szereknek és élelmiszer-összetevőknek új élelmiszer
státuszával kapcsolatos információkat tartalmazza,
amelyekkel kapcsolatosan felmerült az a kérdés, hogy
új élelmiszernek vagy új élelmiszer-összetevőnek minősülnek-e, illetve hogy milyen körülmények közö"
nem. Az új élelmiszer katalógus információi a hagyományos (1997. május elő#) biztonságos fogyasztásra
vonatkozó új információk fényében módosíthatók.
Az új élelmiszerekről és az engedélyezés folyamatáról bővebb információk találhatóak a NÉBIH honlapján a következő linken: h"p://portal.nebih.gov.hu/-/
uj-elelmiszerek-es-uj-elelmiszer-osszetevok
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Új élelmiszerek
Nemze Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Meghatározás
Új élelmiszernek nevezzük azokat az élelmiszereket
vagy élelmiszer-összetevőket, amelyek emberek által
történő fogyasztása 1997. május 15. elő" az Európai
Unió területén nem volt számo"evő.
Ezek lehetnek új élelmiszerforrások, újonnan kifejleszte", innova$v élelmiszerek, új technológiák és feldolgozási eljárások felhasználásával gyárto" élelmiszerek,
illetve az EU-n kívül hagyományosan fogyaszto" élelmiszerek.
Az új élelmiszerek különböző kategóriájú termékeket
ölelnek fel:
• EU-n kívüli országokból származó mezőgazdasági
termékek – például, aztékzsálya-mag (chia mag);
• meglévő élelmiszerek kivonatai – például, repcemagfehérje vagy paradicsomból származó likopin;
• új élelmiszer-feldolgozási eljárásokkal előállíto"
élelmiszerek – például, UV-fénnyel kezelt kenyér és
tej a D-vitamin tartalom növelése érdekében;
• új tápanyagforrások – például, dokozahexaénsavban (DHA) gazdag mikroalgaolaj.
Az engedélyeze" új élelmiszerek teljes listája megtekinthető az Európai Bizo"ság és a NÉBIH weboldalán.

Az új élelmiszerek forgalomba
hozatala
Az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők előállítását és forgalmazását jelenleg a 258/97 EK európai
parlamen% és tanácsi rendelet szabályozza. Az új élelmiszerekre az 1169/2011/EU rendeletben lefektete"
általános címkézési szabályok érvényesek. A címkén
mindenekelő" fel kell tüntetni az élelmiszer nevét.
Bizonyos esetekben az új élelmiszerek címkézésére további előírások vonatkozhatnak, például ﬁgyelmeztetések, hogy az új élelmiszer fogyasztása bizonyos veszélyeztete" csoportok számára nem ajánlo". Ezen kívül
minden tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításnak összhangban kell lennie az élelmiszerek-

kel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendele"el.

•

Új szabályozás 2018-tól
2018. január 1-től új szabályozás – 2015/2283 EU
rendelet – lép életbe az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők előállítására és forgalomba hozatalára
vonatkozóan. Az új rendelet növeli az engedélyezési
eljárás hatékonyságát, ösztönözve az új technológiák
és innovációk használatát az élelmiszeriparban. Az európai fogyasztók biztonsága garantált, miközben többfajta élelmiszerből választhatnak. Az új élelmiszerekre
vonatkozó általános feltételek nem változnak, továbbra
is új élelmiszernek számítanak azok az élelmiszerek és
élelmiszer-összetevők, amelyek fogyasztása az EU területén 1997. május 15-e elő" nem volt számo"evő,
azonban a termékkategóriák bővítésre illetve pontosításra kerültek.

Az új engedélyezési eljárást
érintő főbb módosítások
•

Az új rendelet egyszerűsí% és központosítja az engedélyezési eljárást, valamint tartalmazza az általános engedélyezést. Az Európai Bizo"ság fogadja a
kérelmeket és adja ki az engedélyeket.

•

A biztonsági értékelést az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végzi. Gyorsabb engedélyeztetésre lesz lehetőség az olyan EU-n
kívül hagyományosan fogyaszto", de az EU-ban
új élelmiszernek minősülő élelmiszereknél, amelyek esetében bizonyíto" a hosszú ideje (legalább 25 éve) tartó biztonságos fogyasztás.
Az Európai Bizo"ság létrehozza az új élelmiszerek uniós listáját, amely tartalmazni fogja az
összes engedélyeze" új élelmiszert és új élelmiszer-összetevőt. 2018-tól új élelmiszert abban az
esetben lehet forgalomba hozni, ha az szerepel
az uniós listán.

Előkészületben levő kérelmeket
érintő változások
Azokat a kérelmeket, amelyeket nem véglegesítenek
a jelenleg hatályos szabályok alapján 2018. január
1-jéig (amikor az új rendelet hatályba lép), az új rendeletnek megfelelően bírálják el.

Az új élelmiszerek katalógusa
Az új élelmiszerek katalógusa egy olyan informális,
- az Európai Bizo"ság honlapján nyilvánosan elérhető - az uniós tagállamok által nyújto" információkon
alapuló informa%kai eszköz, amely azoknak az élelmi-

