
Streszczenie notyfikacji otrzymanych przez Komisję Europejską do dnia 31 grudnia 2004 r. na
mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(2005/C 208/02)

Od chwili wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 258/97 dnia 15 maja 1997 r. do dnia 31 grudnia
2004 r. Komisja otrzymała 46 notyfikacji wprowadzenia do obrotu nowej żywności lub składników
żywności na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

1 AgrEvo UK Limited
Chesterford Park
Saffron Walden
Essex CB10 1XL
United Kingdom

Przetworzony olej z gene-
tycznie zmodyfikowanych
nasion rzepaku (olej kanola)
pochodzących z transfor-
macji TOPAS 19/2 oraz
wszystkich tradycyjnych
krzyżówek

„Sprawozdanie na temat oleju
z genetycznie zmodyfikowa-
nych nasion rzepaku odpor-
nych na glufosynat amonu”
(ACNFP) (1) (UK)

9 czerwca 1997 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

24 czerwca 1997 r.

2a Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B-9000 Gent

Przetworzony olej z gene-
tycznie zmodyfikowanych
nasion rzepaku otrzymanych
z:
i) linii męskosterylnych

nasion rzepaku MS1Bn
(B91-4) oraz wszystkich
tradycyjnych krzyżówek;

ii) linii nasion rzepaku o
przywróconej płodności
RF2Bn (B94-2) oraz
wszystkich tradycyjnych
krzyżówek;

iii) kombinacji hybrydowej
MS1XRF2

„Sprawozdanie na temat oleju
pochodzącego z linii o przy-
wróconej płodności do
użycia w programie hodowli
hybrydowej genetycznie
zmodyfikowanego rzepaku”
(ACNFP) (1) (UK)

10 czerwca 1997 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

24 czerwca 1997 r.
ponownie

28 lipca 1998 r.

2b Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B-9000 Gent

Przetworzony olej z gene-
tycznie zmodyfikowanych
nasion rzepaku otrzymanych
z:
i) linii męskosterylnych

nasion rzepaku MS1Bn
(B91-4) oraz wszystkich
tradycyjnych krzyżówek;

ii) linii nasion rzepaku o
przywróconej płodności
RF1Bn (B93-101) oraz
wszystkich tradycyjnych
krzyżówek;

iii) kombinacji hybrydowej
MS1XRF1

„Sprawozdanie na temat oleju
pochodzącego z linii o przy-
wróconej płodności do
użycia w programie hodowli
hybrydowej genetycznie
zmodyfikowanego rzepaku”
(ACNFP) (1) oraz
„Sprawozdanie na temat oleju
pochodzącego z genetycznie
zmodyfikowanego rzepaku”
(ACNFP) (1) (UK)

10 czerwca 1997 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

24 czerwca 1997 r.
ponownie

28 lipca 1998 r.

3 Monsanto Services Interna-
tional S.A
Avenue de Tervuren 270-272
B-1150 Brussels

Rafinowany olej z nasion
rzepaku odpornego na
glifosat z linii GT73

„Sprawozdanie na temat oleju
pochodzącego z genetycznie
zmodyfikowanego rzepaku o
nasionach odpornych na
glifosat” (ACNFP) (1) (UK)

10 listopada 1997 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

21 listopada 1997 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

4 Monsanto Services Interna-
tional S.A
Avenue de Tervuren 270-272
B-1150 Brussels

Żywność i składniki
żywności otrzymywane z
mączki kukurydzianej,
glutenu kukurydzianego,
skrobi kukurydzianej,
glukozy kukurydzianej i oleju
kukurydzianego otrzymanych
z potomstwa kukurydzy linii
MNO 810

„Sprawozdanie na temat
przetworzonych produktów
pochodzących z genetycznie
zmodyfikowanego rzepaku o
nasionach zabezpieczonych
przed owadami” (ACNFP) (1)
(UK)

10 grudnia 1997 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

6 lutego 1998 r.

