
Zestawienie notyfikacji otrzymanych przez Komisję Europejską w 2005 r. na mocy art. 5
rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(2006/C 183/02)

Pomiędzy 1 stycznia 2005 r. a 31 grudnia 2005 r. Komisja Europejska otrzymała 31 notyfikacji o wpro-
wadzeniu do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z art. 5 rozporządzenia
(WE) nr 258/97.

Wnioskodawca Opis żywności lub składników żywności Dowody naukowe Notyfikacja
Data przekazania

państwom
członkowskim

27a Dr. L. Nyberg
Skånemejerier
S-205 03 Malmö

Produkty typu jogurt z dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej
niż 3 g fitosteroli/fitostanoli.

Dostawcą fitosteroli jest firma Teriaka (Diminicol) 26 sierpnia 2005 r. 8 września 2005 r.

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

Fitosterole oraz estry fitosteroli jako dodatki do
tłuszczów do smarowania (z wyłączeniem tłuszczów
do gotowania i smażenia oraz tłuszczów do smaro-
wania bazujących na maśle lub innym tłuszczu zwie-
rzęcym), sosów sałatkowych łącznie z majonezem i
produktami typu mleko, jak określono w decyzji
Komisji 2004/333/WE, ostrych sosów, jak określono
w decyzji Komisji 2004/334/WE, napojów owoco-
wych na bazie mleka, jak określono w decyzji
Komisji 2004/336/WE.

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej
niż 3 g fitosteroli/fitostanoli;

ostre sosy będą pakowane w pojedynczych porcjach.

UEL (1) (FIN) Opinia w sprawie zasadniczej równo-
ważności produkowanych przez Cognis fitosteroli i
ich estrów oraz wzbogaconych nimi artykułów
spożywczych (Cognis Deutschland GmbH & Co)

20 kwietnia 2005 r. 29 czerwca 2005 r.
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31d Dr. R. Keller
MIFA AG Frenkendorf
Rheinstraβe 99
CH-4402 Frenkendorf

Tłuszcze do smarowania z dodatkiem estrów fitoste-
roli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli

Estry fitosteroli są tym samym składnikiem, co
składnik zgłoszony przez Cognis.

30 maja 2005 r. 29 czerwca 2005 r.

31e Mr. F. Meindl
Nöm AG
Vöslauer Straße 109
A-2500 Baden

Produkty typu mleko z dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej
niż 3 g fitosteroli/fitostanoli

Estry fitosteroli są tym samym składnikiem, co
składnik zgłoszony przez Cognis.

2 września 2005 r. 9 września 2005 r.

31f Mr. M._A. García Baquero
LÁCTEAS GARCIA BAQUERO S.A.
Polígno industrial „Alces” 22-23
E-13600 Alcázar de San Juan

Produkty typu ser z dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli

Estry fitosteroli są tym samym składnikiem, co
składnik zgłoszony przez Cognis.

22 lipca 2005 r. 8 września 2005 r.

39 Mr David Backstrom
Resort Health Products
Noni Maui Nutrition & Cosmetics
211, Napoko Place
Kulu Maui 96790 Hawai
USA

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) Opinia AFSSA (F) (2) w sprawie oceny zasadniczej
równoważności hawajskiego soku z noni z innym
sokiem z noni zatwierdzonym decyzją Komitetu
Naukowego Komisji Europejskiej ds. Żywności z
dnia 5 czerwca 2003 r. (F)

28 stycznia 2005 r. 22 lutego 2005 r.

40 Mr Gerhard Stemmler
Herbex Ltd.
P.O.Box 516
17 Vesi Crescent Waiyavi
Lautoka
Fidji Islands

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) ACNFP (3) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności soku z noni produkowanego na
wyspach Oceanu Spokojnego, wydana zgodnie z art.
5 rozporządzenia w sprawie nowej żywności

11 stycznia 2005 r. 11 lutego 2005 r.
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40a Mr W. G. Brull
Royal Noni (Fiji) Limited
P.O.Box 5842
Lautoka
Fiji Islands

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) ACNFP (3) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności soku z noni produkowanego na
wyspach Oceanu Spokojnego, wydana zgodnie z art.
5 rozporządzenia w sprawie nowej żywności

15 kwietnia 2005 r. 25 kwietnia 2005 r.

40b Mr. Alexander Litterst
Blütenweg 17
D-78351 Bodmann-Ludwigshafen
on behalf of
Tauro Tukaroa
Sunline Noni Ltd.
Rarotonga
P.O. Box 295
Cook Islands

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) ACNFP (3) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności soku z noni produkowanego na
wyspach Oceanu Spokojnego, wydana zgodnie z art.
5 rozporządzenia w sprawie nowej żywności

2 czerwca 2005 r. 29 czerwca 2005 r.

