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RICHTLIJN 2009/163/EU VAN DE COMMISSIE
van 22 december 2009
tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad inzake zoetstoffen
die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, wat neotaam betreft
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

De bijlage bij Richtlijn 94/35/EG moet worden gewijzigd
om toe te staan dat neotaam wordt gebruikt in dezelfde
levensmiddelen waarin ook de andere toegelaten inten
sieve zoetstoffen mogen worden gebruikt. Aan neotaam
moet een nieuw E-nummer worden toegekend, namelijk
E 961. Om de handel in en het gebruik van deze nieuwe
zoetstof te vergemakkelijken, wordt bepaald dat produc
ten die aan deze richtlijn voldoen, vanaf de datum van
inwerkingtreding mogen worden verhandeld.

(5)

Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Ak
koord „Beter wetgeven” (4) worden de lidstaten ertoe aan
gespoord voor zichzelf en in het belang van de Unie hun
eigen tabellen op te stellen die, voor zover mogelijk, het
verband weergeven tussen deze richtlijn en de omzet
tingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levens
middelenadditieven (1), en met name op artikel 31,
Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveilig
heid (EFSA),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Bij Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levens
middelen mogen worden gebruikt (2) is een lijst van zoet
stoffen vastgesteld die in de Unie mogen worden ge
bruikt, alsmede de voorwaarden voor het gebruik ervan.
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
heeft de veiligheid van neotaam als zoetstof en smaak
versterker beoordeeld en hierover op 27 september 2007
advies uitgebracht (3). Na bestudering van alle gegevens
over de stabiliteit, de afbraakproducten en de toxicologie
heeft de EFSA geconcludeerd dat het voorgestelde ge
bruik van neotaam als zoetstof en smaakversterker geen
gevaar voor de veiligheid oplevert en heeft zij een aan
vaardbare dagelijkse inname (ADI) van 0-2 mg/kg li
chaamsgewicht/dag vastgesteld. De EFSA heeft bovendien
opgemerkt dat het op grond van voorzichtige schattingen
van de blootstelling van volwassenen en kinderen aan
neotaam via de voeding zeer onwaarschijnlijk is dat de
ADI bij de voorgestelde gebruiksniveaus wordt overschre
den.
Neotaam is een zeer intensieve zoetstof, waarvan de zoet
kracht 7 000 tot 13 000 keer zo groot is als die van
sucrose. Het kan in zeer uiteenlopende producten als
alternatief voor sucrose of andere zoetstoffen dienen.
Neotaam kan alleen of in combinatie met andere zoet
stoffen worden gebruikt. Bovendien kan neotaam de
smaak van levensmiddelen en dranken veranderen.

(1) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.
(2) PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3.
(3) Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Pro
cessing Aids and Materials in Contact with Food on a request from
European Commission on Neotame as a sweetener and flavour en
hancer. The EFSA Journal (2007) 581, 1-43.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Richtlijn 94/35/EG wordt gewijzigd overeenkom
stig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 12 oktober
2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de
tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

3.
Producten die aan deze richtlijn voldoen, mogen vanaf de
datum van inwerkingtreding worden verhandeld.
(4) PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
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Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2009.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
In de bijlage bij Richtlijn 94/35/EG wordt na nummer E 959 de volgende vermelding met nummer E 961 ingevoegd:
EG-nr.

„E 961

Naam

Neotaam

Levensmiddelen

Maximale gebruiks
doses

Niet-alcoholische dranken
gearomatiseerde dranken op basis van water, met vermin
derde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

20 mg/l

dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten
of op basis van vruchtensap, met verminderde verbrandings
waarde of zonder toegevoegde suikers

20 mg/l

Desserts en soortgelijke producten
gearomatiseerde desserts op basis van water, met vermin
derde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide produc
ten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toege
voegde suikers

32 mg/kg

desserts op basis van vruchten en groenten, met vermin
derde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

desserts op basis van eieren, met verminderde verbrandings
waarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

desserts op basis van graan, met verminderde verbrandings
waarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

desserts op basis van vetten, met verminderde verbrandings
waarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

„snacks”: voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis
van zetmeel of (hazel)noten, die bepaalde aroma’s bevatten

18 mg/kg

Snoepgoed
snoepgoed zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met
verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde sui
kers

65 mg/kg

snoepgoed op basis van zetmeel, met verminderde verbran
dingswaarde of zonder toegevoegde suikers

65 mg/kg

hoorntjes en wafeltjes zonder toegevoegde suikers voor ijs

60 mg/kg

„Essoblaten” (eetpapier)

60 mg/kg

boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruch
ten of vet, met verminderde verbrandingswaarde of zonder
toegevoegde suikers

32 mg/kg

ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15 % en
ten minste 20 % zemelen, met verminderde verbrandings
waarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem,
zonder toegevoegde suikers

200 mg/kg

sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde sui
kers

65 mg/kg

kauwgom zonder toegevoegde suikers

250 mg/kg

suikerwerk in de vorm van tabletten met verminderde ver
brandingswaarde

15 mg/kg

cider en perencider

20 mg/l

dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perenci
der, gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken

20 mg/l
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Maximale gebruiks
doses

Levensmiddelen

gedistilleerde dranken met een alcoholvolumegehalte van
minder dan 15 % vol

20 mg/l

alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoog
ste 1,2 % vol

20 mg/l

„Tafelbier/Bière de table/Table beer” (met een extractgehalte
van de stamwort van minder dan 6 %) met uitzondering van
„Obergäriges Einfachbier”

20 mg/l

bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent
NaOH

20 mg/l

donker bier van het type „oud bruin”

20 mg/l

bier met verminderde verbrandingswaarde

1 mg/l

consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zon
der toegevoegde suikers

26 mg/kg

vruchten in blik of in glas, met verminderde verbrandings
waarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandings
waarde

32 mg/kg

vruchten- en groentebereidingen, met verminderde verbran
dingswaarde

32 mg/kg

zoetzure vruchten- en groenteconserven

10 mg/kg

„Feinkostsalat”

12 mg/kg

zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede mari
naden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren

10 mg/kg

soep met verminderde verbrandingswaarde

5 mg/l

sauzen

12 mg/kg

mosterd

12 mg/kg

banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden

55 mg/kg

voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte
diëten voor gewichtsvermindering te worden genuttigd, als
omschreven in Richtlijn 96/8/EG

26 mg/kg

dieetvoeding voor medisch gebruik, als omschreven in Richt
lijn 1999/21/EG

32 mg/kg

voedingssupplementen als omschreven
2002/46/EG, verstrekt in vloeibare vorm

in

Richtlijn

20 mg/kg

voedingssupplementen als omschreven
2002/46/EG, verstrekt in vaste vorm

in

Richtlijn

60 mg/kg

voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn
2002/46/EG op basis van vitaminen en/of mineraalelemen
ten in de vorm van siroop of kauwtabletten

185 mg/kg

tafelzoetstoffen

quantum satis”

