
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie notyfikacji otrzymanych przez Komisję Europejską w 2009 r. na mocy art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(2010/C 305/06) 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja otrzymała 32 notyfikacje 
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 
o charakterze mleka oraz produktów o charakterze jogurtu oraz 
(ii) tłuszczów 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 
oraz 

Wniosek FSA (1 ) (UK) o wydanie 
opinii w sprawie istotnej równorzęd
ności 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 smarowania na bazie masła lub innego 
tłuszczu zwierzęcego), sosy sałatkowe łącznie z majonezem 
i produktami o charakterze mleka, jak określono w decyzji Komisji 
2004/333/WE, ostre sosy, jak określono w decyzji Komisji 
2004/334/WE oraz napoje owocowe na bazie mleka, jak okre 
ślono w decyzji Komisji 2004/336/WE 
oraz 

Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie 
istotnej równorzędności fitosteroli 
i estrów fitosteroli oraz żywności 
z ich dodatkiem (Cognis Deutschland 
GmbH & Co) 

20 kwietnia 2005 r. 29 czerwca 2005 r. 

chleb żytni z dodatkiem estrów fitosteroli lub fitosteroli 
Stosuje się wymagania określone w art. 2 wyżej wymienionych 
decyzji 

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

23 maja 2006 r. 9 czerwca 2006 r. 

31z Lesieur 
29 quai Aulagnier 
92665 Asnières-sur-Seine Cedex 
FRANCE 

Sosy sałatkowe z dodatkiem fitosteroli 
Sosy sałatkowe będą pakowane w pojedynczych porcjach 
Porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przypadku jednej porcji 
na dzień) lub więcej niż 1 g (w przypadku 3 porcji na dzień) 
dodatku fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Cognis 24 kwietnia 2009 r. 15 czerwca 2009 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

31.1a Varvello Pharma Nutrition srl 
Piazza Castello 2 
20121 Milano MI 
ITALIA 

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 przypadku jednej porcji 
na dzień) lub więcej niż 1 g (w przypadku 3 porcji na dzień) 
dodatku fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Cognis 26 maja 2009 r. 20 lipca 2009 r. 

31.1b Lesaffre Austria AG 
Industriezentrum 
NÖ-Süd Straße 7 
2355 Wien 
ÖSTERREICH 

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 przypadku jednej porcji 
na dzień) lub więcej niż 1 g (w przypadku 3 porcji na dzień) 
dodatku fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Cognis 18 września 2009 r. 23 września 2009 r. 

31.1c Milk Link 
3120 Great Western Court 
Hunts Ground Road 
Stoke Gifford 
Bristol 
BS34 8HP 
UNITED KINGDOM 

Napoje na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli 

Porcja nie może zawierać więcej niż 3 g (w przypadku jednej porcji 
na dzień) lub więcej niż 1 g (w przypadku 3 porcji na dzień) 
dodatku fitosteroli; 

jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej niż 3 g 
dodatku fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Cognis 21 września 2009 r. 1 października 2009 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 oraz 2004/336/WE (tłuszcze do smarowania, sosy 
sałatkowe, produkty fermentowane o charakterze mleka, napoje 
sojowe, produkty o charakterze sera, produkty o charakterze 
jogurtu, 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 równo
rzędności żywności z dodatkiem fito
steroli/fitostanoli Reducol™ (Forbes 
Medi-Tech Inc.) 

22 kwietnia 2005 r. 6 czerwca 2005 r. 

Chleb żytni Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie 
istotnej równorzędności 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 FSAI (3 ) z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie istotnej równo
rzędności 

3 października 
2006 r. 

6 listopada 2006 r. 

41n Lanitis Bros. Ltd 
66, Kyriakos Matsis Ave. 
2409 Engomi 
PO Box 2200 
1515 Nicosia 
CYPRUS 

Napoje na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli 

Porcja nie może 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; 
jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej niż 3 
g dodatku fitosteroli 

Dostawcą fitosteroli jest Forbes 

MediTech 

2 kwietnia 2009 r. 22 kwietnia 2009 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

57 Vitae-Caps SA 
Polígono Industrial Torrehierro 
C/ Gutemberg, 356 
45600 Talavera de la Reine Toledo 
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 o charakterze mleka; oraz 
produkty o charakterze jogurtu 

Opinia AESA (4 ) (E) z dnia 
27 września 2005 r. w sprawie 
wniosku złożonego przez przedsię
biorstwo VitaeCaps SA w sprawie 
rejestracji fitosteroli i ich estrów na 
podstawie istotnej równorzędności, 
o której mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 258/97, zgodnie 
z procedurą przewidzianą w art. 5 
tego rozporządzenia 

30 stycznia 2006 r. 21 lutego 2006 r. 

