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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1686 

av 8. oktober 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra kumelk 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 treffe beslutning om at et nytt næringsmiddel 

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

4) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632(3) ble det gitt tillatelse til å bringe basisk 

myseproteinisolat fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283, og EU-

listen over godkjente nye næringsmidler ble endret.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 9.10.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 294/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 36. 

(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 gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 av 30. oktober 2018 om tillatelse til å bringe basisk myseproteinisolat fra 

kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 272 av 31.10.2018, s. 23). 
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5) Selskapet Armor Protéines S.A.S innga 10. oktober 2018 en søknad til Kommisjonen om utvidelse av bruksområdet for 

basisk myseproteinisolat fra kumelk i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. De anmodede 

endringene gjelder bruk av basisk myseproteinisolat fra kumelk i næringsmidler til spesielle medisinske formål som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(4) og i kosttilskudd som definert i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/46/EF(5) til spedbarn på inntil 12 måneder. 

6) Kommisjonen rådførte seg med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 24. januar 

2019 og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av utvidelsen av bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra 

kumelk som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Den 14. mars 2019 vedtok Myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of whey basic protein isolate for extended 

uses in foods for special medical purposes and food supplements for infants pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(6). 

Den vitenskapelig uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) Den vitenskapelige uttalelsen ga tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at basisk myseproteinisolat fra kumelk ved de 

foreslåtte utvidede bruksområdene og grenseverdiene i næringsmidler til spesielle medisinske formål og i kosttilskudd 

til spedbarn på inntil 12 måneder, er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Myndigheten 

konkluderte i denne uttalelsen med at de utvidede bruksområdene ikke vil øke det potensielle inntaket av det nye 

næringsmiddelet sammenlignet med næringsmiddelet som ble vurdert i Myndighetens uttalelse fra 2018(7). EU-listen 

over godkjente nye næringsmidler bør derfor endres, slik at utvidelsen av bruksområde oppføres som godkjent bruk av 

basisk myseproteinisolat fra kumelk. 

9) 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 for stoffet basisk myseproteinisolat fra kumelk på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, opprettet ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, 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. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 609/2013 og direktiv 

2002/46/EF. 

Artikkel 2 

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

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(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). 

(6) EFSA Journal 2019; 17(4):5659. 

(7) EFSA Journal 2018; 16(7):5360. 
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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 8. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal posten for «Basisk myseproteinisolat fra kumelk» lyde: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

Basisk myseproteinisolat fra 

kumelk 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på merkingen 

av næringsmidler som 

inneholder det, skal være 

«basisk myseproteinisolat fra 

kumelk». 

Kosttilskudd som inneholder 

basisk myseproteinisolat fra 

kumelk, skal være merket med 

følgende: 

«Dette kosttilskuddet bør ikke 

brukes av 

spedbarn/barn/ungdom under 

ett/tre/atten(*) år» 

(*) Avhengig av aldersgruppen 

kosttilskuddet er beregnet på. 

 Godkjent 20. november 2018. 

Denne oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er 

omfattet av eiendomsrett og 

vernet i samsvar med artikkel 26 

i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Armor Protéines S.A.S., 

19 bis, rue de la Libération 

35460 Saint-Brice-en-Coglès, 

Frankrike. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, er 

det nye næringsmiddelet basisk 

myseproteinisolat fra kumelk 

godkjent for å bringes i 

omsetning i Unionen bare av 

Armor Protéines S.A.S., med 

mindre en etterfølgende søker 

får godkjent det nye 

næringsmiddelet uten henvisning 

til den vitenskapelige 

dokumentasjonen eller de 

vitenskapelige dataene som er 

omfattet av eiendomsrett eller 

vernet i samsvar med artikkel 26 

i forordning (EU) 2015/2283, 

eller etter avtale med Armor 

Protéines S.A.S. Sluttdato for 

vern av opplysninger:  

20. november 2023.» 

Morsmelkerstatning som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) nr. 

609/2013 

Næringsmidler til spesielle 

medisinske formål som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

30 mg/100 g (pulver) 

3,9 mg/100 ml (rekonstituert) 

30 mg/100 g (pulver) 

4,2 mg/100 ml (rekonstituert) 

300 mg/dag 

30 mg/100 g (i pulverform for 

spedbarn de første levemånedene til 

egnet tilleggsernæring kan gis) 

3,9 mg/100 ml (rekonstituert produkt 

for spedbarn de første levemånedene 

til egnet tilleggsernæring kan gis) 

30 mg/100 g (i pulverform for 

spedbarn som får egnet 

tilleggsernæring) 

4,2 mg/100 ml (rekonstituert produkt 

for spedbarn som får egnet 

tilleggsernæring) 

58 mg/dag for småbarn 

380 mg/dag for barn og ungdom i 

alderen 3–18 år 

610 mg/dag for voksne 

25 mg/dag for spedbarn 

58 mg/dag for småbarn 

250 mg/dag for barn og ungdom i 

alderen 3–18 år 

610 mg/dag for voksne 
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2) I tabell 2 («Spesifikasjoner») skal posten for «Basisk myseproteinisolat fra kumelk» lyde: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Basisk myseproteinisolat fra kumelk 

Beskrivelse 

Basisk myseproteinisolat fra kumelk er et gulgrått pulver framstilt av skummet kumelk gjennom isolering og rensing i flere trinn. 

Egenskaper/sammensetning 

Samlet proteininnhold (vektprosent av produktet): ≥ 90 % 

Laktoferrin (vektprosent av produktet): 25–75 % 

Laktoperoksidase (vektprosent av produktet): 10–40 % 

Andre proteiner (vektprosent av produktet): ≤ 30 % 

TGF-β2: 12–18 mg/100 g 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % 

pH (løsning med 5 % massekonsentrasjon): 5,5–7,6 

Laktose: ≤ 3,0 % 

Fett: ≤ 4,5 % 

Aske: ≤ 3,5 % 

Jern: ≤ 25 mg/100 g 

Tungmetaller 

Bly: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,6 mg/kg 

Arsen: < 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall aerobe mesofiler: ≤ 10 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Koagulasepositive stafylokokker: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria: Ikke påvist i 25 g 

Cronobacter spp.: Ikke påvist i 25 g 

Mugg: ≤ 50 KDE/g 

Gjær: ≤ 50 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter» 

 