40c Mr Ken Newton
C.C.K. Trading Ltd.
P.O. Box 3043
Apia
Samoa

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) ACNFP (3) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności soku z noni produkowanego na
wyspach Oceanu Spokojnego, wydana zgodnie z art.
5 rozporządzenia w sprawie nowej żywności

25 maja 2005 r. 29 czerwca 2005 r.

40d Mr. Bradley J. Stafford
Cook Islands Noni Marketing Ltd.
P.O.Box 184
Rarotonga
Cook Islands

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) ACNFP (3) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności soku z noni produkowanego na
wyspach Oceanu Spokojnego, wydana zgodnie z art.
5 rozporządzenia w sprawie nowej żywności

29 września 2005 r. 20 października
2005 r.

41 Dr David Stewart
Forbes Medi-Tech Inc.
750 West Pender Street
Vancouver B.C. V6C 2T8
Canada

Żywność wymieniona w art. 1 decyzji Komisji
2000/500/WE oraz w załączniku 1 do decyzji
Komisji 2004/333/WE, 2004/334/WE,
2004/335/WE i 2004/336/WE (tłuszcze do smaro-
wania, sosy sałatkowe, produkty typu mleko sfer-
mentowane, napoje sojowe, produkty typu ser,
produkty typu jogurt, ostre sosy, napoje owocowe
na bazie mleka) z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli
(ReducolTM)

UEL (1) (FIN) Opinia w sprawie zasadniczej równo-
ważności artykułów spożywczych z dodatkiem fitos-
terolu Reducol™ (Forbes Medi-Tech Inc.)

22 kwietnia 2005 r. 6 czerwca 2005 r.
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41a Timo Keski-Kasari
Juustoportti Oy
Meijeritie 3
FIN-61600 Jalasjärvi

Produkty typu jogurt z dodatkiem fitosteroli/fitosta-
noli (ReducolTM)

Produkty typu jogurt są wprowadzane w formie
zgodnej z przepisami art. 2 decyzji Komisji
2004/334/WE — 2004/336/WE

UEL (1) (FIN) Opinia w sprawie zasadniczej równo-
ważności artykułów spożywczych z dodatkiem fitos-
terolu Reducol™ (Forbes Medi-Tech Inc.)

10 maja 2005 r. 30 czerwca 2005 r.

41b Dr. Gilles Nassy
Novandie
19, rue de la République
F-76153 Maromme Cedex

Produkty typu jogurt i inne produkty nabiałowe z
dodatkiem estrów fitosteroli (ReducolTM)

Produkty typu jogurt i inne produkty nabiałowe są
wprowadzane w formie zgodnej z przepisami art. 2
decyzji Komisji 2004/845/WE.

Estry fitosteroli są tymi samymi składnikami, co
składniki zatwierdzone decyzją Komisji
2004/845/WE. Ponadto produkty typu jogurt i inne
produkty nabiałowe z dodatkiem estrów fitosteroli
zostały już wcześniej zgłoszone przez Forbes Medi
Tech (zob. nr 41).

27 maja 2005 r. 29 czerwca 2005 r.

41c Ms N. Carrolo
Pingo Doce Distribuição Alimentar S.A.
Rua Actor António Silva, 7
Aparto 52022
P-1649-033 Liboa

Napoje na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej
niż 3 g fitosteroli

Są to te same fitosterole, co zatwierdzone decyzją
Komisji 2004/845/WE

17 czerwca 2005 r. 4 lipca 2005 r.

41d Mr D. Dobbins
Robert Wisemans & Sons Limited
159 Glasgow Road
East Kilbride
Glasgow G74 4PA
United Kingdom

Napoje na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej
niż 3 g fitosteroli

Są to te same fitosterole, co zatwierdzone decyzją
Komisji 2004/845/WE

27 czerwca 2005 r. 26 lipca 2005 r.

41f Mr C Swire
Fayrefield Foods Ltd.
Englesa House
Barthomley Road
Crewe, Cheshire CW1 UF
United Kingdom

Tłuszcze do smarowania z dodatkiem fitosteroli, z
wyjątkiem tłuszczów do gotowania i smażenia oraz
tłuszczów do smarowania bazujących na maśle lub
innym tłuszczu zwierzęcym

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli

Są to te same fitosterole, co zatwierdzone decyzją
Komisji 2004/845/WE

13 lipca 2005 r. 3 sierpnia 2005 r.
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41g Dr. Walter Link
Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH &
Co. KG
Münsterstr. 9-11
D-49171 Hilter

Tłuszcze do smarowania z dodatkiem fitosteroli, z
wyjątkiem tłuszczów do gotowania i smażenia oraz
tłuszczów do smarowania bazujących na maśle lub
innym tłuszczu zwierzęcym

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli

Dostawcą fitosteroli jest Forbes MediTech 15 listopada 2005 r. 7 grudnia 2005 r.

