Nya
Livsmedel

Hälsa och
livsmedelssäkerhet

Inledning

Definition

Ett nytt livsmedel är ett livsmedel
som sällan eller aldrig konsumerades i
Europeiska unionen (EU) före maj 1997. Det
året trädde de första bestämmelserna om
nya livsmedel i EU i kraft genom förordning
(EG) nr 258/97.

Termen ”nytt livsmedel” syftar på livsmedel
som inte konsumerades i någon större
utsträckning i EU före den 15 maj 1997.
Nya livsmedel avser nya livmedelskällor
eller nyutvecklade och innovativa livsmedel,
livsmedel som framställs med ny teknik
och nya tillverkningsprocesser samt
traditionella livsmedel från länder utanför,
men inte inom, unionen.

Alger

Exempel på olika typer av nya livsmedel
■■

jordbruksprodukter från tredjeländer –
t.ex. chiafrön

■■

extrakt från växter – rapsfröprotein

■■

livsmedel som framställs
med nya processer – bröd, svamp
eller mjölk behandlat med UV-ljus för
att öka D-vitaminhalten

■■

nya näringskällor – olja rik på
dokosahexaensyra (DHA) från
mikroalger.

Lista över godkända nya livsmedel som ska släppas ut på EUmarknaden
En fullständig lista över godkända nya
livsmedel finns på EU-kommissionens
webbplats och omfattar
■■

nya livsmedel som godkänts av
enskilda medlemsstater

■■

nya livsmedel som godkänts genom
kommissionens beslut

■■

nya livsmedel som godkänts genom
förenklade anmälningsförfaranden.

Jämte listan över nya godkända livsmedel
finns det dessutom en lista över nya
livsmedel som inte godkänts genom
kommissionens beslut.

Svamp

Märkning
De allmänna märkningskraven i förordning
(EU) nr 1169/2011 gäller också för nya
livsmedel.
Etiketten ska särskilt innehålla uppgifter
om: livsmedlets namn.

I vissa fall kan det finnas speciella
märkningskrav för nya livsmedel för att
hjälpa konsumenter att använda produkten
säkert, t.ex. varningstexter om att det nya
livsmedlet inte rekommenderas för känsliga
grupper. Alla närings- och hälsopåståenden
måste vidare överensstämma med
förordning (EG) nr 1924/2006 om näringsoch hälsopåståenden om livsmedel.

Ny förordning
Lagstiftningen om nya livsmedel från 1997
behövde ses över med hänsyn till senaste
vetenskapliga rön och tekniska utveckling.
Den nya förordningen om nya livsmedel
(förordning (EU) 2015/2283) antogs
av Europaparlamentet och rådet den
25 november 2015. De nya bestämmelserna
kommer att tillämpas fullt ut från och med
den 1 januari 2018.
Den nya lagstiftningen om nya livsmedel
kommer att göra tillståndsförfarandet
effektivare och därmed uppmuntra till
innovation inom livsmedelssektorn. EUkonsumenternas säkerhet kommer att
tryggas samtidigt som utbudet av livsmedel
som finns tillgängligt för dem breddas.

Baobabfrukt

De
allmänna
kriterierna
för
definitionen av nya livsmedel förblir
oförändrade: nya livsmedel är livsmedel
och livsmedelsingredienser som inte
konsumerades i någon större utsträckning
i EU före den 15 maj 1997 (det vill säga
innan den nuvarande förordningen om nya
livsmedel trädde i kraft).
Durianfrukt

De huvudsakliga förbättringarna i den nya förordningen
1.

Tillståndsförfarandet har effektiviserats och centraliserats och
innefattar generella godkännanden.
Europeiska kommissionen handlägger
alla ansökningar och utfärdar godkännanden. Som ett resultat får alla
livsmedelsföretagare släppa ut sitt
godkända nya livsmedel på marknaden om användningsvillkoren och
märkningskraven uppfylls.

Sardinops sagax

2.

Säkerhetsbedömningar ska
göras av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet (Efsa).
Europeiska kommissionen rådgör med
Efsa om ansökningar och grundar
godkännandebeslut på resultatet av
Efsas bedömningar.

3.

Alla nya godkända livsmedel kommer
att anges i en lista över nya livs
medel i EU.

Chiafrö

Ansökningar som ligger
och väntar
Mer information
hittar du på nya
livsmedel

Ansökningar som inte är färdigbehandlade
enligt de nuvarande bestämmelserna den
1 januari 2018 (när den nya förordningen
träder i kraft) kommer att omfattas av den
nya förordningen.

4.

Effektiviteten och insynen kommer
att förbättras genom att tidsfrister för
säkerhetsbedömningen och tillståndsförfarandet införs, vilket följaktligen
minskar den totala handläggningstiden för godkännandeförfarandet.

5.

För att underlätta handel kommer
det att bli en snabbare och mer
proportionerlig säkerhets
bedömning för traditionella livsmedel
från tredje länder som tidigare utan

risk har använts som livsmedel.
Den nya förordningen inför ett
förenklat bedömningsförfarande
för traditionella livsmedel från
tredjeländer som är nya i EU. Om
det kan påvisas att det traditionella
livsmedlet är säkert och om
EU-länderna och Efsa inte ser
några problem med säkerheten, får
livsmedlet släppas ut på marknaden
när den sökande har gjort en anmälan.

Omega 3 krillolja

Katalog över nya livsmedel i EU
Katalogen över nya livsmedel är ett
informellt IT-verktyg som tar upp produkter
av djur- eller växtursprung och andra
ämnen som kan omfattas av förordningen
om nya livsmedel, med utgångspunkt
från information som medlemsstaterna

lämnat. Medlemsländerna får begränsa
försäljningen av en produkt genom särskild
lagstiftning. Informationen i katalogen
över nya livsmedel kan ändras om
medlemsstaterna lämnar nya uppgifter.

Ny teknik och innovationer
har förmåga att minska
livsmedelsproduktionens
miljöpåverkan, förbättra
livsmedelsförsörjningen och skapa
fördelar för konsumenterna.
Sådana innovativa livsmedel kan
även dra nytta av bestämmelser

Peptidprodukter

om uppgiftsskydd som gör det
möjligt för en sökande att få
ett individuellt godkännande att
släppa ut ett nytt livsmedel på
marknaden. Uppgiftsskydd grundas
på nya vetenskapliga belägg och
äganderättsligt skyddade data och är
tidsbegränsat till fem år.
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