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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/916 

av 1. juli 2020 

om tillatelse til å utvide bruksområdet for xylo-oligosakkarider som et nytt næringsmiddel 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 henhold til artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomføringsrettsakt 

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

4) Ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648(3) ble det gitt tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider i 

omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283, til bruk i en rekke 

næringsmiddelkategorier, nærmere bestemt brød, frokostkorn, kjeks, soyadrikker, yoghurt, smørbare produkter av frukt 

samt sjokoladevarer beregnet på befolkningen generelt. 

5) Den 25. november 2019 innga selskapet Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd i henhold til artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å endre bruksvilkårene for det nye 

næringsmiddelet xylo-oligosakkarider. Søknaden gjaldt en utvidelse av bruksområdet for xylo-oligosakkarider i 

kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4), beregnet på den voksne befolkningen og 

med en største tillatte bruksmengde på høyst 2 g per dag.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 2.7.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2020 av  

11. desember 2020 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 gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 av 29. oktober 2018 om tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider i omsetning 

som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 275 av 6.11.2018, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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6) Kommisjonen mener at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») ikke trenger å foreta en 

trygghetsvurdering av den aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, ettersom den 

foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for xylo-oligosakkarider inngår i den trygghetsvurderingen myndigheten(5) har 

foretatt, og som ligger til grunn for godkjenningen av xylo-oligosakkarider ved gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1648. 

7) I nevnte uttalelse gjennomførte myndigheten en konservativ eksponeringsvurdering og brukte det høyeste forventede 

daglige inntaket ut fra en forutsetning om at en person konsumerer alle foreslåtte næringsmiddelprodukter som 

inneholder den største tillatte mengden tilsatte xylo-oligosakkarider. På grunnlag av denne eksponeringsvurderingen 

konkluderte myndigheten med at det høyeste forventede daglige inntaket på 7,7 g xylo-oligosakkarider, som ble 

resultatet av vurderingen, fortsatt ligger godt under både det daglige inntaket på 10–12 g xylo-oligosakkarider, som har 

vært satt i sammenheng med akutte og forbigående mage-tarm-virkninger i kliniske intervensjonsstudier på mennesker, 

og godt under næringsinntaksreferanseverdien («DRV») på 25 g kostfiber per dag for den voksne befolkningen, som 

fastsatt av myndigheten(6). 

8) Et inntak på 2 g per dag som følge av den foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for xylo-oligosakkarider i kosttilskudd 

vil sammen med det høyeste inntaket på 7,7 g xylo-oligosakkarider basert på nåværende godkjente bruk som et nytt 

næringsmiddel, kunne gi et samlet høyeste inntak på 9,7 g xylo-oligosakkarider per dag. Et slikt samlet inntak er også 

lavere enn både inntaket på 10–12 g xylo-oligosakkarider, som har vært satt i sammenheng med akutte og forbigående 

mage-tarm-virkninger i kliniske intervensjonsstudier på mennesker, og lavere enn næringsinntaksreferanseverdien 

(«DRV») på 25 g kostfiber per dag for den voksne befolkningen, som fastsatt av myndigheten. 

9) Sammen med ovennevnte gir opplysningene i søknaden og den vitenskapelige uttalelsen tilstrekkelig grunnlag til å 

fastslå at den foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for det nye næringsmiddelet «xylo-oligosakkarider» er i samsvar 

med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Det er derfor hensiktsmessig å endre bruksvilkårene for xylo-oligosakkarider på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler ved å føre opp bruk av xylo-oligosakkarider i kosttilskudd beregnet på den voksne befolkningen. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Opplysningene om det nye næringsmiddelet xylo-oligosakkarider på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, opprettet ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

  

(5) «Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (EFSA Journal 

2018;16(7): 5361). 

(6) «Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre» (EFSA Journal 2010;8(3):1462). 
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Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for «Xylo-oligosakkarider» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

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

«Xylo-oligosakkarider Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold(**) Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Xylo-oligosakkarider». 

 

Hvitt brød 14 g/kg 

Fullkornbrød 14 g/kg 

Frokostkorn 14 g/kg 

Kjeks 14 g/kg 

Soyadrikker 3,5 g/kg 

Yoghurt(*) 3,5 g/kg 

Smørbare fruktprodukter 30 g/kg 

Sjokoladevarer 30 g/kg 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for den voksne befolk-

ningen 

2 g/dag 

(*) Ved bruk i melkeprodukter skal xylo-oligosakkarider ikke helt eller delvis erstatte noen melkebestanddel. 

(**) Det høyeste tillatte innholdet er beregnet på grunnlag av spesifikasjonene for pulverform 1.» 

 