5 AgrEvo France S.A.
Les Algorithmes
Bâtiment Thalès
Saint Aubin
F-91197 Gif-sur-Yvette Cedex

i) skrobia i wszystkie jej
pochodne;

ii) oleje rafinowane i nierafi-
nowane;

iii) wszystkie produkty uzys-
kane na skutek obróbki
cieplnej lub w procesie
fermentacji ze śruty,
kaszy i mączki (suche
zmielone fragmenty)
otrzymanych z gene-
tycznie zmodyfikowanej
kukurydzy odpornej na
glufosynat amonu,
pochodzących z transfor-
macji T25 oraz wszystkie
odmiany pochodne

„Sprawozdanie na temat
przetworzonych produktów
pochodzących z genetycznie
zmodyfikowanej kukurydzy
odpornej na glufosynat
amonu” (ACNFP) (1) (UK)

12 stycznia 1998 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

6 lutego 1998 r.

6 Novartis Seeds AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel

Żywność i składniki
żywności otrzymane z orygi-
nalnego transformanta Bt11
skrzyżowanego z linią
wsobną Northrup King
Company #2044 (kukurydza)
oraz z każdej innej wsobnej
lub hybrydowej linii
pochodzącej od niego i
zawierającej wprowadzone
geny

ACNFP (1) (UK) Sprawozdanie
na temat ziaren z genetycznie
zmodyfikowane kukurydzy
odpornej na owady

30 stycznia 1998 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

6 lutego 1998 r.

7 Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco, 7
B-1160 Brussels

Nowa żywność lub nowe
składniki żywności wyprodu-
kowane z genetycznie
zmodyfikowanej kukurydzy
linii MON 809

ACNFP (1) (UK) Sprawozdanie
na temat genetycznie zmody-
fikowanej kukurydzy zabez-
pieczonej przed owadami
Pioneer Hi-bred International
— linia MON 809

14 października
1998 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

23 października
1998 r.

8 Hoechst Schering,
AgrEvo GmbH
Industriepark Hoechst
AgrEvo-Haus K 607
D-65926 Frankfurt am Main

Przetworzony olej z gene-
tycznie zmodyfikowanych
nasion rzepaku pochodzą-
cych z odmiany Falcon GS
40/90

BgVV (2) (D) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności oleju rafinowanego
uzyskanego z genetycznie
zmodyfikowanych nasion
rzepaku z odmiany Falcon
GS 40/90 odpornych na
glufosynat

21 października
1999 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

8-9 listopada 1999 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

9 Hoechst Schering,
AgrEvo GmbH
Industriepark Hoechst
AgrEvo-Haus K 607
D-65926 Frankfurt am Main

Przetworzony olej z gene-
tycznie zmodyfikowanych
nasion rzepaku pochodzą-
cych z odmiany Liberator
L62

BgVV (2) (D) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności oleju rafinowanego
uzyskanego z genetycznie
zmodyfikowanych nasion
rzepaku z odmiany Liberator
pHoe6/Ac odpornych na
glufosynat

21 października
1999 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

8-9 listopada 1999 r.

10 Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B-9000 Gent

Przetworzony olej z gene-
tycznie zmodyfikowanych
nasion rzepaku otrzymanych
z: linii męskosterylnych
nasion rzepaku MS8 (DBN
230-0028) oraz wszystkich
tradycyjnych krzyżówek;
nasion rzepaku o przywró-
conej płodności RF(DBN212-
0005) oraz wszystkich trady-
cyjnych krzyżówek kombi-
nacji hybrydowej MS8 x RF3

BgVV (2) (D) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności oleju rafinowanego
uzyskanego z genetycznie
zmodyfikowanych nasion
rzepaku z odmiany MS8/RF3
odpornych na glufosynat

21 października
1999 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

8-9 listopada 1999 r.

11 F. Hoffman — La Roche Ltd.
Vitamins & Fine Chemicals
Regulatory Affairs
Bldg 241/283
CH-4070 Basel

Ryboflawina pochodząca z
Bacillus subtilis jako odżywka

ACNFP (1) (UK) Sprawozdanie
na temat ryboflawiny
pochodzącej z fermentacji
przy zastosowaniu gene-
tycznie zmodyfikowanych
bakterii Bacillus subtilis

20 marca 2000 r. 26 kwietnia 2000 r.

