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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 oktober 2009
betreffende de uitbreiding van het gebruik van algenolie van de microalg Ulkenia sp. als nieuw
voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7932)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2009/777/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Daarom wordt niet verwacht dat het gebruik van de olie
van microalgen in de in de bijlage vermelde levensmid
delengroepen tot een onaanvaardbare extra stijging van
de totale inname van omega 3-vetzuren zal leiden.

(8)

De olie van de microalg Ulkenia sp. voldoet aan de cri
teria van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr.
258/97.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parle
ment en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met
name op artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 4 november 2004 heeft de onderneming Lonza Ltd
(voorheen Nutrinova) bij de bevoegde autoriteiten van
Duitsland een verzoek ingediend voor een uitbreiding
van het gebruik van de olie van de microalg Ulkenia
sp. als nieuw voedselingrediënt.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

(2)

Op 9 februari 2005 heeft de bevoegde Duitse instantie
voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag
van de eerste beoordeling uitgebracht. De conclusie
luidde dat de uitbreiding van het gebruik van de olie
van de microalg Ulkenia sp. het risico van een onaan
vaardbare stijging van de inname van DHA (docosahexa
eenzuur) kon inhouden.

Olie van de microalg Ulkenia sp., zoals in bijlage I beschreven,
mag in de Gemeenschap als nieuw voedselingrediënt in de han
del worden gebracht voor de in bijlage II vermelde toepassingen
met inachtneming van de in die bijlage vermelde maximumge
halten.

(3)

De Commissie heeft het verslag van de eerste beoordeling
op 21 april 2005 aan alle lidstaten toegezonden.

(4)

Binnen de in artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr.
258/97 vastgestelde termijn van 60 dagen zijn overeen
komstig deze bepaling met redenen omklede bezwaren
tegen het in de handel brengen van dit product inge
diend.

De vermelding „olie van de microalg Ulkenia sp.” wordt vermeld
in de lijst van ingrediënten van de levensmiddelen die deze olie
bevatten.

(5)

(6)

In hun bezwaren maakten de lidstaten zich zorgen over
de hoge innameniveaus van omega 3-vetzuren en met
name van DHA (docosahexaeenzuur).
De belangrijkste bron van omega 3-vetzuren is evenwel
visolie. In de levensmiddelen van de categorieën waar
voor de toevoeging van olie van de microalg Ulkenia
sp. werd aangevraagd, kunnen omega 3-vetzuren door
visolie of door de microalg Ulkenia sp. worden geleverd.

(1) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.

Artikel 2

Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot Lonza Ltd, Muenchensteiner
strasse 38, CH — 4002 Basel.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2009.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie

23.10.2009
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BIJLAGE I
SPECIFICATIES VAN DE OLIE VAN DE MICROALG ULKENIA SP.
Zuurgetal

Maximaal 0,5 mg KOH/g

Peroxidegetal

Maximaal 5,0 meq/kg olie

Vocht en vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,05 %

Onverzeepbare bestanddelen

Maximaal 4,5 %

Transvetzuren

Maximaal 1 %

DHA-gehalte

Minimaal 32,0 %

BIJLAGE II
GEBRUIK VAN DE OLIE VAN DE MICROALG ULKENIA SP.
Gebruiksgroep

Maximaal DHA-gehalte (docosahexaeenzuur)

Bakkerijproducten (brood en broodjes)

200 mg/100 g

Graanrepen

500 mg/100 g

Alcoholvrije dranken (dranken op basis van melk daar
onder begrepen)

60 mg/100 ml