42 Dr David Stewart
Forbes Medi-Tech Inc.
750 West Pender Street
Vancouver B.C. V6C 2T8
Canada

Żywność wymieniona w art. 1 decyzji Komisji
2000/500/WE oraz w załączniku 1 do decyzji
Komisji 2004/333/WE, 2004/334/WE,
2004/335/WE i 2004/336/WE (tłuszcze do smaro-
wania, sosy sałatkowe, produkty typu mleko,
produkty typu mleko sfermentowane, napoje sojowe,
produkty typu ser, produkty typu jogurt, ostre sosy,
napoje owocowe na bazie mleka) z dodatkiem
estrów fitosteroli

UEL (1) (FIN) Opinia w sprawie równoważności
produkowanych przez Forbes estrów fitosteroli z
fitosterolami i ich estrami dopuszczonymi do stoso-
wania w artykułach spożywczych (Forbes Medi-Tech
Inc.)

22 kwietnia 2005 r. 6 czerwca 2005 r.

43 Dr David Stewart
Forbes Medi-Tech Inc.
750 West Pender Street
Vancouver B.C. V6C 2T8
Canada

Żywność wymieniona w art. 1 decyzji Komisji
2000/500/WE oraz w załączniku 1 do decyzji
Komisji 2004/333/WE, 2004/334/WE,
2004/335/WE i 2004/336/WE (tłuszcze do smaro-
wania, sosy sałatkowe, produkty typu mleko,
produkty typu mleko sfermentowane, napoje sojowe,
produkty typu ser, produkty typu jogurt, ostre sosy,
napoje owocowe na bazie mleka) z dodatkiem fitos-
teroli/fitostanoli (Phyto-S-SterolsTM)

UEL (1) (FIN) Opinia w sprawie zasadniczej równo-
ważności składnika fitosterolowego Phyto-S-Sterol™
z fitosterolami i fitostanolami dopuszczonymi do
obrotu (Forbes Medi-Tech Inc.) (4 listopada 2004 r.)

20 maja 2005 r. 6 czerwca 2005 r.

44 Reinhard Bursian
Trisana GmbH
Diemendorf 8
D-82327 Tutzing

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) Opinia BVL (4), wydana zgodnie z art. 3 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie zasadni-
czej zgodności soku z owoców gatunku Morinda
citrofolia L. firmy Trisana GmbH z „sokiem z noni”
firmy Morinda Inc. zatwierdzonym jako nowy
składnik żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 258/97

Pismo z dnia 14
września 2004 r.
błędnie zaadreso-
wane, doręczone
dopiero 2 maja
2005 r.

29 czerwca 2005 r.
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45 Mr. L. Sita
Granarolo S.p.a.
Via Cadriano, 27/2
I-40127 Bologna

Produkty typu mleko sfermentowane (jogurt) z
dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej
niż 3 g fitosteroli/fitostanoli.

Dostawcą fitosteroli jest firma Triple Crown. FSA (5)
(UK) wydało opinię o zasadniczej równoważności:
„Opinia o zasadniczej równoważności dodatku
wolnego fitosterolu”

5 sierpnia 2005 r. 16 sierpnia 2005 r.

46 Ms M. Weinzierl
Princesse de Mogador
Kellerstr. 11
D-81667 München

2 notyfikacje dotyczące oleju arganowego (olej z
rośliny Argania spinosa L.)

AFSSA (2) (F) Opinia w sprawie oceny zasadniczej
równoważności oleju arganowego (Argania spinosa
L.) z innymi olejami spożywczymi (ta sama, co dla
nr 13)

23 maja 2005 r.
i
5 lipca 2005 r.

26 lipca 2005 r.

47 Mr G. Martin
Mi GmbH
Postfach 2535
CH-6342 Baar
Mi EU ltd.
c/o EAC Business Sevices Ltd.
Cariocca Business Park
2 Sawley Road
Manchester M40 8BB
United Kingdom

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) ACNFP (2) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności soku z noni, wydana zgodnie z art.
5 rozporządzenia w sprawie nowej żywności

28 czerwca 2005 r. 25 lipca 2005 r.