12 Mr. Jean-Pierre Clavié
„Vidalou”
F-47300 Pujols

„Olej z pestek suszonych
śliwek”

AFSSA (3) (F) Opinia w
sprawie wprowadzenia do
obrotu „Oleju z pestek suszo-
nych śliwek z pierwszego
tłoczenia”

24 lipca 2000 r. 4 sierpnia 2000 r.

13 Ms Catherine Drevet
CD & A sarl
14 avenue de l'opera
F-75001 Paris

Olej arganowy
(Argania spinosa L.)

AFSSA (3) (F) Opinia w
sprawie oceny zasadniczej
równoważności oleju argano-
wego (Argania spinosa L.) z
innymi olejami spożywczymi

23 lipca 2002 r. 26 sierpnia 2002 r.

14 Dr. Bruno Tinland
Monsanto Services Interna-
tional
Avenue de Tervuren 270-272
B-1150 Brussels

Olej z nasion bawełny gene-
tycznie zmodyfikowanej z
linii 1445 (odpornej na
herbicydy)

ACNFP (1) (UK) Wniosek o
wydanie opinii na podstawie
art. 5 w sprawie zasadniczej
równoważności oleju z
nasion bawełny oraz skład-
ników żywności pochodzą-
cych z bawełny RoundupÒ
Ready

24 lipca 2002 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

19 grudnia 2002 r.

15 Dr. Bruno Tinland
Monsanto Services Interna-
tional
Avenue de Tervuren 270-272
B-1150 Brussels

Olej z nasion bawełny gene-
tycznie zmodyfikowanej z
linii 531 (zabezpieczonej
przed owadami)

ACNFP (1) (UK) Wniosek o
wydanie opinii na podstawie
art. 5 w sprawie zasadniczej
równoważności oleju z
nasion bawełny oraz skład-
ników żywności pochodzą-
cych z bawełny zabezpie-
czonej przed owadami

24 lipca 2002 r.
Od dnia 18
kwietnia 2005 r.
patrz rejestr na
mocy art. 28
rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003

19 grudnia 2002 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

16 M Jean-Paul Braud
Innovalg S.A.R.L.
Centre d'Algoculture
Polder du Dain
F-85230 Bouin

Mikroalga Odontella aurita AFSSA (3) (F) Opinia Francu-
skiej Agencji Bezpieczeństwa
Sanitarnego Żywności w
sprawie wniosku o ocenę
dowodu zasadniczej równo-
ważności mikroalgi Odontella
aurita z zatwierdzonymi
algami

9 grudnia 2002 r. 19 grudnia 2002 r.

17 Herr Matthias Werner
NCT Nord Trading GmbH
Albert-Schweitzer-Str. 20
D-85375 Neufahrn b. Frei-
sing

Sok z owoców Morinda citri-
folia

BVL (4) (D) Opinia w sprawie
stwierdzenia zasadniczej
równoważności soku z
owoców Morinda citrifolia L.
produkowanego przez NCT
Trading GmbH z sokiem z
noni zatwierdzonym jako
nowy składnik żywności

10 listopada 2003 r. 5 grudnia 2003 r.

17a Drs. René van Lohuizen
Will & Co. B.V.
Postbus 46
1170 AA Badhoevedorp
Nederland
Dellaertlaan 24
1171 HG Badhoevedorp
Nederland

Sok z owoców Morinda citri-
folia

Patrz nr 17
Potwierdzone przez
Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport —
Ministerstwo zdrowia,
kultury fizycznej i sportu
(NL)

22 czerwca 2004 r. 6 lipca 2004 r.

17b Poul A Svane
Svane Trading ApS
Rypevang 4
DK-3450 Allerød

Sok z owoców Morinda citri-
folia

Patrz nr 17
Potwierdzone przez BVL (4)
(D) dla MfFLoF (7) (DK)

6 lipca 2004 r. 16 lipca 2004 r.

17c Kerstin Wiegärtner
Xerion Overseas
Hauptstrasse 36-38
D-91278 Pottenstein

Sok z owoców Morinda citri-
folia

Patrz nr 17
Potwierdzone przez BVL (4)
(D)

10 sierpnia 2004 r. 16 sierpnia 2004 r.