Tłuszcze do smarowania; produkty o charakterze mleka; produkty 
fermentowane o charakterze mleka; produkty o charakterze sera, 
sosy sałatkowe i napoje sojowe 

Opinia AESA (4 ) (E) w sprawie 
wniosku z dnia 4 maja 2006 r. złożo
nego przez przedsiębiorstwo 
VitaeCaps SA w sprawie rejestracji 
fitosteroli i ich estrów na podstawie 
istotnej równorzędności, o której 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
258/97, zgodnie z procedurą przewi
dzianą w art. 5 tego rozporządzenia 

22 czerwca 2006 r. 27 września 2006 r. 

Ostre sosy; chleb żytni z mąki zawierającej ≥ 50 % żyta (mąka 
żytnia razowa, całe lub pęknięte ziarna i płatki żytnie), ≤ 30 % 
pszenicy oraz ≤ 4 % cukru, ale bez dodatku tłuszczu, z dodatkiem 
fitosteroli 

Opinia AESA (4 ) (E) w sprawie 
wniosku z dnia 27 lipca 2006 r. 
złożonego przez przedsiębiorstwo 
VitaeCaps SA w sprawie rejestracji 
fitosteroli na podstawie istotnej 
równorzędności, zgodnie z proce- 
durą ustanowioną w art. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 258/97 

26 października 
2006 r. 

16 listopada 2006 r. 

Napoje ryżowe z dodatkiem fitosteroli 
Porcja nie może 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; 
jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej niż 3 g 
dodatku fitosteroli/fitostanoli; 
sosy sałatkowe będą pakowane w pojedynczych porcjach 

Opinia AESA (4 ) (E) z dnia 26 maja 
2008 r. w sprawie istotnej równo
rzędności fitosteroli wytworzonych 
przez VitaeCaps S.A. zgodnie z art. 
5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 

25 czerwca 2008 r. 9 lipca 2008 r. 

57f Lactea Antequerana 
Poligono Industrial 

Napoje jogurtowe z dodatkiem estrów fitosteroli 
Porcja nie może 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; 
jedno opakowanie napoju nie może zawierać więcej niż 3 g 
dodatku fitosteroli/fitostanoli 

Dostawcą estrów fitosteroli jest 
VitaeCaps 

2 maja 2009 r. 8 czerwca 2009 r. 

57g Senna Nahrungsmittel GmbH 
Stockhammergasse 19 
1144 Wien 
ÖSTERREICH 

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 
Porcja nie może 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 

Dostawcą estrów fitosteroli jest 
VitaeCaps 

7 lipca 2009 r. 9 lipca 2009 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

57h Pomurske Mlekarne 
Industrijska ulica 10 
p.p. 230 
SI-9000 Murska Sobota 
SLOVENIJA 

Produkty na bazie mleka z dodatkiem fitosteroli 

Porcja nie może 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; 

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

Dostawcą fitosteroli jest VitaeCaps 29 kwietnia 2009 r. 19 stycznia 2010 r. 

117 Diar Argan 
Am Altwasser 44 
85459 Berglern 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (5 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (7 ) (F) ma również zastoso
wanie do oleju arganowego wprowa
dzonego do obrotu przez to przedsię
biorstwo 

12 stycznia 2009 r. 22 stycznia 2009 r. 

120 SARL Argamis 
711 bis Lotissement 
Allah Route de Guelin 
Tiznit 
MAROC 

Olej arganowy FPS-HFCSE (7 ) (B) potwierdził, że 
wcześniejsza opinia wydana przez 
CSS (8 ) (B) ma również zastosowanie 
do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez SARL Argamis 

20 marca 2009 r. 26 marca 2009 r. 

121 SARL SOUSS TERROIR 
Lotissement Yasmina 2 C5 
AIT Mlloul 80150 
MAROC 

Olej arganowy FPS-HFCSE (7 ) (B) potwierdził, że 
wcześniejsza opinia wydana przez 
CSS (B) (8 ) ma również zastosowanie 
do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez SARL SOUSS 
TERROIR 

20 marca 2009 r. 26 marca 2009 r. 

123 Lindemann GmbH & Co. KG 
Postfach 2249 
32255 Bünde 
DEUTSCHLAND 

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 

Porcja nie może 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 

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

17 kwietnia 2009 r. 21 kwietnia 2009 r. 