48 Ms N. Hanlon
Kerry Foods
Tralee Road, Listowel
Co. Kerry
Ireland

Tłuszcze do smarowania, jak określono w rozporzą-
dzeniu Rady (WE) nr 2991/94, z wyjątkiem tłusz-
czów używanych do gotowania i smażenia oraz
tłuszczów do smarowania bazujących na maśle lub
innym tłuszczu zwierzęcym

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli

Urząd FSAI (6) (IRL) przedstawił opinię, w której
stwierdza, że żywność w zasadniczym stopniu jest
odpowiednikiem żywności zatwierdzonej decyzjami
Komisji 2004/333/WE, 2004/334/WE i
2004/336/WE.

15 czerwca 2005 r. 4 lipca 2005 r.
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49 Mr M. Gebauer
Homann Feinkost GmbH & Co
Bahnhofstrasse 4
D-49197 Dissen

Sosy sałatkowe i majonezy z dodatkiem fitosteroli

porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przy-
padku jednej porcji na dzień) lub więcej niż 1 g
(w przypadku 3 porcji na dzień) dodatku fitosteroli/
fitostanoli;

żywność będzie pakowana w pojedynczych
porcjach.

Są to te same fitosterole, co zatwierdzone decyzją
Komisji 2004/333/WE

5 lipca 2005 r. 3 sierpnia 2005 r.

50 Mr M Werner
NCT Nord Trading GmbH
Albert-Schweitzer-Str. 20
D -85375 Neufahrn b. Freising

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) Opinia BVL (4), wydana zgodnie z art. 3 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie zasadni-
czej zgodności soku z owoców gatunku Morinda
citrofolia L. firm NCT Nord Trading GmbH i
Dynamic Health Laboratories Inc. z „sokiem z noni”
(sokiem z owoców gatunku Morinda citrofolia L.)
firmy Morinda Inc. zatwierdzonym jako nowy
składnik żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 258/97.

19 maja 2005 r. 19 września 2005 r.

51 Mr Bruce Burwick
Dynamic Health Labortories Inc.
110 Bridge Street
Brooklyn, New York 11201
USA

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) Opinia BVL (4), wydana zgodnie z art. 3 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie zasadni-
czej zgodności soku z owoców gatunku Morinda
citrofolia L. firm NCT Nord Trading GmbH i
Dynamic Health Laboratories Inc. z „sokiem z noni”
(sokiem z owoców gatunku Morinda citrofolia L.)
firmy Morinda Inc. zatwierdzonym jako nowy
składnik żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 258/97.

27 września 2005 r. 10 października
2005 r.

52 Dr. Dirk Cremer
Degussa Food Ingredients GmbH
Lisa-Meitner-Strasse 34
D-85345 Freising

Żywność wymieniona w załączniku 1 do decyzji
Komisji 2004/333/WE, 2004/334/WE,
2004/335/WE i 2004/336/WE (tłuszcze do smaro-
wania, sosy sałatkowe, produkty typu mleko,
produkty typu mleko sfermentowane, napoje sojowe,
produkty typu ser, produkty typu jogurt, ostre sosy,
napoje owocowe na bazie mleka) z dodatkiem
estrów fitosteroli

UEL (1) (FIN) Opinia w sprawie zasadniczej równo-
ważności składnika fitosterolowo-fitostanolowego
Cholestatin™ IP przeznaczonego do stosowania w
artykułach spożywczych (Degussa Food Ingredients
GmbH)

27 września 2005 r. 13 października
2005 r.
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53 Mr Boujima Boujia
ARGANINE
Argan-Öl e.K.
D-86938 Schondorf

Olej arganowy (olej z rośliny Argania spinosa L.) AFSSA (2) (F) Opinia w sprawie oceny zasadniczej
równoważności oleju arganowego (Argania spinosa
L.) z innymi olejami spożywczymi
(ta sama, co dla nr 13)

17 października
2005 r.

24 listopada 2005 r.

54 Mr Kjell Sjöberg
Triple Crown AB
Stenslingen 10
S-1238 Stockholm

Fitosterole stosowane w produktach typu mleko i
jogurt

ACNFP (3) (UK) Opinia w sprawie zasadniczej
równoważności wolnych fitosteroli zgodnie z art. 5
rozporządzenia w sprawie nowej żywności

11 listopada 2005 r. 8 grudnia 2005 r.

(1) UEL: Uuselintarvikelautakanta (FIN)
(2) AFFSA: Agence française de sécurite sanitaire des aliments
(3) ACNFP: Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK)
(4) BVL: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (D)
(5) FSA: Food Standards Agency (UK)
(6) FSAI: Food Safety Authority of Ireland (IRL)
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