18 Professor Dr. G.-W. von
Rymon Lipinski
Head Regulatory Services &
Management
Nutrinova
Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main

olej z mikroalg bogaty w
kwas DHA (dokozahek-
saenowy) (DHActiveTM)

BfR (5) (D) Opinia w sprawie
stwierdzenia zasadniczej
równoważności oleju zawie-
rającego kwas DHA45 z
olejem Omega GoldTM

zatwierdzonym jako nowy
składnik żywności

10 listopada 2003 r. 24 grudnia 2003 r.

19 Dr. Ernst Karrer
Paracelsus Haus GmbH
Freistädter Straße 236
A-4040 Linz

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

AGES (6) (A) Wniosek w
sprawie stwierdzenia zasadni-
czej równoważności na mocy
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla „Bula Noni®
100 % soku z owoców
Spezies Morinda citrifolia L.”
wyprodukowanego przez
„Paracelsus Haus Handels-
und Dienstleistungs GmbH”
jako nowego składnika
żywności

23 grudnia 2003 r. 14 stycznia 2004 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

20 Herr Michael Gracher
GSE-Vertrieb
Biologische Nahrungsergän-
zungs- und Heilmittel GmbH
Saargemünder Str. 18
D-66119 Saarbrücken

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

BVL (4) (D) Opinia w sprawie
stwierdzenia zasadniczej
równoważności soku z
owoców Morinda citrifolia L.
wyprodukowanego przez
GSE-Vertrieb z sokiem z noni
(sok z owoców Morinda citri-
folia L.) wyprodukowanym
przez. Morinda Inc. zatwier-
dzonym jako nowy składnik
żywności

24 grudnia 2003 r. 26 stycznia 2004 r.

21 Herr Franz Brenner
Botanical Products Interna-
tional
F.M. Brenner GmbH
Hauptstrasse 10
A-2392 Wienerwald/Grub

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

AGES (6)(A) Wniosek o
stwierdzenie zasadniczej
równoważności zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla koncentratu
soku z noni wyprodukowa-
nego przez „Botanical
Products International (BPI)
— F.M. Brenner GmbH” z
owoców Morinda citrifolia L.
jako nowego składnika
żywności (10 grudnia 2003 r.)

9 stycznia 2004 r. 14 stycznia 2004 r.

AGES (6)(A) Wniosek o
stwierdzenie zasadniczej
równoważności zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla soku z noni
wyprodukowanego przez
„Botanical Products Interna-
tional (BPI) — F.M. Brenner
GmbH” z owoców Morinda
citrifolia L. jako nowego
składnika żywności (28
czerwca 2004 r.)

30 czerwca 2004 r. 5 sierpnia 2004 r.

22 Poul A Svane
Svane Trading ApS
Rypevang 4
DK-3450 Allerød

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

MfFLoF (7), Fødevaredirekto-
ratet — Departament ds.
Żywności (DK) — Opinia w
sprawie równoważności soku
z noni Pouls Svane Trading z
zatwierdzonym produktem,
por. decyzja Komisji
2003/426/WE z dnia 5
czerwca 2003 r. zatwier-
dzająca wprowadzenie na
rynek soku z noni (soku z
owoców Morinda citrifolia L.)
jako nowego składnika
żywności

16 stycznia 2004 r. 6 lutego 2004 r.

22a Tahiti Naturel EURL
PO Box 14968
Arue — Tahiti
French Polynesia
c/o Mme Marysa Benjamin
Tahiti Naturel
1 Square Xavier Monteny
F-93220 Gagny.

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

Patrz nr 22 21 czerwca 2004 r. 29 czerwca 2004 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

23 Herr Franz Mitterbauer
FM Network Marketing
GmbH
Stadtplatz 13/1
A-5280 Braunau

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia) z 10 %
koncentratu soku z winogron
oraz
Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

AGES (6) (A) Wniosek o
stwierdzenie zasadniczej
równoważności zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla soku „Indian
Noni Indian Mulberry,
Morinda Saft z 10% koncen-
tratu soku z winogron”
wyprodukowanego przez
„FM NETWORK MARKE-
TING GMBH” jako nowego
składnika żywności (27
lutego 2004 r.)

1 marca 2004 r. 16 marca 2004 r.

