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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/50 

av 22. januar 2021 

om godkjenning av et utvidet bruksområde for det nye næringsmiddelet «blanding av  

2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose» samt en endring av dets spesifikasjoner, og  

om endring av 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) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979(3) ble det i samsvar med forordning (EU) 2015/2283 

gitt tillatelse til å bringe blandingen av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose («2′-FL/DFL») av mikrobiell opprinnelse i 

omsetning som et nytt næringsmiddel. 2′-FL/DFL ble derfor oppført på EU-listen over nye næringsmidler. 

4) Den 17. mars 2020 innga selskapet Glycom A/S («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

i forordning (EU) 2015/2283 om en utvidelse av bruksområdet for 2′-FL/DFL samt om en endring av dets 

spesifikasjoner. Søkeren anmodet om en utvidelse av bruksområdet for 2′-FL/DFL i melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn, i mengder på 1,2 g/l i det bruksklare sluttproduktet som markedsføres som sådant, eller 

som rekonstitueres etter produsentens anvisninger for godkjent bruk. Søkeren anmodet også om at det fastsettes en mer 

generisk beskrivelse av framstillingsprosessen for det nye næringsmiddelet, særlig at «spraytørking» utgår i beskrivelsen 

av den siste tørkefasen i framstillingsprosessen, da andre teknikker, for eksempel frysetørking, også brukes, at «amorf» 

utgår i beskrivelsen av det nye næringsmiddelet i sin endelige form ettersom det nye næringsmiddelet er i pulver- eller 

agglomeratform avhengig av hvilken tørkemetode som er brukt, og at 3-fukosyllaktose, en av de mindre bestanddelene i 

det nye næringsmiddelet, tas med i det samlede innholdet av oligosakkarider i det nye næringsmiddelet, og ikke i det 

samlede innholdet av de andre, mindre forekomstene av karbohydrater, der det for øyeblikket er oppført. 

5) De anmodede endringene i bruksvilkårene knyttet til utvidelsen av bruken av det nye næringsmiddelet i melkebaserte 

drikker og lignende produkter beregnet på småbarn, og i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelets tørkemetode og 

utseende, inngikk i den opprinnelige søknaden om godkjenning av 2′-FL/DFL som et nytt næringsmiddel i samsvar med 

forordning (EU) 2015/2283, som ble vurdert positivt i den vitenskapelige uttalelsen fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («myndigheten»); «Safety of 2′-fucosyllactose/difucosyllactose mixture as a novel food pursuant 

to Regulation (EU) 2015/2283»(4). Kommisjonen anser det derfor som unødvendig med en ny uttalelse fra 

myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2021, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av 11. juni 2021 

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) 2019/1979 av 26. november 2019 om tillatelse til å bringe en blanding av 2′-fuko-

syllaktose og difukosyllaktose 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 308 av 29.11.2019, s. 62). 

(4) EFSA Journal 2019;17(6):5717. 
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6) Anmodningen om at 3-fukosyllaktose tas med i det samlede innholdet av oligosakkarider i det nye næringsmiddelet i 

stedet for i det samlede innholdet av de andre, mindre forekomstene av karbohydrater, der det for øyeblikket er oppført, 

inngikk ikke i den opprinnelige søknaden som myndigheten vurderte positivt. I den nevnte søknaden ble det vist til at 

DFL kan hydrolyseres til 3-fukosyllaktose, som det ble påvist små mengder av. Kommisjonen anser at den forespurte 

endringen om oppføring av 3-fukosyllaktose i spesifikasjonene for 2′-FL/DFL sannsynligvis ikke vil endre virkningene 

dette godkjente nye næringsmiddelet har på menneskers helse, ettersom det bare finnes i små mengder i det nye 

næringsmiddelet og under de nivåene som finnes naturlig i morsmelk. Kommisjonen anser det derfor som unødvendig 

med en ny uttalelse fra myndigheten. 

7) Bruksvilkårene og spesifikasjonene for 2′-FL/DFL bør derfor endres på EU-listen for å godkjenne bruk i melkebaserte 

drikker og tilsvarende produkter beregnet på småbarn, i mengder på 1,2 g/l i det bruksklare sluttproduktet som 

markedsføres som sådant, eller som rekonstitueres etter produsentens anvisninger for godkjent bruk, og for å fastsette en 

generisk beskrivelse av framstillingsprosessen for det nye næringsmiddelet, ta bort «spraytørking» i beskrivelsen av den 

siste tørkefasen i framstillingsprosessen og «amorf» i beskrivelsen av det nye næringsmiddelet, og ta med  

3-fukosyllaktose i det samlede innholdet av de viktigste oligosakkaridene i det nye næringsmiddelet. 

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

9) 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 

1. Posten for blanding av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (2′-FL/DFL) av mikrobiell opprinnelse på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler, som fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, skal endres som angitt i vedlegget til denne 

forordningen. 

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

Artikkel 2 

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 22. januar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) skal følgende vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet «Blanding av  

2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (2′-FL/DFL) (mikrobiell kilde)» tilføyes: 

Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet 

«Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold 

Melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på 

småbarn 

1,2 g/l i det bruksklare sluttproduktet som markedsføres som 

sådant eller rekonstitueres etter produsentens anvisninger» 

2) I tabell 2 (Spesifikasjoner) skal posten for blanding av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (2′-FL/DFL) (mikrobiell kilde) 

lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Blanding av 2′-fukosyllaktose og 

difukosyllaktose («2′-FL/DFL») 

(mikrobiell kilde) 

Beskrivelse/definisjon: 

Blandingen av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose er et renset hvitt til 

hvitaktig pulver eller agglomerater av denne, som framstilles ved en 

mikrobiell prosess. 

Kilde: Genmodifisert Escherichia coli, stamme K-12 DH1 

Egenskaper/sammensetning: 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat 

Samlet innhold av 2′-fukosyllaktose, difukosyllaktose, D-laktose, L-fukose og 

3-fukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 92,0 % (m/m) 

Samlet innhold av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (% av tørrstoff):  

≥ 85,0 % (m/m) 

2′-fukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 75,0 % (m/m) 

Difukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 5,0 % (m/m) 

D-laktose: ≤ 10,0 % (m/m) 

L-fukose: ≤ 1,0 % (m/m) 

2′-fukosyl-D-laktulose: ≤ 2,0 % (m/m) 

Samlet innhold av andre karbohydrater(*): ≤ 6,0 % (m/m) 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % (m/m) 

Aske, sulfatert: ≤ 0,8 % (m/m) 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–6,0 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EE/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter 

(*) 2′-fukosylgalaktose, glukose, galaktose, mannitol, sorbitol, galaktitol, triheksose, allolaktose og andre karbohydrater med lignende 

struktur.» 

 


