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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/478 

av 1. april 2020 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over  

nye næringsmidler(*) 

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 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skulle Kommisjonen innen 1. januar 2018 opprette en EU-liste over 

nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(2). 

2) EU-listen over nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, ble opprettet ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3). 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023(4) ble gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 rettet 

ved at vedlegget til den forordningen ble byttet ut for å ta med en rekke godkjente eller meldte nye næringsmidler som 

ikke var med på den første EU-listen. 

4) Etter kunngjøringen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 og gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 har 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak funnet ytterligere en feil i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 og informert Kommisjonen om dette. 

5) Av hensyn til klarhet og rettssikkerhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter er det behov for en rettelse, slik at EU-listen over nye næringsmidler kan gjennomføres og brukes på en 

korrekt måte. 

6) Olje fra Schizochytrium sp. (T18) ble godkjent som et nytt næringsmiddel etter framgangsmåten med melding i henhold 

til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. I spesifikasjonene for olje fra Schizochytrium sp. (T18) er syretallet feilaktig 

oppgitt som ≤ 0,5 mg KOH/g , i stedet for det korrekte tallet ≤ 0,8 mg KOH/g. EU-listen over nye næringsmidler 

opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 inneholder det samme feilaktige tallet. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 2.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2020 av  

11. desember 2020 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) 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). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om 

opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler (EUT L 187 av 24.7.2018, s. 1). 
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7) Spesifikasjonene for olje fra Schizochytrium sp. (T18) som gjelder syretallet i tabell 2 i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470, bør derfor rettes. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 rettes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 1. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for «Olje fra Schizochytrium sp. (T18)» i tabell 2 («Spesifikasjoner») i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Olje fra Schizochytrium sp. (T18) Syretall: ≤ 0,8 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

DHA-innhold: ≥ 35 %» 

 


