
A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Összefoglaló a 2009-ben a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke alapján a 
Bizottsághoz beérkezett értesítésekről 

(2010/C 305/06) 

2009. január 1. és 2009. december 31. között a Bizottság a 258/97/EK rendelet 5. cikke alapján 32 
értesítést kapott új élelmiszerek vagy új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról (1 ). 

Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

31 Cognis Deutschland GmbH & Co. KG 
Postfach 13 01 64 
40551 Düsseldorf 
DEUTSCHLAND 

Henkelstrasse 67 
40589 Düsseldorf 
DEUTSCHLAND 

Fitoszterin-észterek a következőkhöz: i. tej típusú termékekhez és 
joghurt típusú termékekhez; és ii. a 2991/94/EK tanácsi rende
letben meghatározott, kenhető zsírokhoz, kivéve a főzéshez és 
sütéshez használt zsiradékokat és a vaj vagy más állati zsira- 
dékalapú, kenhető zsiradékokat, 

valamint 

FSA (1 ) (Egyesült Királyság) – Fitoszte
rinek és észtereik lényegi egyenértékű
ségéről szóló vélemény iránti kérelem 

2004. július 23. 2004. augusztus 4. 

növényi szterinek és növényiszterin-észterek kenhető zsiradé
kokhoz (kivéve a főzéshez és sütéshez használt zsiradékokat, vala
mint a vaj vagy más állati zsiradékalapú kenhető zsiradékokat), 
salátaöntetekhez való hozzáadáshoz, beleértve a 2004/333/EK 
bizottsági határozatban meghatározott majonézt és tej típusú 
termékeket, a 2004/334/EK bizottsági határozatban meghatározott 
fűszeres önteteket, valamint a 2004/336/EK bizottsági hatá
rozatban meghatározott tejalapú gyümölcsitalokat is, 

valamint 

Az NFB (2 ) (Finnország) véleménye a 
növényi szterinek, a fitoszterin-észterek, 
valamint az ezekkel dúsított élelmi
szerek lényegi egyenértékűségéről 
(Cognis Deutschland GmbH & Co) 

2005. április 20. 2005. június 29. 

hozzáadott fitoszterin-észtereket és/vagy fitoszterineket tartalmazó 
rozskenyér 

A fent említett határozatok 2. cikkében megállapított követelmé
nyek alkalmazandók. 

Az NFB (2 ) (Finnország) véleménye a 
Cognis vállalat növényi szterinjével 
dúsított rozskenyér lényegi egyenértékű
ségéről (Cognis Deutschland GmbH & 
Co) 

2006. május 23. 2006. június 9. 

31z Lesieur 
29 quai Aulagnier 
92665 Asnières-sur-Seine Cedex 
FRANCE 

Hozzáadott fitoszterineket tartalmazó salátaöntetek 

A salátaöntetek esetében egy kiszerelés egy adagot tartalmaz 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint 

A fitoszterin a Cognistól származik 2009. április 24. 2009. június 15.
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Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

31.1a Varvello Pharma Nutrition srl 
Piazza Castello 2 
20121 Milano MI 
ITALIA 

Rozskenyér, legalább 50 % rozstartalommal, legfeljebb 30 % búza
tartalommal és legfeljebb 4 % cukortartalommal, de hozzáadott 
zsír nélkül hozzáadott fitoszterinekkel 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint 

A fitoszterin a Cognistól származik 2009. május 26. 2009. július 20. 

31.1b Lesaffre Austria AG 
Industriezentrum 
NÖ-Süd Straße 7 
2355 Wien 
ÖSTERREICH 

Rozskenyér, legalább 50 % rozstartalommal, legfeljebb 30 % búza
tartalommal és legfeljebb 4 % cukortartalommal, de hozzáadott 
zsír nélkül, hozzáadott fitoszterinekkel 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint 

A fitoszterin a Cognistól származik 2009. szeptember 
18. 

2009. szeptember 23. 

31.1c Milk Link 
3120 Great Western Court 
Hunts Ground Road 
Stoke Gifford 
Bristol 
BS34 8HP 
UNITED KINGDOM 

Hozzáadott fitoszterineket tartalmazó, tejalapú italok 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint; 

egy üveg/doboz ital legfeljebb 3 g hozzáadott fitoszterint tartalmaz 

A fitoszterin a Cognistól származik 2009. szeptember 
21. 

2009. október 1. 

