
Per 100 kJ Per 100 kcal 

Minst Høyst Minst Høyst 

«Vitamin D (μg) 0,48 0,6 2 2,5» 

b) Nr. 5.3 skal lyde: 

«5.3. Innholdet av erukasyre skal utgjøre høyst 0,4 % av det samlede fettinnholdet.» 

2) I vedlegg II skal nr. 4.3 lyde: 

«4.3. Innholdet av erukasyre skal utgjøre høyst 0,4 % av det samlede fettinnholdet.» 

 __________  


