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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/760 

av 13. mai 2019 

om tillatelse til å bringe biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning 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 gjennomfø-

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

4) I samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3) innga selskapet Skotan S.A. 

(«søkeren») 10. april 2017 en søknad til vedkommende myndighet i Polen om tillatelse til å bringe biomasse av 

gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav 

d) i nevnte forordning. Søknaden gjaldt bruk av biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i kosttilskudd. Søkeren 

foreslo en øvre grenseverdi på 3 g per dag for barn i alderen 3–9 år og deretter 6 g per dag. 

5) Vedkommende myndighet i Polen leverte sin første vurderingsrapport 15. november 2017. I rapporten konkluderte den 

med at biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

6) 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. 

7) Søknaden om å bringe biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel 

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. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 anmodet Kommisjonen Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 22. juni 2018 om å avgi en vitenskapelig uttalelse etter å ha foretatt en 

vurdering av biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica som et nytt næringsmiddel. 

9) Myndigheten vedtok 17. januar 2019 uttalelsen «Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass 

as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(4). Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i 

forordning (EU) 2015/2283.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 14.5.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2019 av  

27. september 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) 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). 

(4) EFSA Journal 2019;17(2):5594. 
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10) Uttalelsen fra Myndigheten gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica med de 

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

2015/2283. 

11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(5) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av biomasse av gjærsoppen 

Yarrowia lipolytica bør godkjennes uten at det berører kravene i nevnte direktiv. 

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. Biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

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. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

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 13. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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VEDLEGG 

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

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

«Godkjent nytt 

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

Biomasse av 

gjærsoppen Yarrowia 

lipolytica 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, skal 

være «varmebehandlet biomasse av gjærsoppen 

Yarrowia lipolytica». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

6 g/dag for barn over ti år, ungdom 

og voksne generelt 

3 g/dag for barn i alderen tre til ni år 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

«Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

Biomasse av 

gjærsoppen Yarrowia 

lipolytica 

Beskrivelse/definisjon: 

Det nye næringsmiddelet er tørket og varmebehandlet biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica. 

Egenskaper/sammensetning: 

Protein: 45–55 g/100 g 

Kostfiber: 24–30 g/100 g 

Sukker: < 1,0 g/100 g 

Fett: 7–10 g/100 g 

Aske i alt: ≤ 12 % 

Vanninnhold: ≤ 5 % 

Tørrstoffinnhold: ≥ 95 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe mikroorganismer i alt: ≤ 5 × 103 KDE/g 

Gjær og mugg i alt: ≤ 102 KDE/g 

Levedyktige celler fra Yarrowia lipolytica(1): < 10 KDE/g (påvisningsgrense) 

Koliforme bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella spp.: Ikke påvist i 25 g 

(1) Prøving skal utføres umiddelbart etter varmebehandlingstrinnet. Det skal treffes tiltak for å unngå krysskontaminering med levedyktige celler fra Yarrowia lipolytica under emballering og/eller lagring av det nye 

næringsmiddelet.» 

 


