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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/500 

av 6. april 2020 

om tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) 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 henhold til artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomføringsrettsakt 

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

4) Den 18. april 2018 innga selskapet Access Business Group International LLC («søkeren») en søknad til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av chiafrø 

(Salvia hispanica) i omsetning i Unionen. Søkeren anmodet om bruk av pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i en rekke 

næringsmiddelkategorier beregnet på befolkningen generelt, nærmere bestemt i ikke-aromatiserte syrnede melke-

produkter, herunder naturlig ikke-aromatisert kjernemelk (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet 

etter syrning; ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter som er varmebehandlet etter syrning; aromatiserte syrnede 

melkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter; sukkervarer; frukt- og grønnsakjuice; frukt- og grønnsaknektar 

og lignende produkter; aromatiserte drikker; kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/46/EF(3), unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn; pasta. 

5) Den 16. juli 2018 innga søkeren en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283 om tillatelse til å bringe enda et delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i omsetning i Unionen 

som et nytt næringsmiddel. Søkeren anmodet om bruk av pulveret av chiafrø (Salvia hispanica) i en rekke 

næringsmiddelkategorier beregnet på befolkningen generelt, nærmere bestemt i sukkervarer; frukt- og grønnsakjuice; 

frukt- og grønnsaknektar og lignende produkter; aromatiserte drikker; kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 

unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn; pasta. 

6) De to søknadene til Kommisjonen gjelder godkjenning av to forskjellige delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia 

hispanica) som et nytt næringsmiddel. Begge pulverne av chiafrø (Salvia hispanica) er delvis avfettede og framstilt ved 

pressing og maling av hele chiafrø (Salvia hispanica). Hovedforskjellene mellom de to pulverne er partikkelstørrelsen 

og innholdet av visse makronæringsstoffer. Pulveret med høyt proteininnhold har en partikkelstørrelse på under 130 μm 

og et proteininnhold på minst 40 %, mens pulveret med høyt fiberinnhold har en partikkelstørrelse på under 400 μm og 

et innhold av kostfiber på minst 50 %. De foreslåtte bruksområdene er også like for begge pulverne.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 7.4.2020, s. 2, 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) 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 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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7) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 rådførte Kommisjonen seg med Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») henholdsvis 22. juni 2018 og 22. oktober 2018 og ba den om en 

vitenskapelig uttalelse gjennom en vurdering av pulverne av chiafrø (Salvia hispanica) som nye næringsmidler. På 

grunn av likhetene mellom de to typene av delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) foretok myndigheten en 

samlet trygghetsvurdering av dem. 

8) Den 15. mai 2019 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) 

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

forordning (EU) 2015/2283. 

9) I uttalelsen konkluderte myndigheten med at delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) er trygge under de 

vurderte bruksvilkårene. Uttalelsen fra myndigheten gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at delvis avfettede 

pulver av chiafrø (Salvia hispanica) er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 med de 

bruksområdene og -mengdene som er vurdert for bruk i ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter, herunder naturlig 

ikke-aromatisert kjernemelk (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet etter syrning; ikke-aromatiserte 

syrnede melkeprodukter som er varmebehandlet etter syrning; aromatiserte syrnede melkeprodukter, herunder 

varmebehandlede produkter; sukkervarer; frukt- og grønnsakjuice; frukt- og grønnsaknektar og lignende produkter; 

aromatiserte drikker; kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn. 

10) I sin vitenskapelige uttalelse, «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to 

Regulation (EU) 2015/2283»(5), vurderte myndigheten en studie som pekte på mulig dannelse av akrylamid når chiafrø 

(Salvia hispanica) brukes i næringsmidler som under framstilling, foredling eller bearbeiding krever varmebehandling 

ved eller over 120 °C. Myndigheten mente at denne studien også er relevant for vurderingen av pulver av chiafrø (Salvia 

hispanica) ettersom eneste forskjell sammenlignet med chiafrøene (Salvia hispanica) som allerede er oppført på EU-

listen, er avfettingen, som er en behandling som er nøytral når det gjelder dannelsen av akrylamid. 

11) Myndigheten bemerket at næringsmiddelet «pasta» kan bli varmebehandlet ved temperaturer over 120 °C og kan være 

en relevant kilde til akrylamid, mens de andre foreslåtte næringsmiddelkategoriene ikke gir grunn til bekymring for 

tryggheten når det gjelder mulig dannelse av akrylamid. 

12) I uttalelsen om hvorvidt pulver av chiafrø (Salvia hispanica L.) er trygt, konstaterte myndigheten at det er behov for 

tilleggsopplysninger fra søkeren og/eller offentligheten for å vurdere risikoen for akrylamiddannelse når næringsmidler 

som inneholder pulver av chiafrø (Salvia hispanica), varmebehandles ved eller over 120 °C. I samsvar med artikkel 11 

nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 har myndigheten bedt søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger om risikoen for 

dannelse av forurensede stoffer under foredling og produksjon av et næringsmiddel (på produsentnivå) og/eller når et 

næringsmiddel tilsatt pulver av chiafrø (Salvia hispanica) tilberedes (varmebehandling på forbrukernivå). Fristen for 

framlegging av tilleggsopplysninger ble satt til 13. mai 2019. Selv om søkeren framla tilleggsopplysninger innen den 

fastsatte fristen, konkluderte myndigheten med at de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til å vurdere risikoen 

for dannelse av akrylamid i pasta ved temperaturer over 120 °C, som potensielt kan være en relevant kilde til akrylamid 

på forbrukernivå. 