124 Laboratoires Expanscience 
Rue de 4 Filles 
28231 Épernon Cedex 
FRANCE 

Ekstrakt z oleju słonecznika jako składnik suplementów żywno 
ściowych 

Opinia AFSSA (6 ) (F) w sprawie oceny 
istotnej równorzędności ekstraktu 
z oleju słonecznika i ekstraktu 
z oleju z ziaren kukurydzy 

4 maja 2009 r. 5 maja 2009 r. 

125 Cauvin 
2350 Route de St. Gilles 
30000 Nimes 
FRANCE 

Olej arganowy DGCCRF (5 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (6 ) (F) ma również zastoso
wanie do oleju arganowego wprowa
dzonego do obrotu przez Cauvin 

4 maja 2009 r. 2 czerwca 2009 r.
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Wnioskodawca Opis żywności lub jej składników Dowody naukowe Notyfikacja Data przekazania do 
państw członkowskich 

126 Bionatur 
18 chemin de Roquerose 
83690 Sillans la Cascade 
FRANCE 

Sok z noni (sok z owoców Morinda citrifolia) Opinia AFSSA (6 ) (F) w sprawie oceny 
istotnej równorzędności soku z noni 
i soku z Morinda citrifolia L. 

2 czerwca 2009 r. 9 lipca 2009 r. 

127 Arganhaus 
Geditschstr. 77 
10823 Berlin 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (5 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (6 ) (F) ma również zastoso
wanie do oleju arganowego wprowa
dzonego do obrotu przez Arganhaus 

15 czerwca 2009 r. 14 lipca 2009 r. 

128 Bioresco 
Bundesstrasse 29 
4064 Basel 
SWITZERLAND 
For DSM Nutritional Products Ltd. 

Oczyszczony ekstrakt z herbaty (Camellia sinensis) Opinia FSAI (3 ) (IRL) w sprawie 
istotnej równorzędności oczyszczo
nego ekstraktu z zielonej herbaty – 
TEAVIGO 

4 maja 2009 r. 6 sierpnia 2009 r. 

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

Ekstrakty z Echinacea angustifolia Opinia DSPVNSA (9 ) (I) w sprawie 
istotnej równorzędności ekstraktu 
z kultur tkankowych Ehinacea angusti
folia 

5 sierpnia 2009 r. 13 sierpnia 2009 r. 

130 ABGUR GmbH 
Burkheimerstr. 9 
79111 Freiburg 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (5 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (6 ) ma również zastosowanie 
do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez ABGUR GmbH 

28 lipca 2009 r. 14 sierpnia 2009 r. 

131 Codefa 
718 M.i.n. des Arnavaux 
13323 Marseille Cedex 14 
FRANCE 

Olej arganowy DGCCRF (5 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (6 ) ma również zastosowanie 
do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Codefa 

3 sierpnia 2009 r. 17 sierpnia 2009 r. 

132 Souk du Maroc 
Mainzer Str. 45 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (5 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (6 ) ma również zastosowanie 
do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Souk du Maroc 

10 sierpnia 2009 r. 21 sierpnia 2009 r.

PL 
11.11.2010 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
C 305/11



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

133 Smart food inno kft. 
Hősök útja 1–3. 
4027 Debrecen 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

2 kompozycje fitosteroli do stosowania w chlebie żytnim z mąki 
zawierającej ≥ 50 % żyta (mąka żytnia razowa, całe lub pęknięte 
ziarna i płatki żytnie), ≤ 30 % pszenicy oraz ≤ 4 % cukru, ale bez 
dodatku tłuszczu 

Porcja nie może 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 

Opinia OETI (10 ) (HU) w sprawie 
istotnej równorzędności kompozycji 
fitosteroli 

20 sierpnia 2009 r. 20 sierpnia 2009 r. 

134 Baobab Fruit Company S.a.r.l. 
Via A. Mondadori 15 
46025 Poggio Rusco MN 
ITALIA 

Suszony miąższ owoców baobabu Opinia CUDN (11 ) (I) w sprawie 
istotnej równorzędności suszonego 
miąższu owoców baobabu (Adansonia 
digitata) 

17 sierpnia 2009 r. 17 września 2009 r. 

135 Argan export company 
Rue de Ramillies 2a 
1367 Ramillies 
BELGIQUE/BELGIË 

Olej arganowy FSP-HFCSE (7 ) (B) potwierdził, że 
wcześniejsza opinia wydana przez 
CSS (8 ) (B) ma również zastosowanie 
do oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez Argan export 
company 

17 września 2009 r. 23 września 2009 r. 

