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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 13 päivänä lokakuuta 2009,
luvan antamisesta Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen saattamiseksi markkinoille
elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
258/97 mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7645)
(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2009/827/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Lausunnossaan EFSA myönsi, että toimitetut tiedot tuki
vat myönteistä käsitystä Chia-kasvin siementen ja jauhet
tujen kokonaisten Chia-kasvin siementen turvallisuudesta.
EFSA tuli erityisesti siihen lopputulokseen, että Chia-kas
vin (Salvia hispanica) siementen ja jauhettujen siementen
käytöstä leipätuotteissa erikseen määritellyissä käyttöolo
suhteissa ei todennäköisesti aiheudu haittaa ihmisten ter
veydelle.

(7)

Tieteellisen arvioinnin perusteella todetaan, että Chia-kas
vin (Salvia hispanica) siemenet ja jauhetut Chia-kasvin sie
menet täyttävät asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1
kohdassa säädetyt vaatimukset.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista
ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja eri
tyisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Robert Craig & Sons -niminen yritys esitti 30 päivänä
kesäkuuta 2003 Yhdistyneen kuningaskunnan toimival
taisille viranomaisille hakemuksen Chia-kasvin (Salvia his
panica) siementen ja jauhettujen siementen saattamisesta
markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana; Yhdisty
neen kuningaskunnan toimivaltainen elintarvikkeiden ar
viointielin antoi 7 päivänä toukokuuta 2004 ensiarviora
porttinsa. Raportissaan se tuli siihen tulokseen, että Chiakasvia (Salvia hispanica) on turvallista käyttää elintarvik
keissa aiotulla tavalla.

(2)

Komissio toimitti ensiarvioraportin kaikille jäsenvaltioille
14 päivänä kesäkuuta 2004.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdassa sää
detyssä 60 päivän määräajassa esitettiin kyseisen kohdan
mukaisia perusteltuja muistutuksia tuotteen saattamisesta
markkinoille; sen vuoksi 4 päivänä huhtikuuta 2005
kuultiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäl
jempänä ’EFSA’, joka antoi lausuntonsa 5 päivänä loka
kuuta 2005. Koska hakija ei voinut toimittaa riittäviä
tietoja, EFSA ei lausunnossaan esittänyt turvallisuudesta
päätelmiä mutta oli valmis harkitsemaan hakemusta uu
delleen, jos hakija toimittaa lisätietoja.

(4)

(5)

Vastuu hakemuksesta siirrettiin 30 päivänä syyskuuta
2006 Columbus Paradigm Institute SA -nimiselle yrityk
selle, joka toimitti EFSAn vaatimia lisätietoja. EFSAa pyy
dettiin näin 21 päivänä tammikuuta 2008 saattamaan
päätökseen Chia-kasvin (Salvia hispanica) siemeniä ja jau
hettuja siemeniä koskeva arviointinsa.
EFSA toimitti 13 päivänä maaliskuuta 2009 toisen lau
suntonsa Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen ja jau
hettujen siementen turvallisuudesta elintarvikkeiden ainesosana.

(1) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Liitteessä määriteltyjä Chia-kasvin (Salvia hispanica) siemeniä ja
jauhettuja Chia-kasvin siemeniä voidaan saattaa markkinoille
yhteisössä elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi lei
pätuotteissa, joissa Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen pitoi
suus on enintään 5 prosenttia.
2 artikla
Tällä päätöksellä sallitun elintarvikkeiden uuden ainesosan nimi
tys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on
”Chian (Salvia hispanica) siemenet”.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu yritykselle Columbus Paradigm Ins
titute SA, Chaussée de Tervuren 149, B-1410 Waterloo.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2009.
Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen
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LIITE
CHIA-KASVIN (SALVIA HISPANICA) SIEMENTEN ERITELMÄ
Kuvaus
Chia-kasvi (Salvia hispanica) on kesäajan yksivuotinen yrttikasvi, joka kuuluu Labiatae-heimoon.
Sadonkorjuun jälkeen siemenet puhdistetaan mekaanisesti. Kukat, lehdet ja muut kasvin osat poistetaan.
Kokonaisena jauhetut Chia-kasvin siemenet tuotetaan kuljettamalla kokonaiset siemenet nopeussäätöisen vasaramyllyn
läpi.
Chia-kasvin siementen koostumus
Kuiva-aine

91–96 %

Proteiini

20–22 %

Rasva

30–35 %

Hiilihydraatit

25–41 %

Raakakuitu (*)

18–30 %

Tuhka

4–6 %

(*) Raakakuitu on se osa kuidusta, joka koostuu lähinnä sulamattomista selluloosasta, pentosaaneista ja ligniinistä.