13) Ettersom det ikke foreligger informasjon om risikoen for akrylamiddannelse i «pasta» som utsettes for slik 

varmebehandling, har myndigheten utsatt vurderingen av pulver av chiafrø i pasta til tilleggsopplysningene blir 

tilgjengelige. På nåværende tidspunkt har Kommisjonen derfor ikke tilgang til myndighetens uttalelse som kreves i 

henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og c) i forordning (EU) 2015/2283 for å kunne godkjenne bruk av pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica) i pasta som utsettes for varmebehandling ved eller over 120 °C. Det vil derfor bli truffet en 

ytterligere beslutning om slik bruk etter at myndighetens relevante uttalelse er offentliggjort. 

  

(4) EFSA Journal 2019;17(6):5716. 

(5) EFSA Journal 2019;17(4):5657. 
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14) I sin uttalelse viste myndigheten også til to tilfellerapporter fra tilgjengelig vitenskapelig litteratur der inntak av chiafrø 

(Salvia hispanica) ble koplet til allergiske reaksjoner, og konkluderte på dette grunnlaget med at allergiske reaksjoner 

kan oppstå ved inntak av chiafrø. Myndigheten mener at pulver av chiafrø (Salvia hispanica) har samme 

allergiframkallende potensial som chiafrø (Salvia hispanica), siden det ikke kan antas at trinnene i prosessen med å 

framstille pulverne endrer det allergiframkallende potensialet til chiafrøene (Salvia hispanica). Ettersom det hittil bare 

er disse to tilfellene av allergiske reaksjoner som er rapportert, i lys av det utstrakte konsumet av chiafrø (Salvia 

hispanica) og at disse har vært tilgjengelige på EU-markedet og det globale markedet i en årrekke, er det ikke 

nødvendig med særlige krav til merking av mulige allergiske reaksjoner ved inntak av pulver av chiafrø (Salvia 

hispanica) på EU-listen over godkjente nye næringsmidler før myndigheten har innhentet og vurdert ytterligere 

vitenskapelige bevis for at chiafrø (Salvia hispanica) kan være allergiframkallende. 

15) 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 

1. Delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) som angitt i vedlegget til denne forordningen 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. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

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 6. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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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») på riktig sted alfabetisk:: 

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

«Delvis avfettede pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica) 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Delvis avfettet pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica)». 

 

Pulver med høyt proteininnhold 

Ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter, 

herunder naturlig ikke-aromatisert 

kjernemelk (unntatt sterilisert kjernemelk), 

som ikke er varmebehandlet etter syrning 

0,7 % 

Ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter 

som er varmebehandlet etter syrning 

0,7 % 

Aromatiserte syrnede melkeprodukter, 

herunder varmebehandlede produkter 

0,7 % 

Sukkervarer 10 % 

Fruktjuice som definert i direktiv 

2001/112/EF(*) og grønnsakjuice 

2,5 % 

Fruktnektar som definert i direktiv 

2001/112/EF, grønnsaknektar og lignende 

produkter 

2,5 % 

Aromatiserte drikker 3 % 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

7,5 g/dag 

Pulver med høyt fiberinnhold 

Sukkervarer 4 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Fruktjuice som definert i direktiv 

2001/112/EF og grønnsakjuice 

2,5 %   

Fruktnektar som definert i direktiv 

2001/112/EF, grønnsaknektar og lignende 

produkter 

4 % 

Aromatiserte drikker 4 % 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

12 g/dag 

(*) Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58).» 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Delvis avfettede pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica) 

Beskrivelse/definisjon: 

De nye næringsmidlene er delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) som er framstilt ved pressing og maling av hele chiafrø Salvia hispanica L. 

Fysisk-sensoriske egenskaper: 

Fremmedstoffer: 0,1 % 

 Pulver med høyt proteininnhold Pulver med høyt fiberinnhold 

Partikkelstørrelse ≤ 130 μm ≤ 400 μm 

Kjemisk sammensetning: 

 Pulver av Salvia hispanica med høyt proteininnhold Pulver av Salvia hispanica med høyt fiberinnhold 

Vanninnhold ≤ 9,0 % ≤ 9,0 % 

Protein ≥ 40,0 % ≥ 24,0 % 

Fett ≤ 17 % ≤ 12 % 

Fiber ≤ 30 % ≥ 50 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 10 000 KDE/g 

Gjær: ≤ 500 KDE/g 

Mugg: ≤ 500 KDE/g 

Staphylococcus aureus: ≤ 10 KDE/g 

Koliforme bakterier: < 100 MPN/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 100 KDE/g 

Bacillus cereus: ≤ 50 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 MPN/g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist/g 

Salmonella spp.: Ikke påvist i 25 g 

Forurensende stoffer: 

Arsen: ≤ 0,1 ppm 

Kadmium: ≤ 0,1 ppm 

Bly: ≤ 0,1 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Aflatoksiner i alt: ≤ 4 ppb 

Okratoksin A: ≤ 1 ppb» 

 