136 JFM SUNILE AS 
Holtbrekka 7 
Postboks 109 
5202 Os 
NORWAY 

Ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego (Euphausia superba) Opinia MfFLoF (12 ) (DK) w sprawie 
wniosku o ocenę istotnej równorzęd
ności oleju z kryla wytwarzanego 
przez ColdSea (ekstrakt lipidowy 
z kryla antarktycznego Euphausia 
superba) i oleju z kryla wytwarzanego 
przez Neptune Technologies 

29 października 
2009 r. 

16 listopada 2009 r. 

137 Zenith-Group 
Siedlungsstr. 7 
75203 Königsbach-Stein 
DEUTSCHLAND 

Olej arganowy DGCCRF (4 ) (F) potwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez 
AFSSA (6 ) (F) ma również zastoso
wanie do oleju arganowego wprowa
dzonego do obrotu przez grupę 
Zenith 

27 października 
2009 r. 

23 listopada 2009 r. 

138 Bioriginal Europa/Asia bv 
Bosland 40 
3258 AC den Bommel 
NEDERLAND 

Rafinowany olej ze żmijowca Ocena NFU (13 ) (NL) w sprawie oceny 
istotnej równorzędności rafinowanego 
oleju ze żmijowca, przeprowadzona 
w związku z notyfikacją, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 
dotyczącym nowej żywności 
i nowych składników żywności 

9 listopada 2009 r. 27 listopada 2009 r.

PL 
C 305/12 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
11.11.2010



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

139 Original Chia Aps. 
Stranvej 1 D 
6400 Sønderborg 
DANMARK 

Nasiona szałwii hiszpańskiej jako składnik wyrobów piekarniczych 
(maksymalnie 5 %) 

Opinia MfFLoF (12 ) (DK) w sprawie 
wniosku o ocenę istotnej równorzęd
ności nasion szałwii hiszpańskiej 
(Salvia hispanica) wytwarzanej przez 
Origian Chia Aps i nasion szałwii 
hiszpańskiej wytwarzanej przez 
Columbus Paradigm Institute 

3 grudnia 2009 r. 7 grudnia 2009 r. 

140 Aker BioMarine Antarctic AS 
Fjordalléen 16 
PO Box 1423 Vika 
0115 Oslo 
NORWAY 

Ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego (Euphausia superba) Opinia NFB (2 ) (FIN) w sprawie 
istotnej równorzędności oleju z kryla 
wytwarzanego przez Superba™ (Aker 
Biomarine Antarctic AS) 

11 grudnia 2009 r. 22 grudnia 2009 r. 

141 GIE Targanine 
Rue de Marrakech, Bloc 3, No 33 
Quartier Industriel 
80000 Agadier 
NORWAY 

Olej arganowy FSP-HFCSE (7 ) (B) stwierdził, że wcześ
niejsza opinia wydana przez CSS (8 ) 
(B) ma również zastosowanie do 
oleju arganowego wprowadzonego 
do obrotu przez GIE Targanine 

16 grudnia 2009 r. 15 stycznia 2010 r. 

143 Fruchtquell Getränkeindustrie GmbH 
& Co. KG 
Kogelerstr. 16 
19243 Dodow 
DEUTSCHLAND 

Sok z noni Opinia BVL (14 ) w sprawie istotnej 
równorzędności, zgodnie z art. 3 
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, soku z noni (soku 
z owoców Morinda citrifolia L.) wytwa
rzanego przez Fruchtquell Getränkein
dustrie GmbH & Co. KG, D-19243 
Dodow i soku z noni już notyfikowa
nego zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
(WE) nr 258/97 

7 maja 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. 

144 Pacifique Sud Cosmetique 
ZI Napollon 
530 Avenue des Templiers Bat. 7 
13400 Aubagne 
FRANCE 

Wyciąg suchy z soku z noni (soku z owoców Morinda citrifolia) do 
stosowania w suplementach żywnościowych 

Opinia AFFSA (6 ) (F) w sprawie oceny 
istotnej równorzędności wyciągu 
suchego z soku z noni (Morinda citri
folia L.) 

23 listopada 2009 r. 20 maja 2010 r. 

(1 ) FSA Food Standards Agency (UK). 
(2 ) NFB Novel Food Board (FIN). 
(3 ) FSAI Food Safety Authority of Ireland (IRL). 
(4 ) AESA Agencia española de seguridad alimentaría (E). 
(5 ) DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (F). 
(6 ) AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments (F). 
(7 ) FSP-HFCSE Federal public Service — Health, Food Chain Safety and Environment (B). 
(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 ) OETI National Institue for Food and Nutrition Science (HU). 
(11 ) CUDN Commissione Unica Dietetica e Nutrizione (I). 
(12 ) MfFLoF Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (DK). 
(13 ) NFU Novel Foods Unit (NL). 
(14 ) BVL Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (D).
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