
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie notyfikacji otrzymanych przez Komisję Europejską w 2008 r. na mocy art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(2009/C 255/05) 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. Komisja Europejska otrzymała 29 notyfikacji 
o wprowadzeniu do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z art. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 258/97 (1 ). 

Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

31 Cognis Deutschland GmbH & Co. KG 
Postfach 13 01 64 
40551 Düsseldorf 
DEUTSCHLAND 

Henkelstrasse 67 
40589 Düsseldorf 
DEUTSCHLAND 

Estry fitosteroli, stosowane jako dodatki do (i) 
produktów typu mlecznego oraz produktów typu 
jogurt, oraz (ii) tłuszczów do smarowania, jak okre 
ślono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2991/94, 
z wyłączeniem tłuszczów do gotowania i smażenia 
oraz produktów do smarowania na bazie masła lub 
innego tłuszczu zwierzęcego 

oraz 

FSA (1 ) (UK) wniosek o wydanie opinii w sprawie 
istotnej równorzędności fitosteroli i ich estrów 

23 lipca 2004 r. 4 sierpnia 2004 r. 

fitosterole oraz ich estry stosowane jako dodatki do 
tłuszczów do smarowania (z wyłączeniem tłuszczów 
do gotowania i smażenia oraz produktów do smaro
wania na bazie masła lub innego tłuszczu zwierzę
cego), sosów sałatkowych łącznie z majonezem 
i produktów typu mlecznego, jak określono 
w decyzji Komisji 2004/333/WE, ostrych sosów, 
jak określono w decyzji Komisji 2004/334/WE 
oraz napojów owocowych na bazie mleka, jak okre 
ślono w decyzji Komisji 2004/336/WE 

oraz 

Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie istotnej równorzęd
ności fitosteroli, estrów fitosteroli i środków spożyw
czych z ich dodatkiem (Cognis Deutschland GmbH 
& Co) 

20 kwietnia 2005 r. 29 czerwca 2005 r. 

chleb żytni z dodatkiem estrów fitosteroli lub fito
steroli 

Stosuje się wymagania określone w art. 2 w wyżej 
wymienionych decyzjach 

Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie istotnej równorzęd
ności chleba żytniego z dodatkiem fitosterolu Cognis 
(Cognis Deutschland GmbH & Co) 

23 maja 2006 r. 9 czerwca 2006 r.
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 (1 ) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.



Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

31v Gebr. Woerle GmbH 
Postfach 18 
Enzing 26 
5302 Henndorf bei Salzburg 
ÖSTERREICH 

Produkty typu mlecznego takie jak produkty typu 
mlecznego półtłuste i odtłuszczone, również 
z dodatkiem owoców lub zbóż, produkty fermento
wane typu mlecznego takie jak jogurty, napoje 
sojowe, produkty typu ser (zawartość tłuszczu 
≤ 12 g na 100 g), w których tłuszcz mleczny lub 
białka mleka zostały częściowo lub całkowicie zastą
pione tłuszczem roślinnym lub białkami roślinnymi 

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) dodanych fitosteroli; 

Jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej 
niż 3 g dodanych fitosteroli 

Dostawcą estrów fitosteroli jest Cognis 6 października 
2008 r. 

7 listopada 2008 r. 

31w Mills of Crete SA 
Eth. Veniselou 40 
73 200 Souda 
Crete 
GREECE 

Chleb żytni z mąki zawierającej ≥ 50 % żyta 
i ≤ 30 % pszenicy oraz ≤ 4 % cukru, ale bez dodatku 
tłuszczu, 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) dodanych fito
steroli; 

Dostawcą estrów fitosteroli jest Cognis 5 grudnia 2008 r. 11 grudnia 2008 r. 

31x Valio Ltd 
PO Box 10 
Meieritje 6, Pitäjanmaki 
FI-00039 Valio Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Tłuszcze do smarowania z wyłączeniem tłuszczów 
do gotowania i smażenia oraz produktów do smaro
wania na bazie masła lub innego tłuszczu zwierzę
cego z dodatkiem fitosteroli 

Produkty typu mlecznego takie jak produkty typu 
mlecznego półtłuste i odtłuszczone, również 
z dodatkiem owoców lub zbóż, produkty fermento
wane typu mlecznego takie jak jogurty, napoje 
sojowe, produkty typu ser (zawartość tłuszczu 
≤ 12 g na 100 g), w których tłuszcz mleczny lub 
białka mleka zostały częściowo lub całkowicie zastą
pione tłuszczem roślinnym lub białkami roślinnymi 

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) dodanych fitosteroli; 

Jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej 
niż 3 g dodanych fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Cognis 2 grudnia 2008 r. 11 grudnia 2008 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

31y Viotros SA 
Block 31 
DA 13 Phase B 
574 00 Industrial Area of Sindos 
(Echedoros — Thessaloniki) 
GREECE 

Produkty typu ser (zawartość tłuszczu ≤ 12 g na 
100 g), w których tłuszcz mleczny lub białka 
mleka zostały częściowo lub całkowicie zastąpione 
tłuszczem roślinnym lub białkami roślinnymi 

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; 

Dostawcą fitosteroli jest Cognis 24 kwietnia 2008 r. 30 kwietnia 2008 r. 