41 Forbes Medi-Tech Inc. 
750 West Pender Street 
Vancouver B.C. V6C 2T8 
CANADA 

A 2000/500/EK bizottsági határozat 1. cikkében, valamint a 
2004/333/EK, a 2004/334/EK, a 2004/335/EK és a 2004/336/ 
EK bizottsági határozat 1. mellékletében felsorolt élelmiszerek 
(kenhető zsiradékok, salátaöntetek, erjesztett tej típusú termékek, 
szójaitalok, sajt típusú termékek, joghurt típusú termékek, fűszeres 
öntetek, tejalapú gyümölcsitalok) fitoszterinek/fitosztanolok 
(Reducol™) hozzáadásával 

Az NFB (2 ) (Finnország) 2005. február 
28-i véleménye a Reducol™ fitoszte
rinnel/fitosztanollal dúsított élelmi
szerek lényegi egyenértékűségéről 
(Forbes Medi-Tech Inc.) 

2005. április 22. 2005. június 6. 

Rozskenyér Az NFB (2 ) (Finnország) véleménye a 
REDUCOL™ növényi szterin összete
vővel dúsított rozskenyér lényegi egyen
értékűségéről 

2006. június 12. 2006. augusztus 3. 

Hozzáadott fitoszterineket és/vagy fitoszterin-észtereket tartalmazó 
sajttermékek (100 gramm kevesebb mint 12 g zsírt tartalmaz) 

Az FSAI (3 ) 2006. szeptember 6-i levele 
a lényegi egyenértékűségről 

2006. október 3. 2006. november 6. 

41n Lanitis Bros. Ltd 
66, Kyriakos Matsis Ave. 
2409 Engomi 
PO Box 2200 
1515 Nicosia 
CYPRUS 

Hozzáadott fitoszterineket tartalmazó, tejalapú italok 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint; 

A fitoszterin a Forbes MediTechtől szár
mazik 

2009. április 2. 2009. április 22.
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Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

57 Vitae-Caps SA 
Polígono Industrial Torrehierro 
C/ Gutemberg, 356 
45600 Talavera de la Reine Toledo 
ESPAÑA 

A 2991/94/EK tanácsi rendeletben meghatározott, kenhető zsira
dékok, kivéve a főzéshez és sütéshez használt zsiradékokat és a 
vajalapú vagy egyéb állati zsiradékokból készült kenhető zsiradé
kokat; tej típusú termékek; valamint 
joghurt típusú termékek 
Kenhető zsiradékok; tej típusú és erjesztett tej típusú termékek; sajt 
típusú termékek; salátaöntetek; valamint szójaitalok 

Az AESA (4 ) (Spanyolország) véleménye 
a VitaeCaps SA vállalat által a vállalat 
fitoszterin- és fitoszterin-észter-terméke
inek nyilvántartásba vétele céljából a 
lényegi egyenértékűségre vonatkozóan 
a 258/97/EK rendeletben előírt eljárás 
értelmében, az ugyanazon rendelet 
5. cikkében előírt eljárással összhangban 
benyújtott kérelemről (2005. szep
tember 27.) 

2006. január 30. 2006. február 21. 

Fűszeres öntetek; rozskenyér, legalább 50 % rozstartalommal, 
legfeljebb 30 % búzatartalommal és legfeljebb 4 % cukortarta
lommal, de hozzáadott zsír nélkül, 

Az AESA (4 ) (Spanyolország) véleménye 
a VitaeCaps SA vállalat által a vállalat 
fitoszterin- és fitoszterin-észter-terméke
inek nyilvántartásba vétele céljából a 
lényegi egyenértékűségre vonatkozóan 
a 258/97/EK rendeletben előírt eljárás 
értelmében, az ugyanazon rendelet 
5. cikkében előírt eljárással összhangban 
benyújtott kérelemről (2006. május 4.) 

2006. június 22. 2006. szeptember 27. 

hozzáadott fitoszterinekkel Az AESA (4 ) (Spanyolország) véleménye 
a VitaeCaps SA vállalat által a vállalat 
fitoszterin- és fitoszterin-észter-terméke
inek nyilvántartásba vétele céljából a 
lényegi egyenértékűségre vonatkozóan 
a 258/97/EK rendeletben előírt eljárás 
értelmében, az ugyanazon rendelet 
5. cikkében előírt eljárással összhangban 
benyújtott kérelemről (2006. július 27.) 

2006. október 26. 2006. november 16. 

Hozzáadott fitoszterint tartalmazó rizsitalok 
Egy adag nem tartalmaz (naponta egy adag esetében) 3 grammnál 
vagy (naponta három adag esetében) 1 grammnál többet; 
egy üveg/doboz ital legfeljebb 3 g hozzáadott fitoszterint/fitoszta
nolt tartalmaz; 
a salátaöntetek esetében egy kiszerelés egy adagot tartalmaz 

Az AESA (4 ) (Spanyolország) véleménye 
a VitaeCaps SA vállalat által előállított 
fitoszterin lényegi egyenértékűségéről a 
258/97/EK rendelet 5. cikke alapján 
(2008. május 26.) 

