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DECYZJA KOMISJI
z dnia 5 czerwca 2003 r.
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu soku „noni” (soku z owoców Morinda citrifolia L.) jako nowego składnika środka
spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady
(notyfikowana jako dokument nr C(2003)1789)
(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2003/426/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

PPRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące
nowej żywności i nowych składników żywności(1), w
szczególności jego art. 7,
uwzględniając prośbę przedstawioną przez Morinda Inc.,
skierowaną do właściwych organów Belgii, o zezwolenie na
wprowadzenie do obrotu soku „noni” (soku z owoców
Morinda citrifolia L.) jako nowego składnika żywności,
uwzględniając wstępny raport oceny przygotowany przez
odpowiednie organy Belgii,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) właściwy organ ds. oceny żywności w Belgii wydał
sprawozdanie ze wstępnej oceny, stwierdzając, że
konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny.
(2) w dniu 18 września 2001 roku Komisja przekazała
sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim
państwom członkowskim.

(3) W dniu 4 grudnia 2001 roku Komitet Naukowy ds.
Żywności (Scientific Committee on Food –SCF)
został poproszony o przeprowadzenie dodatkowej
oceny. W swojej opinii z dnia 4 grudnia 2002 roku
Komisja uznała, że sok Tahitian Noni®, na
obserwowanym
poziomie
pobrania,
jest
akceptowalny. Komitet zauważył także, że
dostarczone dane oraz dostępne informacje nie
dostarczyły żadnych dowodów na istnienie
konkretnych korzyści dla zdrowia w przypadku
„owocu Noni”, które wykraczałyby poza te, jakie
zapewniają inne soki owocowe.

Artykuł 1
Sok „noni” (sok z owoców Morinda citrifolia L.) może być
wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik
żywności wykorzystywany w pasteryzowanych napojach
owocowych.
Artykuł 2
Termin „sok Noni” lub „sok z Morinda citrifolia L.” powinien
być umieszczony na etykiecie produktu jako taki, lub na liście
składników napojów owocowych, które go zawierają, zgodnie z
Dyrektywą 2000/13/WE parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 marca 2000 roku, w sprawie zbliżenia ustawodawstwa
Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji
i reklamy środków spożywczych(2).

Artykuł 3
Niniejsza decyzja jest skierowana do Morinda Inc., 333 West
River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2003 r.

W imieniu Komisji
David Byrne
Członek Komisji

(4) Środki przewidziane w niniejszej Decyzji są zgodne z
opinią
Stałego
Komitetu
ds.
Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,
1

Dz. U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.
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Dz. U. L 109, 6.5.2000, s. 29