40e R & L Holdings Ltd. 
P.O. Box 977 
Vaitele 
Apia 
SAMOA 

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

17 stycznia 2008 r. 28 stycznia 2008 r. 

41 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 smarowania, sosy 
sałatkowe, produkty fermentowane typu mlecznego, 
napoje sojowe, produkty typu ser, produkty typu 
jogurt, ostre sosy, napoje owocowe na bazie mleka) 
z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli (Reducol™) 

Opinia NFB (2 ) (FIN) z dnia 28 lutego 2005 r. 
w sprawie istotnej równorzędności żywności 
z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli Reducol™ (Forbes 
Medi-Tech Inc.) 

22 kwietnia 2005 r. 6 czerwca 2005 r. 

Chleb żytni Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie istotnej równorzęd
ności chleba żytniego z dodatkiem fitosteroli 
REDUCOL™ 

12 czerwca 2006 r. 3 sierpnia 2006 r. 

Produkty serowe (zawartość tłuszczu < 12 g na 
100 g) z dodatkiem fitosteroli lub estrów fitosteroli. 

Pismo urzędu FSAI (4 ) (IRL) z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie istotnej równorzędności 

3 października 
2006 r. 

6 listopada 2006 r. 

41l Caseifcio Pinzolo Fiavè Rovereto 
S.c.r.l. 
Via A. Degasperi 12/A 
38075 Favé (Trento) TN 
ITALIA 

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) dodanych fitosteroli/ 
fitostanoli 

Jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej 
niż 3 g dodanych fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Forbes MediTech 3 marca 2008 r. 18 marca 2008 r. 

41m Rupp Käseexport GmbH 
Krüzastraße 8 
6912 Hörbranz 
ÖSTERREICH 

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) dodanych fito
steroli/fitostanoli 

Dostawcą fitosteroli jest Forbes MediTech 7 lipca 2008 r. 28 października 
2008 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

54 Triple Crown AB 
Stenslingan 10 
SE-182 38 Stockholm 
SVERIGE 

Fitosterole stosowane w produktach typu mlecznego 
i typu jogurt 

Opinia ACNFP (3 ) w sprawie istotnej równorzędności 
wolnych fitosteroli zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
w sprawie nowej żywności 

11 listopada 2005 r. 8 grudnia 2005 r. 

Stenslingan 10 
SE-182 38 Danderyd 
SVERIGE 

Ser miękki o niskiej zawartości tłuszczu/ser topiony 
(zawartość tłuszczu ≤ 12 g na 100 g) i chleb żytni 

Opinia NFB (2 ) w sprawie istotnej równorzędności 
fitosterolu wytwarzanego przez Triple Crown oraz 
środków spożywczych z jego dodatkiem (Triple 
Crown AB) 

16 października 
2006 r. 

7 listopada 2006 r. 

54b Koninklijke ERU Kaasfabrik BV 
Postbus 7 
3440 AA Woerden 
NEDERLAND 

Middelandse Zee 7 
3446 CG Woerden 
NEDERLAND 

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) dodanych fitosteroli/ 
fitostanoli 

Dostawcą fitosteroli jest Triple Crown 23 kwietnia 2008 r. 14 maja 2008 r. 

57 Vitae-Caps S.A. 
Polígono Industrial Torrehierro 
C/ Gutemberg, 356 
45600 Talavera de la Reine (Toledo) 
ESPAÑA 

Napoje ryżowe 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) dodanych fitosteroli/ 
fitostanoli 

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

Opinia AESA (5 ) z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
istotnej równorzędności fitosteroli i ich estrów 
zgodnie wytworzonych przez VitaeCaps S.A. zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 

25 czerwca 2008 r. 9 lipca 2008 r. 

62 Oy Foodfiles Ltd 
Niementie 2 L 6 
FI-70210 Kuopio 
SUOMI/FINLAND 

on behalf of Arboris LLC 

Tłuszcze do smarowania, jak określono 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2991/94, 
z wyłączeniem tłuszczów do gotowania i smażenia 
oraz produktów do smarowania na bazie masła lub 
innego tłuszczu zwierzęcego; produkty typu mlecz
nego oraz produkty fermentowane typu mlecznego; 
produkty typu jogurt; produkty typu ser; napoje 
sojowe; sosy sałatkowe oraz ostre sosy 

Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie istotnej równorzęd
ności fitosterolu Arboris® sterol AS-2™ oraz 
środków spożywczych z jego dodatkiem (Arboris® 
LLC) 

5 kwietnia 2006 r. 27 kwietnia 2006 r. 

