
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 8 december 2014 

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van chia-olie (Salvia hispanica) als 
nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement 

en de Raad 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9209) 

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) 

(2014/890/EU) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met name artikel 7, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Op 12 november 2012 heeft de onderneming Functional Products Trading SA bij de bevoegde instanties van het 
Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend om chia-olie (Salvia hispanica) in de handel te brengen als nieuw voed
selingrediënt voor gebruik in plantaardige oliën en als voedingssupplement. 

(2)  Op 8 juli 2013 heeft de bevoegde Britse instantie voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag van de 
eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag werd geconcludeerd dat chia-olie (Salvia hispanica) voldoet aan de 
criteria voor nieuwe voedselingrediënten van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97. 

(3)  Op 13 september 2013 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige 
lidstaten. 

(4)  Binnen de in artikel 6, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van zestig dagen 
zijn met redenen omklede bezwaren ingediend. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97 
moet een uitvoeringsbesluit van de Commissie worden vastgesteld waarin met de naar voren gebrachte bezwaren 
rekening wordt gehouden. De nadere toelichting door de aanvrager heeft de bezwaren tot tevredenheid van de 
lidstaten en de Commissie weggenomen. 

(5)  Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) bevat voorschriften voor voedingssupplementen. 
Het gebruik van chia-olie (Salvia hispanica) moet worden toegestaan onverminderd de voorschriften van die wetge
ving. 

(6)  De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor 
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Chia-olie (Salvia hispanica) zoals gespecificeerd in bijlage I mag als nieuw voedselingrediënt in de handel worden gebracht 
voor de toepassingen en bij de maximumconcentraties die in bijlage II zijn vastgesteld, onverminderd de bepalingen van 
Richtlijn 2002/46/EG. 

Artikel 2 

In de etikettering van de voedingsmiddelen die de bij dit besluit toegelaten chia-olie bevatten, wordt dit ingrediënt aange
duid als „Chia-olie (Salvia hispanica)”. 
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(1) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1. 
(2) Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge

vingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51). 



Artikel 3 

Dit besluit is gericht tot Functional Products Trading SA, Av. Luis Pasteur 5842 Of. 302 — Vitacura, Santiago, Chili. 

Gedaan te Brussel, 8 december 2014. 

Voor de Commissie 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Lid van de Commissie   

BIJLAGE I 

SPECIFICATIE VAN CHIA-OLIE (SALVIA HISPANICA) 

Omschrijving: 

Chia-olie is afkomstig van zaden van chia (Salvia hispanica L.) (99,9 % zuiver) door koude persing. Er worden geen oplos
middelen gebruikt en zodra de olie wordt geperst, wordt zij opgeslagen in zuiveringsbassins en wordt een filtratieproces 
toegepast om verontreinigingen te verwijderen. 

Test Specificatie 

Zuurgraad uitgedrukt in oliezuur Maximaal 2 % 

Peroxidegetal Maximaal 10 meq/kg 

Onoplosbare verontreinigingen Maximaal 0,05 % 

Alfalinoleenzuur Minimaal 60 % 

Linolzuur 15-20 %    

BIJLAGE II 

TOEGELATEN TOEPASSINGEN VAN CHIA-OLIE (SALVIA HISPANICA) 

Voedingsmiddelencategorie Gebruikshoeveelheden 

Oliën en vetten Maximaal 10 % 

Voedingssupplementen Niet meer dan 2 g/dag   
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