2008. június 25. 2008. július 9. 

57f Lactea Antequerana 
Poligono Industrial 

Hozzáadott fitoszterint tartalmazó joghurtitalok 
Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint/fitosztanolt; 
egy üveg/doboz ital legfeljebb 3 g hozzáadott fitoszterint/fitoszta
nolt tartalmaz 

A fitoszterin-észter a VitaeCapstől szár
mazik 

2009. május 2. 2009. június 8. 

57g Senna Nahrungsmittel GmbH 
Stockhammergasse 19 
1144 Wien 
ÖSTERREICH 

A 2991/94/EK tanácsi rendeletben meghatározott, kenhető zsira
dékok, kivéve a főzéshez és sütéshez használt zsiradékokat és a 
vajalapú vagy egyéb állati zsiradékokból készült kenhető zsiradé
kokat 
Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint/fitosztanolt 

A fitoszterin-észter a VitaeCapstől szár
mazik 

2009. július 7. 2009. július 9.
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Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

57h Pomurske mlekarne 
Industrijska ulica 10 
p.p. 230 
SI-9000 Murska 
SLOVENIJA 

Hozzáadott fitoszterineket tartalmazó, tejalapú termékek 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint/fitosztanolt; 

egy üveg/doboz ital legfeljebb 3 g hozzáadott fitoszterint/fitoszta
nolt tartalmaz 

A fitoszterin a VitaeCapstől származik 2009. április 29. 2010. január 19. 

117 Diar Argan 
Am Altwasser 44 
85459 Berglern 
DEUTSCHLAND 

Argánolaj A DGCCRF (5 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (7 ) által 
korábban kiadott vélemény a vállalat 
által forgalomba hozott argánolajra is 
érvényes 

2009. január 12. 2009. január 22. 

120 SARL Argamis 
711 bis Lotissement 
Allah Route de Guelin 
Tiznit 
MAROC 

Argánolaj Az FPS-HFCSE (7 ) (Belgium) megerő
sítette, hogy a CSS (8 ) (Belgium) által 
korábban kiadott vélemény az SARL 
Argamis által forgalomba hozott argán
olajra is érvényes 

2009. március 20. 2009. március 26. 

121 SARL SOUSS TERROIR 
Lotissement Yasmina 2 C5 
AIT Mlloul 80150 
MAROC 

Argánolaj Az FPS-HFCSE (7 ) (Belgium) megerő
sítette, hogy a CSS (8 ) (Belgium) által 
korábban kiadott vélemény az SARL 
SOUSS TERROIR által forgalomba 
hozott argánolajra is érvényes 

2009. március 20. 2009. március 26. 

123 Lindemann GmbH & Co. KG 
Postfach 2249 
32255 Bünde 
DEUTSCHLAND 

A 2991/94/EK tanácsi rendeletben meghatározott, kenhető zsira
dékok, kivéve a főzéshez és sütéshez használt zsiradékokat és a 
vajalapú vagy egyéb állati zsiradékokból készült kenhető zsiradé
kokat 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint/fitosztanolt 

A fitoszterin megegyezik a 2004/333/ 
EK bizottsági határozatban engedélye
zett fitoszterinnel 

2009. április 17. 2009. április 21. 

124 Laboratoires Expanscience 
Rue de 4 Filles 
28231 Épernon Cedex 
FRANCE 

Étrend-kiegészítők összetevőjeként történő felhasználásra szánt, 
napraforgóolajból nyert kivonat 

Az AFSSA (6 ) (Franciaország) véleménye 
a napraforgóolajból nyert kivonat és a 
kukoricacsíra-olajból nyert kivonat 
lényegi egyenértékűségének értékelé
séről 

2009. május 4. 2009. május 5. 

125 Cauvin 
2350 Route de St. Gilles 
30000 Nimes 
FRANCE 

Argánolaj A DGCCRF (5 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (6 ) (Francia
ország) által korábban kiadott vélemény 
a Cauvin által forgalomba hozott argán
olajra is érvényes 

2009. május 4. 2009. június 2.
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Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

126 Bionatur 
18 chemin de Roquerose 
83690 Sillans la Cascade 
FRANCE 

Nonilé (a Morinda citrifolia fajhoz tartozó gyümölcs leve) Az AFSSA (6 ) (Franciaország) véleménye 
a nonilé és a Morinda citrifolia L. leve 
lényegi egyenértékűségének értékelé
séről 

2009. június 2. 2009. július 9. 