Chleb żytni z mąki zawierającej ≥ 50 % żyta 
i ≤ 30 % pszenicy; oraz ≤ 4 % cukru, ale bez dodatku 
tłuszczu, 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) dodanych fitosteroli/ 
fitostanoli 

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

Sosy sałatkowe i ostre sosy będą pakowane 
w pojedynczych porcjach 

7 grudnia.2006 r. 19 lutego 2007 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

62b Dale Farm Ltd 
Shap Road 
Kendal 
Cumbria 
LA9 6NS 
UNITED KINGDOM 

Napoje na bazie jogurtu 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) dodanych 
fitosteroli/fitostanoli; 
Jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej 
niż 3 g dodanych fitosteroli/fitostanoli 

Dostawcą fitosteroli jest Arboris 19 września 2008 r. 1 października 2008 r. 

80 Lipofoods 
Calle Issac Peral, 17 
08850 Gavà (Barcelona) 
ESPAÑA 

Tłuszcze do smarowania, jak określono 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2991/94, 
z wyłączeniem tłuszczów do gotowania i smażenia 
oraz produktów do smarowania na bazie masła lub 
innego tłuszczu zwierzęcego; produkty typu mlecz
nego takie jak produkty typu mlecznego odtłusz
czone i półtłuste, również z dodatkiem owoców 
lub zbóż, produkty fermentowane typu mlecznego 
takie jak jogurty i produkty typu ser (zawartość 
tłuszczu ≤ 12 g na 100 g), w których tłuszcz 
mleczny lub białka mleka zostały częściowo lub 
całkowicie zastąpione tłuszczem roślinnym lub biał
kami roślinnymi; napoje owocowe na bazie mleka 
Sosy sałatkowe i ostre sosy; napoje sojowe 
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) dodanych 
fitosteroli/fitostanoli 
Jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej 
niż 3 g dodanych fitosteroli/fitostanoli; ostre sosy 
i sosy sałatkowe będą pakowane w pojedynczych 
porcjach 

Opinia ACNFP (3 ) w sprawie istotnej równorzędności 
fitosteroli zgodnie z art. 5 rozporządzenia w sprawie 
nowej żywności (FSA (1 ), dnia 15 lutego 2007 r., 
NFU 632) 

16 lutego 2007 r. 12 marca 2007 r. 

80a Nöm AG 
Vöslauer Strasse 
2500 Baden 
ÖSTERREICH 

Produkty na bazie mleka takie jak produkty na bazie 
mleka odtłuszczonego i półtłustego, również 
z dodatkiem owoców lub zbóż, produkty na bazie 
mleka sfermentowanego takie jak 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) dodanych 
fitosteroli/fitostanoli 
jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej 
niż 3 g dodanych fitosteroli/fitostanoli 

Dostawcą fitosteroli jest Lipofoods 19 listopada 2008 r. 1 grudnia 2008 r. 

103 SanoVia 
Im Kühstiefel 19 
56653 Wehr 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Huilerie F.J. Moog SARL 

17 lutego 2008 r. 17 marca 2008 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

104 ARGANA d.o.o. 
Rentje 50 
SI-4294 Križe 
SLOVENIJA 

Arganoil Company 
213, Lot Habiba El Oulfa 
Casablanca 
MAROC 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez ARGANA d.o.o. i Arganoil 
Company 

17 marca 2008 r. 14 kwietnia 2008 r. 

105 BPF Bioactive Products Faktory 
ul. Sloneczna 4 
95-020 Justynów 
POLSKA/POLAND 

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) IZIZ (7 ) (PL) wydał opinię, że sok z noni, który ma 
być wprowadzony do obrotu przez BPF Bioactive 
Products Factory, jest istotnie równorzędny 
z sokiem noni już wprowadzonym do obrotu 

31 marca 2008 r. 16 kwietnia 2008 r. 

106 Hygieiea Global 
Building #54,5F 
1089 N, Quinzhou Rd 
Shanghai 
CHINA 

Hygieia Europe 
Postfach 1601 
40641 Meerbusch 
DEUTSCHLAND 

Glukozamina HCl wytwarzana z Aspergillus niger 
stosowana w dodatkach do żywności 

Opinia FSAI (4 ) (IRL) w sprawie istotnej równorzęd
ności glukozaminy HCl rozprowadzanej jako Gluco
saGreen® 

3 kwietnia 2008 r. 7 maja 2008 r. 

