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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/456 

av 20. mars 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum 

sativum 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 treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/155/EU(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 258/97(4) at korianderfrøolje fra Coriandrum sativum bringes i omsetning som en ny næringsmid-

delingrediens til bruk i kosttilskudd. 

5) Selskapet Ovalie Innovation («søkeren») innga 17. mai 2018 en søknad til Kommisjonen i henhold til artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 om å få endre spesifikasjonene for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum. Søkeren 

anmodet om å få redusere det laveste forsåpningstallet fra nåværende 186 mg KOH/g til 179 mg KOH/g. 

6) Søkeren begrunner anmodningen med at endringen er nødvendig for å kunne ta hensyn til variasjoner i forsåpningstallet 

under foredlingsprosessen ved framstilling av korianderfrøolje til bruk i kosttilskudd. 

7) Kommisjonen mener at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ikke behøver å foreta en trygghets-

vurdering av den aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, ettersom den foreslåtte 

reduksjonen av korianderfrøoljens forsåpningstall er begrenset, mens den samtidige økningen i stoff som ikke kan 

forsåpes, som kan anses å være av betydning for det nye næringsmiddelets trygghet, ligger innenfor de tillatte 

grenseverdiene. 

8) Den foreslåtte endringen i forsåpningstall for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum endrer ikke trygghetshensynene 

som lå til grunn for godkjenningen. Det er derfor hensiktsmessig å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 

«korianderfrøolje fra Coriandrum sativum» i samsvar med det foreslåtte forsåpningstallet. 

9) Opplysningene i søknaden gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene 

for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum er i samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 

2015/2283. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2019 av 10. juli 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.12. 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/155/EU av 19. mars 2014 om tillatelse til å bringe korianderfrøolje i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 85 av 21.3.2014, s. 13). 

(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). 
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10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

11) 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 

Posten for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, 

som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, og som foreligger i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres 

som angitt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 20. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum i tabell 2 («Spesifikasjoner») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Korianderfrøolje fra 

Coriandrum sativum 

Beskrivelse/definisjon: 

Korianderfrøolje er en olje som inneholder glyserider av fettsyrer som framstilles av frø fra korianderplanten (Coriandrum sativum L.) 

Svak gulaktig farge, svak smak 

CAS-nr.: 8008-52-4 

Fettsyresammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 2–5 % 

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 % 

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60–75 % 

Oleinsyre (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 % 

Linolsyre (C18:2): 12–19 % 

α-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Renhet: 

Brytningsindeks (20 °C): 1,466–1,474 

Syretall: ≤ 2,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg 

Jodverdi: 88–110 enheter 

Forsåpningstall: 179–200 mg KOH/g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 15 g/kg» 

 