127 Arganhaus 
Geditschstr. 77 
10823 Berlin 
DEUTSCHLAND 

Argánolaj A DGCCRF (5 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (6 ) (Francia
ország) által korábban kiadott vélemény 
az Arganhaus által forgalomba hozott 
argánolajra is érvényes 

2009. június 15. 2009. július 14. 

128 Bioresco 
Bundesstrasse 29 
4064 Basel 
SWITZERLAND 
A DSM Nutritional Products Ltd. 
részére 

Teából (Camellia sinensis) nyert tisztított kivonat FSAI (3 ) (Írország) – A tisztított zöldte
akivonat (TEAVIGO) lényegi egyenérté
kűsége 

2009. május 4. 2009. augusztus 6. 

129 I.R.B. s.r.l. 
Istituto di Ricerche Biotecnologiche 
Via Piave 24/B 
36077 Altavilla Vic. NA VI 
ITALIA 

Echinacea angustifoliából nyert kivonat DSPVNSA (9 ) (Olaszország) – Az Echi
nacea angustifolia növény szövettenyé
szeteiből nyert kivonat lényegi egyen
értékűsége 

2009. augusztus 5. 2009. augusztus 13. 

130 ABGUR GmbH 
Burkheimerstr. 9 
79111 Freiburg 
DEUTSCHLAND 

Argáolaj A DGCCRF (5 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (6 ) által 
korábban kiadott vélemény az ABGUR 
GmbH által forgalomba hozott argán
olajra is érvényes 

2009. július 28. 2009. augusztus 14. 

131 Codefa 
718 M.i.n. des Arnavaux 
13323 Marseille Cedex 14 
FRANCE 

Argánolaj A DGCCRF (5 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (6 ) által 
korábban kiadott vélemény a Codefa 
által forgalomba hozott argánolajra is 
érvényes 

2009. augusztus 3. 2009. augusztus 17. 

132 Souk du Maroc 
Mainzer Str. 45 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

Argánolaj A DGCCRF (5 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (6 ) által 
korábban kiadott vélemény a Souk de 
Maroc által forgalomba hozott argán
olajra is érvényes 

2009. augusztus 10. 2009. augusztus 21.

H
U 

2010.11.11. 
A

z Európai U
nió H

ivatalos Lapja 
C 305/11



Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

133 SMART FOOD INNO Kft. 
Hősök útja 1–3. 
4027 Debrecen 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Rozskenyérben történő felhasználásra szánt 2 fitoszterin-összetétel, 
a rozskenyér legalább 50 % rozstartalommal (teljes kiőrlésű rozs
liszt, rozsmag egészben vagy darálva és rozspehely), legfeljebb 
30 % búzatartalommal és legfeljebb 4 % cukortartalommal, de 
hozzáadott zsír nélkül 

Egy adag nem tartalmaz (napi egy adag esetében) 3 grammnál vagy 
(napi három adag esetében) 1 grammnál több hozzáadott fitosz
terint/fitosztanolt 

Az OÉTI (10 ) (Magyarország) véleménye 
a növényiszterin-összetételek lényegi 
egyenértékűségéről 

2009. augusztus 20. 2009. augusztus 20. 

134 Baobab Fruit Company S.a.r.l. 
Via A. Mondadori 15 
46025 Poggio Rusco MN 
ITALIA 

Baobabból származó szárított gyümölcshús CUDN (11 ) (Olaszország) – A baobabból 
származó szárított gyümölcshús (Adan
sonia digitata) lényegi egyenértékűsége 

2009. augusztus 17. 2009. szeptember 17. 

135 Argan export company 
Rue de Ramillies 2a 
1367 Ramillies 
BELGIQUE/BELGIË 

Argánolaj Az FPS-HFCSE (7 ) (Belgium) megerő
sítette, hogy a CSS (8 ) (Belgium) által 
korábban kiadott vélemény az Argan 
export company által forgalomba 
hozott argánolajra is érvényes 

2009. szeptember 
17. 

2009. szeptember 23. 

136 JFM SUNILE AS 
Holtbrekka 7 
Postboks 109 
5202 Os 
NORWAY 

Az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum MfFLoF (12 ) (DK) – A ColdSea által 
előállított krillolaj (az Euphausia superba 
krillből származó lipidextraktum) és a 
Neptune Technologies által előállított 
krillolaj lényegi egyenértékűségének 
vizsgálatára vonatkozó kérelemről 

2009. október 29. 2009. november 16. 