AGES (6) (A) Wniosek o
stwierdzenie zasadniczej
równoważności zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla soku „Indian
Noni Indian Mulberry,
Morinda Saft” wyprodukowa-
nego przez „FM NETWORK
MARKETING GMBH” jako
nowego składnika żywności
(27 lipca 2004 r.)

2 sierpnia 2004 r. 5 sierpnia 2004 r.

24 Georg Jessner
Planta Naturstoffe Vertriebs-
ges.m.b.H.
Erlgasse 48
A-1120 Wien

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

AGES (6) (A) Wniosek o
stwierdzenie zasadniczej
równoważności zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla soku „Noni-
vera Saft (nazwa handlowa),
Bio Noni Saft” wyproduko-
wanego przez „Planta Natur-
stoffe Vertriebsges.m.b.H.”
jako nowego składnika
żywności

29 marca 2004 r. 21 kwietnia 2004 r.

25 Els Deprez
G.D.I. nv
Wolvenhovenstraat 12
B-8870 Izegem

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

Opinia Hoge Gezondheids-
raad — Wysokiej Rady ds.
Zdrowia (B) w sprawie
wniosku o stwierdzenie
zasadniczej równoważności
soku z noni wyprodukowa-
nego przez GDI zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. nr 258/97

24 maja 2004 r. 6 lipca 2004 r.

26 Dr. John Wilkinson
Herbal Sciences International
Ltd. The Seed Bed Centre,
Langston Road
Loughton Essex IG10 3TQ
United Kingdom
for
US Nutra
2751 Nutra Lane
USA 32726 Eustis Fl

Kapsułki z bogatą w astak-
santin karotenoidową
oleożywicą pochodzącą z
Haematococcus Pluvialis (maks.
4 mg astaksantinu na
kapsułkę)

ACNFP (1) (UK) Wniosek o
wydanie opinii na mocy art.
5 w sprawie zasadniczej
równoważności bogatej w
astaksantin karotenoidowej
oleożywicy pochodzącej z
Haematococcus pluvialis

28 czerwca 2004 r. 13 lipca 2004 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji

Data przekazania
Państwom

Członkowskim

27 Ms Leena Morander
Teriaka Ltd.
Siirakuja 3
FIN-01490 Vantaa

Produkty typu mleko i napoje
sojowe z dodatkiem fitoste-
roli i fitostanoli
Oraz
Sfermentowane przetwory
mleczne z dodatkiem fitoste-
roli i fitostanoli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypadku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku fitosteroli/fitostanoli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g fitosteroli/fitostanoli

NFB (8) (FIN) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności napojów mlecz-
nych i sojowych z dodatkiem
Diminicol® (Teriaka Ltd.)

1 lipca 2004 r. 16 lipca 2004 r.

NFB (8) (FIN) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności sfermentowanych
przetworów mlecznych z
dodatkiem Diminicol®
(Teriaka Ltd.)

4 października
2004 r.

16 listopada 2004 r.

28 Mr Javier Echevarria
Gutierrez
Corporaction Alimentaria
PEÑASANTA S.A.
E-33199 Granda-Siero

Produkty typu mleko i mleko
sfermentowane z dodatkiem
fitosteroli/fitostanoli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypadku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku fitosteroli/fitostanoli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g fitosteroli/fitostanoli

Fitosterole/fitostanole
dopuszczone decyzją Komisji
2004/333/WE

7 czerwca 2004 r. 4 sierpnia 2004 r.

29 Friedrich Reuss for
i) MEDICURA AG

Am Baumfeld 14
D-97616 Bad Neustadt

ii) Littlefood GmbH
Schmiedweg 6
A-6380 St. Johann

iii) Naturana GmbH
Eichthalstraße 12a
D-82377 Penzberg

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

AGES (6) (A) Wniosek o
stwierdzenie zasadniczej
równoważności zgodnie z
art. 3 ust. 4 rozp. (WE)
nr 258/97 dla soku „Noni-
Fruchtsaft von den Cook-
Inseln” wyprodukowanym
przez „Littlefood”, „Naturana
GmbH” i „Medicura AG” jako
nowego składnika żywności

23 lipca 2004 r. 2 sierpnia 2004 r.

