Új
Élelmiszerek

Egészségügy és
élelmiszerbiztonság

Bevezetés

Meghatározás

Új
élelmiszernek
nevezzük
azokat
az élelmiszereket vagy élelmiszerösszetevőket, amelyeket 1997 májusa előtt
ritkán vagy egyáltalán nem fogyasztottak
az Európai Unió (EU) területén. Az új
élelmiszerrel kapcsolatos első uniós
jogszabályok a 258/97/EK rendelettel
abban az évben léptek életbe.

Az „új élelmiszer” megnevezés azokra
az élelmiszerekre vonatkozik, amelyek
emberek által történő fogyasztása 1997.
május 15-ig az EU területén nem volt
számottevő.
Ezek lehetnek új élelmiszerforrások vagy
újonnan kifejlesztett, innovatív élelmiszerek,
új technológiák és feldolgozási eljárások
felhasználásával gyártott élelmiszerek,
illetve hagyományosan az EU-n kívül
igen, de az EU-n belül nem fogyasztott
élelmiszerek.

Alga

Az új élelmiszerek különböző típusaira példák a következők:
■■

EU-n kívüli országokból származó
mezőgazdasági termékek — pl.
chiamag (aztékzsálya-mag);

■■

növényi kivonatok — repcemagfehérje;

■■

új élelmiszer-feldolgozási
eljárások — UV-fénnyel kezelt
kenyér, gomba vagy tej a D-vitamin
tartalom növelése érdekében;

■■

új tápanyagforrások —
dokozahexaénsavban (DHA) gazdag
mikroalgaolaj.

Az uniós piacon engedélyezett új élelmiszerek listája
Az engedélyezett új élelmiszerek teljes
listája megtekinthető az Európai Bizottság
weboldalán:
■■

engedélyezett új élelmiszerek
tagállamonként;

■■

az új élelmiszerek engedélyezését
jóváhagyó bizottsági határozatok;

■■

új élelmiszerek engedélyezése
egyszerűsített bejelentési eljárás
keretén belül.

Ezenfelül az engedélyezett új élelmiszerek
listája mellett egy lista készül azokról
az új élelmiszerekről is, amelyeknél
egy bizottsági határozat alapján az
engedélyezést megtagadták.

Gomba

Címkézés
Az új élelmiszerekre az 1169/2011/EU rendeletben lefektetett általános címkézési
szabályok érvényesek. A címkén mindenekelőtt fel kell tüntetni az élelmiszer nevét.
Bizonyos esetekben az új élelmiszerek címkézésére további előírások vonatkozhatnak,
hogy a fogyasztók nagyobb biztonsággal
használhassák a terméket, például figyel-

meztetések, hogy az új élelmiszer fogyasztása bizonyos veszélyeztetett csoportok
számára nem ajánlott. Ezenkívül minden
tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításnak összhangban kell
lennie az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelettel.

Új rendelet
Szükség volt az új élelmiszerekre vonatkozó
1997-es jogszabályok felülvizsgálatára,
hogy figyelembe vegyék a legújabb
tudományos és technológiai vívmányokat.
Az új élelmiszerekről szóló új rendeletet
(2015/2283/EU rendelet) az Európai
Parlament és a Tanács 2015. november 25én fogadta el. Az új szabályok teljes körű
alkalmazása 2018. január 1-jével kezdődik.
Az új élelmiszerekről szóló új rendelet
javítja
az
engedélyezési
eljárás
hatékonyságát, ösztönözve az innovációt
az
élelmiszeriparban.
Az
európai
fogyasztók biztonsága garantált, miközben
a fogyasztók több fajta élelmiszerből
választhatnak.

Baobab gyümölcs

Az
új
élelmiszerekre
vonatkozó
általános feltételek nem változnak:
új élelmiszernek számítanak azok az
élelmiszerek és élelmiszer-összetevők,
amelyek fogyasztása az EU területén
1997. május 15-e előtt (vagyis a
jelenlegi új élelmiszerekről szóló rendelet
hatálybalépése előtt) nem volt számottevő.
Durián
gyümölcs
húsa

Az új rendeletben található főbb módosítások
1.

Az új rendelet egyszerűsíti és központosítja az engedélyezési eljárást,
valamint tartalmazza az általános
engedélyezést. Az Európai Bizottság
feladata a kérelmek feldolgozása,
valamint az engedélyek kiadása.
Ennek eredményeként minden
élelmiszer-ipari szereplő forgalomba hozhatja az engedélyezett új
élelmiszerét, amennyiben betartja a
felhasználási feltételekre és a címkézésre vonatkozó előírásokat.

Sardinops sagax

2.

A biztonsági értékelést az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
végzi. Az Európai Bizottság konzultációt folytat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal a kérelmek tekintetében, az engedélyezési határozatot
pedig az EFSA értékelése alapján
hozza meg.

3.

Az Új élelmiszerek uniós listája,
amely tartalmazni fogja az összes
engedélyezett új élelmiszert.

Chia mag

Előkészületben levő kérelmek
További
tájékoztatás
az új
élelmiszerekről

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.

4.

A biztonsági értékelésre és az
engedélyezési eljárásra vonatkozó
határidők megállapításával nő a hatékonyság és az átláthatóság, így
csökkentve az engedélyezési eljárásra
fordított időt.

5.

A forgalmazás elősegítése érdekében
gyorsabb és arányosabb biztonsági értékelés lép érvénybe azon EU-n
kívüli országokból érkező hagyományos élelmiszerekre, amelyek esetében bizonyított a hosszú ideje tartó

biztonságos használat. Az új rendelet
egyszerűsített értékelési eljárást vezet
be a harmadik országokban hagyományos, de az EU-ban új élelmiszerekre. Amennyiben a kérdéses
hagyományos élelmiszerről történelmi
adatokkal bizonyítható, hogy biztonságos, és sem az uniós tagállamok,
sem pedig az EFSA nem emel ellene
biztonsági szempontból kifogást, az
ilyen hagyományos élelmiszerek a
kérelmező által írt előzetes értesítéssel forgalomba hozhatók.

Omega 3 tartalmú krillolaj

Az új élelmiszerek katalógusa
Az új élelmiszerek katalógusa egy olyan
informális informatikai eszköz, amely
tartalmazza az összes olyan állati és
növényi eredetű terméket és egyéb
anyagot, amely az új élelmiszerekről

szóló új rendelet hatálya alá tartozik. A
katalógus ezeknek a termékeknek az uniós
országokban való előzetes fogyasztására
vonatkozó információkon alapul.

Az új technológiák és innovációk
lehetőséget hordoznak magukban a
környezetre gyakorolt hatás csökkentésére, az élelmezésbiztonság növelésére, és előnyös a fogyasztókra nézve.
Az ilyen innovatív élelmiszereknek
hasznára válhatnak azok az adatvédelmi előírások, amelyek lehetővé

Peptidtartalmú termékek

teszik a kérelmező számára egyedi
engedély kiváltását is az új élelmiszer
forgalomba hozatala érdekében. Az
adatvédelmet az újonnan megszerzett
tudományos eredmények és szellemi
tulajdont képező adatok alapján biztosítják, lejárati határideje pedig öt év.
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