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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/120 

av 2. februar 2021 

om tillatelse til å bringe pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. 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) Den 31. desember 2018 innga selskapet Avena Nordic Grain Oy («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica 

rapa L. og Brassica napus L. (dobbeltlave sorter) i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel. Søkeren anmodet 

om bruk av pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. i kornstenger, mysli og lignende 

kornbaserte frokostblandinger, ekstruderte produkter av frokostkorn, snacks unntatt potetgull og lignende, glutenfritt 

mørkt brød, brød og rundstykker med særlige ingredienser tilsatt, flerkornsbrød og -rundstykker, kjøtterstatninger og 

kjøttboller. 

4) Søkeren foreslo også at ettersom proteinbestanddelen i pulveret av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og 

Brassica napus L. ligner på proteinbestanddelen i de rapsfrøene som ble godkjent som nytt næringsmiddel ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/424/EU(3), ifølge konklusjonen til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («myndigheten»)(4) ikke er uten risiko for sensibilisering eller sannsynlighet for allergiske 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 3.2.2021, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av 11. juni 2021 

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 2014/424/EU av 1. juli 2014 om tillatelse til å bringe rapsfrøprotein i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 196 av 3.7.2014, s. 27). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3420. 
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reaksjoner hos personer som er allergiske mot sennep, skal merkingen av næringsmiddelprodukter som inneholder 

pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L., være slik at personer med sennepsallergi 

kan unngå inntak av slike næringsmidler. 

5) Den 31. desember 2018 anmodet også søkeren Kommisjonen om vern av opplysninger underlagt eiendomsrett for en 

fireukers randomisert studie med klinisk utprøving på mennesker, utført etter dobbelt-blind-metoden med parallelle 

kontrollgrupper, for å vurdere det nye næringsmiddelets trygghet og dets toleranse hos friske forbrukere(5). 

6) Den 19. juni 2019 anmodet Kommisjonen myndigheten om å foreta en vurdering av pulveret av delvis avfettede rapsfrø 

av Brassica rapa L. og Brassica napus L. som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 

2015/2283. 

7) Den 30. juni 2020 vedtok myndigheten sin vitenskapelige uttalelse, «Safety of rapeseed powder from Brassica rapa  

L. and Brassica napus L. as a novel food pursuant to Regulation (EC) 2015/2283»(6), i samsvar med kravene i artikkel 

11 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) Myndigheten konkluderte i sin vitenskapelige uttalelse med at pulveret av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa  

L. og Brassica napus L. er trygt under de foreslåtte bruksvilkårene. Den konkluderte imidlertid også med at pulveret av 

delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. kan utløse allergiske reaksjoner hos personer som er 

allergiske mot sennep. Den vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at pulver av delvis 

avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. oppfyller godkjenningskravene i artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 når det brukes i kornstenger, mysli og lignende kornbaserte frokostblandinger, ekstruderte 

produkter av frokostkorn, snacks unntatt potetgull og lignende, glutenfritt mørkt brød, brød og rundstykker med særlige 

ingredienser tilsatt, flerkornsbrød og -rundstykker, kjøtterstatninger og kjøttboller, forutsatt at merkingen av 

næringsmidler som inneholder pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. er slik at 

personer med sennepsallergi kan unngå inntak av disse næringsmidlene. 

9) Myndighetens uttalelse og opplysningene om sammensetning og spesifikasjoner framlagt av søkeren gir også 

tilstrekkelig grunnlag til å oppføre det samlede innholdet av karbohydrater i spesifikasjonene for det nye næringsmid-

delet, da dette er en ernæringsmessig viktig bestanddel, og oppføringen av denne informasjonen vil utfylle dette nye 

næringsmiddelets profil. 

10) Myndigheten oppga i sin vitenskapelige uttalelse at det ikke ville vært mulig å trekke konklusjonene om tryggheten ved 

pulveret av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. under de foreslåtte bruksvilkårene, uten 

opplysningene som søkeren hevder eiendomsrett til (en fireukers randomisert studie med klinisk utprøving på 

mennesker, utført etter dobbelt-blind-metoden med parallelle kontrollgrupper, for å vurdere det nye næringsmiddelets 

trygghet og dets toleranse hos friske forbrukere). 

11) Kommisjonen anser følgelig at kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2015/2283 ikke er oppfylt, og det 

forespurte eiendomsrettslige vernet av opplysningene i søknaden, ikke kan innvilges. Godkjenningen av pulveret av 

delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. som et nytt næringsmiddel og oppføringen av pulveret 

på EU-listen over godkjente nye næringsmidler bør derfor bare inneholde opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 3 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

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

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

og fôr. 

  

(5) Medfiles Ltd, 2018 (ikke offentliggjort). 

(6) EFSA Journal 2020;18(7):6197. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. 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 2. februar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

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

«Pulver av delvis avfettede 

rapsfrø av Brassica rapa  

L. og Brassica napus L. 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Næringsmidler som inneholder det nye 

næringsmiddelet, skal merkes med betegnelsen 

«pulver av delvis avfettede rapsfrø». 

Et næringsmiddel som inneholder «pulver av 

delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og 

Brassica napus L.» skal merkes med en 

opplysning om at pulveret kan utløse en 

allergisk reaksjon hos forbrukere som er 

allergiske mot sennep og sennepsprodukter. 

Denne opplysningen skal plasseres nær 

ingredienslisten.» 

 

Kornstenger av kornblandin-

ger 

20 g/100 g 

Mysli og lignende kornbaserte 

frokostblandinger 

20 g/100 g 

Ekstruderte produkter av fro-

kostkorn 

20 g/100 g 

Snacks (unntatt potetgull) 15 g/100 g 

Brød og rundstykker med 

særlige ingredienser tilsatt (for 

eksempel frø, rosiner, urter) 

7 g/100 g 

Mørkt brød merket med 

opplysninger om fravær eller 

redusert forekomst av gluten i 

samsvar med kravene i 

Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

7 g/100 g 

Flerkornsbrød og -rundstykker 7 g/100 g 

Kjøtterstatninger 10 g/100 g 

Kjøttboller 10 g/100 g 
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2) I tabell 2 (Spesifikasjoner) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica 

rapa L. og Brassica napus L. 

Definisjon: Pulveret er framstilt av de delvis avfettede frøene av de ikke-genmodifiserte sortene Brassica rapa L. og Brassica napus  

L. (dobbeltlave sorter) gjennom en rekke bearbeidingstrinn for å redusere innholdet av glukosinolater og fytater. 

Kilde: Frø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. 

Egenskaper/sammensetning: 

Protein (N × 6,25): 33,0–43,0 % 

Lipider: 14,0–22,0 % 

Karbohydrater i alt(*): 33,0–40,0 % 

Fiber i alt(**): 33,0–43,0 % 

Vanninnhold: < 7,0 % 

Aske: 2,0–5,0 % 

Glukosinolater i alt: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg) 

Fytater: < 1,5 % 

Peroksidtall (i vekt av det nye næringsmiddelet): ≤ 3,0 mEq O2/kg 

Tungmetaller: 

Bly: < 0,2 mg/kg 

Arsen (uorganisk): < 0,2 mg/kg 

Kadmium: < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,1 mg/kg 

Aluminium: < 35,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall (30 °C): < 5 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: < 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Bacillus cereus: < 100 KDE/g 

(*) Etter differanse: 100 % – [protein % + vanninnhold % + fett % + aske %] 

(**) AOAC 2011.25 (enzymatisk gravimetri) 

KDE: Kolonidannende enheter, AOAC: Association of Official Agricultural Chemists» 

 