107 Alga Technologies Ltd. 
Kibbbutz Ketura D.N. 
Hevel Eliot 88840 
ISRAEL 

Gęsty wyciąg astaksantyny z Haematococcus pluvialis Opinia ACNFP (3 ) (UK) w sprawie istotnej równo
rzędności oleożywicy o wysokiej zawartości asta
ksantyny uzyskanej z alg Haematococcus pluvialis 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia w sprawie nowej 
żywności 

14 kwietnia 2008 r. 13 maja 2008 r. 

108 KitoZyme sa 
Rue Haute Claire 4 
Parc Industriel Huats Sarts, Zone 2 
4040 Herrstal 
BELGIQUE/BELGIË 

Chitozan Opinia CSS (8 ) (B) nr 8319 wydana przez Najwyższą 
Radę Zdrowia w sprawie istotnej równorzędności 
chitozanu (KiOnutrime-Cs™) 

30 kwietnia 2008 r. 28 maja 2008 r. 

109 Thiele Lifestyle 
Baymex Außenhandelsges. mbH 
Am Bahnhof 12 
94538 Fürstenstein 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Thiele Lifestyle 

29 kwietnia 2008 r. 4 czerwca 2008 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

110 EZA Natürlich Fair 
Wenger Straße 5 
5203 Köstendorf 
ÖSTERREICH 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez EZA natürlich Fair 

16 czerwca 2008 r. 7 lipca 2008 r. 

111 Hygieiea Global 
Building #54,5F 
1089 N, Quinzhou Rd 
Shanghai 
CHINA 

Hygieia Europe 
Postfach 1601 
40641 Meerbusch 
DEUTSCHLAND 

Siarczan glukozaminy NaCl wytwarzany z Aspergillus 
niger, stosowany w dodatkach do żywności 

Siarczan glukozaminy KCl wytwarzany z Aspergillus 
niger, stosowany w dodatkach do żywności 

Opinia FSAI (4 ) (IRL) w sprawie istotnej równorzęd
ności siarczanu glukozaminy NaCl 

Opinia FSAI (4 ) (IRL) w sprawie istotnej równorzęd
ności siarczanu glukozaminy KCl 

14 sierpnia 2008 r. 11 września 2008 r. 

112 EFIT Srl 
Via Bramante 41 
05100 Terni TR 
ITALIA 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez EFIT Srl 

11 sierpnia 2008 r. 11 września 2008 r. 

113 Korzonek 
Gottfried Kellerstr. 61a 
94315 Straubing 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Korzonek 

21 sierpnia 2008 r. 17 września 2008 r. 

114 EUROFROID 
Rue Denis Papin 
Zone industrielle 
24100 Bergerac 
FRANCE 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez EUROFROID 

11 września 2008 r. 1 października 2008 r. 

115 ArganEden SARL 
BP 60331 
33164 La Teste Cedex 
FRANCE 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez ArganEden 

1 grudnia 2008 r. 11 grudnia 2008 r. 

116 Copram 
Société de commercialisation des 
produits alimentaires du Maroc 
17 rue Copenhague 
B.P. 80168 
13745 Vitrolles Cedex 
FRANCE 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Copram 

16 grudnia 2008 r. 19 stycznia 2009 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

118 I.R.B. s.r.l. 
Istituto di Ricerche Biotecnologiche 
Via Piave 24/B 
36077 Altavilla Vic. NA VI 
ITALIA 

Wyciągi z Ajuga reptans Opinia DSPVNSA (9 ) w sprawie istotnej równorzęd
ności wyciągów z kultur tkankowych Ajuga reptans 

19 grudnia 2008 r. 19 stycznia 2009 r. 

119 Arganpur 
KlönneStr. 94 
44143 Dortmund 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (6 ) (F) potwierdził, że wcześniejsza opinia 
wydana przez AFSSA (3 ) (zob. nr 13) miała również 
zastosowanie do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Arganpur 

25 czerwca 2008 r. 17 lipca 2008 r. 

122 FORMOR Polska 
Ul. Objazdowa 1 
05-119 Legonovo 
POLSKA/POLAND 

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) Opinia IRPZ (10 ) w sprawie istotnej równorzędności 
soku „NONI SOK” z zatwierdzonym decyzją Komisji 
2003/426/WE sokiem „TAHITIAN NONI®” 

26 listopada 2008 r. 27 marca 2009 r. 

(1 ) FSA: Food Standards Agency (UK). 
(2 ) NFB: Novel Food Board (FIN). 
(3 ) ACNFP: Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK). 
(4 ) FSAI: Food Safety Authority of Ireland (IRL). 
(5 ) AESA: Agencia española de seguridad alimentaría (E). 
(6 ) DGCCRF: Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (F). 
(7 ) IZIZ: Instytut Żywności i Żywienia (PL). 
(8 ) CSS: Conseil Supérieur de la Santé (B). 
(9 ) DSPVNSA: Ministero della Salute — Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (I). 

(10 ) IRPZ: Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (PL).
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