137 Zenith-Group 
Siedlungsstr. 7 
75203 Königsbach-Stein 
DEUTSCHLAND 

Argánolaj A DGCCRF (4 ) (Franciaország) megerő
sítette, hogy az AFSSA (6 ) által 
korábban kiadott vélemény a Zenith- 
Group által forgalomba hozott argán
olajra is érvényes 

2009. október 27. 2009. november 23. 

138 Bioriginal Europa/Asia bv 
Bosland 40 
3258 AC den Bommel 
NEDERLAND 

Finomított echiumolaj NFU (13 ) (Hollandia) – Finomított echi
umolaj – Lényegi egyenértékűség értéke
lése az új élelmiszerekről és új élelmi
szer-összetevőkről szóló, 258/97/EK 
rendelettel összhangban benyújtott érte
sítésről 

2009. november 9. 2009. november 27.
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Kérelmező Az élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő leírása Tudományos bizonyíték Értesítés Továbbítás a tagálla
moknak 

139 Original Chia Aps. 
Stranvej 1 D 
6400 Sønderborg 
DANMARK 

Pékáruk összetevőjeként történő felhasználásra szánt aztékzsálya- 
mag (legfeljebb 5 %) 

MfFLoF (12 ) (Dánia) – Az Original Chia 
Aps. által előállított aztékzsálya-mag 
(Salvia hispanica) és a Columbus Para
digm Institute által előállított azték
zsálya-mag lényegi egyenértékűségének 
értékelésére vonatkozó kérelemről 

2009. december 3. 2009. december 7. 

140 Aker BioMarine Antarctic AS 
Fjordalléen 16 
PO Box 1423 Vika 
0115 Oslo 
NORWAY 

Az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum Az NFB (2 ) (Finnország) véleménye a 
Superba™ krillolaj (Aker BioMarine 
Antarctic AS) lényegi egyenértékű
ségéről 

2009. december 11. 2009. december 22. 

141 GIE Targanine 
Rue de Marrakech, Bloc 3, No 33 
Quartier Industriel 
80000 Agadier 
MAROC 

Argánolaj Az FPS-HFCSE (7 ) (Belgium) megerő
sítette, hogy a CSS (8 ) (Belgium) által 
korábban kiadott vélemény a GIE 
Targanine által forgalomba hozott 
argánolajra is érvényes 

2009. december 16. 2010. január 15. 

143 Fruchtquell Getränkeindustrie GmbH 
& Co. KG 
Kogelerstr. 16 
19243 Dodow 
DEUTSCHLAND 

Nonilé A BVL (14 ) (Németország) véleménye a 
258/96/EK rendelet 3. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a Fruchtquell 
Getränkeindustrie GmbH & Co. KG 
vállalat (D-19243 Dodow) által előállí
tott nonilé (a Morinda citrifolia L. fajhoz 
tartozó gyümölcs leve) és a 258/97/EK 
rendelet 5. cikkével összhangban 
korábban értesítés tárgyát képező 
egyéb nonilevek lényegi egyenértékű
ségének kérdéséről 

2009. május 7. 2010. április 19. 

144 Pacifique Sud Cosmetique 
ZI Napollon 
530 Avenue des Templiers Bat. 7 
13400 Aubagne 
FRANCE 

Étrend-kiegészítőkben történő felhasználásra szánt, noniléből (a 
Morinda citrifolia fajhoz tartozó gyümölcs leve) nyert száraz kivonat 

Az AFFSA (6 ) (Franciaország, Francia 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal) véle
ménye a szárított nonilékivonat és a 
Morinda citrifolia L. leve lényegi egyen
értékűségének értékeléséről 

2009. november 23. 2010. május 20. 

(1 ) FSA Food Standards Agency (UK). 
(2 ) NFB Novel Food Board (FIN). 
(3 ) FSAI Food Safety Authority of Ireland (IRL). 
(4 ) AESA Agencia española de seguridad alimentaría (E). 
(5 ) DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (F). 
(6 ) AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des alimentes (F). 
(7 ) FSP-HFCSE Federal public Service — Health, Food Chain Safety and Environment (B). 
(8 ) CSS Conseil Supérieur de la Santé (B). 
(9 ) DSPVNSA Ministero della Salute — Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (I). 

(10 ) OETI National Institute for Food and Nutrition Science (HU). 
(11 ) CUDN Commissione Unica Dietetica e Nutrizione (I). 
(12 ) MfFLoF Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (DK). 
(13 ) NFU Novel Foods Unit (NL). 
(14 ) BVL Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (D).
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