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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/110 

av 24. januar 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel  

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonsvedtak 2008/559/EF(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(4) og 

etter uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)(5) at olje fra Allanblackia-frø 

bringes i omsetning som et nytt næringsmiddel til bruk i smørbare gule fettstoffer og krembaserte smørbare produkter. 

5) Selskapet Unilever NV/Unilever PLC innga 22. september 2014 en søknad til vedkommende myndighet i Nederland i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om utvidelse av bruksområdet for og de øvre grenseverdiene for 

bruk av olje fra Allanblackia-frø. Søknaden gjaldt utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø til ytterligere 

en næringsmiddelkategori, nemlig blandinger av vegetabilske oljer og melk, og øking av de øvre grenseverdiene for 

bruk av olje fra Allanblackia-frø for næringsmiddelkategorier som allerede er gitt tillatelse ved vedtak 2008/559/EF. 

Søknaden gjaldt også endring av spesifikasjonen for olje fra Allanblackia-frø, særlig når det gjelder følgende: forenkling 

av angivelsen av små mengder av følgende mettede fettsyrer: laurinsyre, myristinsyre og palmitinsyre til én kombinert 

parameter (C12:0 – C14:0 – C16:0), utelatelse av angivelser av små mengder (hver på under 1 %) av palmitoleinsyre og 

arachinsyre samt oppføring av flerumettede fettsyrer, utelatelse av angivelsen av jodverdi, øking av grenseverdiene for 

transfettsyrer (TFA) (fra ≤ 0,5 % til ≤ 1 %), øking av de øvre grenseverdiene for peroksidtall (fra ≤ 0,8 til ≤ 1,0 meq/kg), 

øking av de øvre grenseverdiene for stoff som ikke kan forsåpes (fra ≤ 0,1 % til ≤ 1 %). Myndigheten har ingen 

trygghetsrelaterte betenkeligheter ved de foreslåtte endringene av spesifikasjonsparametrene. 

6) Vedkommende myndighet i Nederland leverte sin første vurderingsrapport 13. desember 2017. I rapporten fastslo 

Myndigheten at utvidelsen av bruksområdene og de foreslåtte øvre grenseverdiene for bruk av olje fra Allanblackia-frø 

samt endringen av spesifikasjonen for olje fra Allanblackia-frø oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.2. 2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/559/EF av 27. juni 2008 om tillatelse til å bringe olje fra Allanblackia-frø i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 180 av 9.7.2008, s. 20). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA-gruppen), 2007. 

«Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads», EFSA Journal (2007) 580, 1–10. 
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7) I henhold til artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

8) Søknaden om å utvide bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

9) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 anmodet Kommisjonen Myndigheten 25. april 2018 om å 

avgi en vitenskapelig uttalelse etter å ha foretatt en vurdering av olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel. 

10) Den 27. juni 2018 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om tryggheten ved olje fra Allanblackia-frø med henblikk 

på utvidede bruksområder i blandinger av vegetabilske oljer og melk og i smørbare gule fettstoffer og krembaserte 

smørbare produkter med opptil 30 vektprosent(1), slik søkeren anmodet om. Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 

11 i forordning (EU) 2015/2283. Blandinger av vegetabilske oljer og melk som omfattes av næringsmiddelkategorien 

«Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker». 

11) Uttalelsen fra Myndigheten gir tilstrekkelig grunn til å fastslå at olje fra Allanblackia-frø, med den endrede spesifikasjonen, 

ved de foreslåtte bruksområdene og grenseverdiene for bruk er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som viser til 

stoffet olje fra Allanblackia-frø, endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2018; 16(8):5362. 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for «Olje fra Allanblackia-frø» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal lyde: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Olje fra Allanblackia-

frø 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, skal være «Olje fra 

Allanblackia-frø».» 

 

Smørbare gule fettstoffer og krembaserte smørbare 

produkter 

30 g/100 g 

Blandinger av vegetabilske oljer(*) og melk (som 

omfattes av næringsmiddelkategorien «Melkeprodukt-

erstatninger, herunder hvitemidler til drikker») 

30 g/100 g 

(*) Unntatt olivenolje og oljer fra olivenpressrester som definert i del VIII i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 1308/2013. 

2) Posten for «Olje fra Allanblackia-frø» i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

«Olje fra Allanblackia-

frø 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje fra Allanblackia-frø framstilles av frø fra følgende Allanblackia-arter: A. floribunda (synonymt med A. parviflora) og A. stuhlmannii. 

Fettsyresammensetning (i % av samlet fettsyreinnhold): 

Laurinsyre – myristinsyre – palmitinsyre (C12:0 – C14:0 – C16:0): summen av disse syrene < 4,0 % 

Stearinsyre (C18:0): 45–58 % 

Oleinsyre (C18:1): 40–51 % 

Flerumettede fettsyrer: < 2 % 

Egenskaper: 

Frie fettsyrer: høyst 0,1 % av samlet fettsyreinnhold 

Transfettsyrer: høyst 1,0 % av samlet fettsyreinnhold 

Peroksidtall: Høyst 1,0 meq/kg 

Stoff som ikke kan forsåpes: høyst 1,0 vektprosent av oljen 

Forsåpningstall: 185–198 mg KOH/g» 
 