30 Ms Geraldine Perez
Danone
126, rue Jules-Guesde
F-92302 Levallois-Perret

Jogurt z dodatkiem fitosteroli
i fitostanoli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypadku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku fitosteroli/fitostanoli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g fitosteroli/fitostanoli

NFB (8) (FIN) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności jogurtów z dodat-
kiem DANACOL®
(DANONE France)

29 lipca 2004 r. 12 sierpnia 2004 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub składników
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Data przekazania
Państwom

Członkowskim

31 Dr Horst Messinger
Cognis Deutschland GmbH &
Co. KG
Postfach 13 01 64
D-40551 Düsseldorf
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf

Estry fitosteroli, które dodaje
się do
i) produktów typu mleko i

jogurt i
ii) tłuszczy do smarowania

jak określono w rozporzą-
dzeniu Rady (WE)
nr 2991/94, z wyjątkiem
tłuszczów używanych do
gotowania i pieczenia
oraz do smarowania
bazujących na maśle lub
innym tłuszczu zwie-
rzęcym

FSA (9) (UK) Wniosek o
wydanie opinii w sprawie
zasadniczej równoważności
fitosteroli i ich estrów

23 lipca 2004 r. 4 sierpnia 2004 r.

31a Mr Gilles Nassy
Novandie
19, rue de la République
F-76153 Maromme Cedex

Produkty typu jogurt z dodat-
kiem estrów fitosteroli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypapdku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku estrów fitosteroli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g dodatku estrów fitoste-
roli

Estry fitosteroli potwierdzone
przez Cognis

22 lipca 2004 r. 9 września 2004 r.

31b Ms Maria Donzília de Jesus
Cantarinho
LACTOGAL
Produtos Alimentares S.A.
Rua do Campo Alegre 830 5°
P-4150-171 Porto

Produkty typu mleko i jogurt
z dodatkiem estrów fitoste-
roli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypapdku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku estrów fitosteroli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g dodatku estrów fitoste-
roli

Estry fitosteroli potwierdzone
przez Cognis

30 września 2004 r. 21 października
2004 r.

31c Mr Eric Grande
Danone Vitapole
Route Départementale 128
F-91767 Palaiseau Cedex
for
Compagnie Gervais Danone

Produkty typu sfermento-
wane mleko z dodatkiem
estrów fitosteroli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypapdku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku estrów fitosteroli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g dodatku estrów fitoste-
roli

NFB (8) (FIN) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności produktów typu
jogurt z dodatkiem fitosteroli
(Compagnie Gervais Danone)
i opinia NFB (8) (FIN) wydana
w związku z notyfikacją nr
30.
Estry fitosteroli mogą być
także tym samym składni-
kiem potwierdzonym przez
Cognis

23 listopada 2004 r. 13 grudnia 2004 r.
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Państwom

Członkowskim

32 Michael O'Shea
QA Consumer Food Manager
Dairygold
Clonmel Road
Mitchelstown
Co. Cork
Ireland

Tłuszcze do smarowania, z
wyjątkiem tłuszczów do
gotowania i smażenia oraz
smarowania bazujące na
maśle lub innym tłuszczu
zwierzęcym z dodatkiem
fitosteroli
porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypapdku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodanych estrów fitosteroli.

Food Safety Authority of
Ireland — Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności w Irlandii
Listem z dnia 11 sierpnia
wyraził opinię, że ten tłuszcz
do smarowania był zasad-
niczo równoważny z
podobnym produktem na
rynku UE.

30 sierpnia 2004 r. 20 września 2004 r.

33 Brent Rogers
Cargill Acidulants
Cargill Drive
Eddyville
IA 52553
USA

Wodorochlorek glukozaminy
otrzymany z grzyba Asper-
gillus niger

ACNFP (1) (UK) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności wodorochlorku
glukozaminy (Aspergillus
niger) zgodnie z art. 5
rozporządzenia w sprawie
nowej żywności

6 sierpnia 2004 r. 13 października
2004 r.

34 Mr Salvador Martí Gómez-
Lechón
SomaNoni
TICO CATALANA S.A.
Sucursal en España
Camino de Aldaya 18
E-46940 Manises, Valencia

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

AESA (10) (E) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności produktu o nazwie
„Somanoni” wyprodukowa-
nego przez Tico Catalana
S.A.

16 sierpnia 2004 r. 7 października
2004 r.

35 Mr Daniel Deneke
COSMOS-AN Europe B.V.
Postbus 2699
6401 DD Heerlen
Nederland
Economiestraat 13
6433 KC Hoensbroek
Nederland

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

Gezondheidsraad — Rada ds.
Zdrowia (NL) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności soku z noni (3) z
owoców Morinda citrifolia

13 października
2004 r.

16 listopada 2004 r.

36 Mr Gerry Reints
NONI Hawaii BV
Postbus 1342
9701 BH Groningen
Nederland
Aweg 43
9718 CX Groningen
Nederland

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

Gezondheidsraad — Rada ds.
Zdrowia (NL) Opinia w
sprawie zasadniczej równo-
ważności soku z noni (2) z
owoców Morinda citrifolia

14 października
2004 r.

16 listopada 2004 r.

37 Mr Pascal Erdmann
Natures Products
15 Brailsford Court, Howick
Auckland
New Zealand

Sok z noni (sok z owoców
Morinda citrifolia)

Food Standards Agency —
Agencja Norm Żywności
(UK) Opinia w sprawie
równoważności soku z noni
z Cook Island produkowa-
nego przez Natures Products
Ltd.

2 listopada 2004 r. 15 listopada 2004 r.

25.8.2005C 208/10 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Wnioskodawca Opis żywności lub składników
żywności Podstawy naukowe Data notyfikacji
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Członkowskim

38 Dr. F. Shinnick
Cargill
15407 McGinty Road
MS 110
Wyazata, MN 55391
USA

Żywność z dodatkiem fitoste-
roli:
Tłuszcze do smarowania, z
wyjątkiem tłuszczów do
gotowania i smażenia oraz
smarowania bazujące na
maśle lub innym tłuszczu
zwierzęcym;

sosy sałatkowe, majonez i
ostre sosy;

napoje typu mleko z
owocami i/lub ziarnami,
napoje owocowe na bazie
mleka, produkty typu sfer-
mentowane mleko, w których
tłuszcz lub proteiny zawarte
w mleku zostały częściowo
lub całkowicie zastąpione
tłuszczem lub proteinami
roślinnymi oraz napoje
sojowe;

Produkty typu ser (o zawar-
tości tłuszczu ≤12g na 100g),
w których tłuszcz lub
proteiny zawarte w mleku
zostały częściowo lub całko-
wicie zastąpione tłuszczem
lub proteinami roślinnymi

porcja nie będzie mogła
zawierać więcej niż 3 g (w
przypadku jednej porcji na
dzień) lub więcej niż 1 g (w
przypadku 3 porcji na dzień)
dodatku fitosteroli/fitostanoli;
jeden pojemnik napojów nie
może zawierać więcej niż
3 g fitosteroli/fitostanoli

Novel Food Board — Rada
ds. Nowej Żywności (FIN)
Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności w przypadku
zamiaru użycia fitosteroli/
fitostanoli jako składnika
żywności (Cargill Incorpora-
tion)

24 października
2004 r.

13 grudnia 2004 r.

(1) ACNFP Advisory Committee on Novel Foods and Processes — Komitet Doradczy ds. Nowej Żywności i Przetwórstwa (UK)
(2) BgVV Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin — Federalny Instytut ds. Ochrony Zdrowia Konsumentów i Weterynarii (D)
(3) AFSSA Agence française de sécurite sanitaire des alimentes — Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności (F)
(4) BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit — Federalny Urząd ds. Ochrony Zdrowia Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (D)
(5) BfR Bundesinstitut für Risikobewertung — Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka (D)
(6) AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (A)
(7) MfFLoF Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa (DK)
(8) NFB Novel Food Board — Rada ds. Nowej Żywności (FIN)
(9) FSA Food Standards Agency — Agencja Norm Żywności (UK)
(10) AESA Agencia espaniola de seguridad alimentaria — Hiszpańska Agencja Bezpiecznej Żywności (E)
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