Nye
Fødevarer

Sundhed og
fødevaresikkerhed

Indledning

Definition

En ny fødevare eller novel food er en
fødevare eller fødevareingrediens, som
ikke eller stort set ikke blev anvendt som
fødevarer i EU før maj 1997. Det år trådte
de første bestemmelser om nye fødevarer
i kra i form af forordning (EF) nr. 258/97.

Ved begrebet »nye fødevarer« forstås fødevarer, der ikke blev anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i EU før den 15. maj 1997.
Nye fødevarer refererer til nye fødevarekilder eller nyligt udviklede og innovative
fødevarer, fødevarer produceret ved hjælp
af nye teknologier og produktionsprocesser
og fødevarer, der traditionelt spises uden
for, men ikke i EU.

Alger

Eksempler på forskellige typer nye fødevarer:
■

■

landbrugsprodukter fra tredjelande —
f.eks. chiafrø

■

ekstrakter af planter — rapsfrøprotein
■

en ny proces til fremstilling
af fødevarer — brød, svampe eller
mælk behandlet med UV-lys for højere
indhold af D-vitamin
nye ernæringskilder —
docosahexaensyreolie (DHA) fra
mikroalger.

Ny forordning
Der var behov for en revidering af
lovgivningen af 1997 om nye fødevarer
under hensyntagen til de seneste
videnskabelige og teknologiske udviklinger.
Den nye forordning om nye fødevarer
(forordning (EU) 2015/2283) blev vedtaget
den 25. november 2015 af EuropaParlamentet og Rådet. De nye regler vil finde fuld anvendelse fra den 1. januar 2018.
Den nye lovgivning om nye fødevarer
vil forbedre eﬀektiviteten af godkendelsesprocessen og derved tilskynde til
innovation i fødevaresektoren. Sikkerheden
for de europæiske forbrugere vil blive
fastholdt, samtidig med at sortimentet af
tilgængelige fødevarer vil blive udvidet.

Abebrødtræfrugter

De generelle kriterier for definitionen
af nye fødevarer forbliver uændrede:
Nye fødevarer er fødevarer og
fødevareingredienser, der ikke før 15. maj
1997 blev anvendt til konsum i betydeligt
omfang (dvs. før ikratrædelsen af den
nuværende forordning om nye fødevarer).

Durianfrugtkød

De vigtigste forbedringer med den nye forordning
1.

Godkendelsesproceduren er
blevet strømlinet og centraliseret
og omfatter generelle godkendelser.
Europa-Kommissionen behandler
alle ansøgninger og giver godkendelser. Dereer kan alle fødevarevirksomhedsledere markedsføre deres
godkendte nye fødevarer, så længe
betingelserne for anvendelse og
mærkningskravene er overholdt.

Sardinops sagax

2.

Sikkerhedsvurderingerne udføres
af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Europa-Kommissionen hører EFSA om ansøgninger og
baserer godkendelsesbeslutninger på
resultatet af EFSA’s vurderinger.

3.

EU-listen over nye fødevarer er
den liste, hvori alle godkendte nye
fødevarer opføres.

Chiafrø

Indgivne ansøgninger

Flere
oplysninger
om nye
fødevarer

Ansøgninger, der ikke er afsluttet under de
eksisterende regler pr. 1. januar 2018 (hvor
den nye forordning træder i kra), vil blive
afgjort under den nye forordning.

4.

Effektiviteten og gennemsigtigheden vil blive forbedret ved fastsættelse af frister for sikkerhedsvurderingen
og godkendelsesproceduren, hvorved
den samlede tid, der bruges under
godkendelsesprocessen, reduceres.

5.

For at gøre samhandlen lettere vil
der være en hurtigere og mere
forholdsmæssig sikkerhedsvurdering for traditionelle fødevarer fra
tredjelande med en dokumenteret
sikker anvendelse som fødevare. Med

den nye forordning indføres der en
forenklet vurderingsprocedure for
traditionelle fødevarer fra tredjelande,
der er nye i EU-sammenhæng. Hvis
der for den traditionelle fødevare kan
fremlægges dokumentation for langvarig sikker anvendelse, og der ikke
gives udtryk for sikkerhedsmæssige
betænkeligheder fra EU’s medlemsstaters eller EFSA’s side, kan denne
traditionelle fødevare markedsføres
på grundlag af en anmeldelse fra
ansøgeren.

ga

kri i

Den europæiske liste over nye fødevarer
Novel Food Catalogue eller listen over nye
fødevarer er et uformelt -værktøj, der indeholder produkter af animalsk og vegeta
bilsk oprindelse og andre stoffer, der er
omfattet af forordningen om nye fødevarer.
Den er baseret på oplysninger om doku-

menteret forbrug af disse produkter i EU’s
medlemsstater. EU-landene kan begrænse
markedsføringen af et produkt gennem
særlovgivning. Oplysningerne i kataloget
over nye fødevarer kan blive ændret, hvis
EU’s medlemsstater fremsender nye data.

Nye teknologier og innovationer
kan reducere fødevareproduktionens
indvirkninger på miljøet, forbedre
fødevaresikkerheden og give forbrugerne fordele. Disse innovative
fødevarer kan blive omfattet af
databeskyttelsesbestemmelser, der
giver en ansøger mulighed for at få

Peptideprodukter

en individuel godkendelse til at markedsføre en ny fødevare på markedet.
Databeskyttelsen er baseret på nyligt
udviklet videnskabelig dokumentation
og videnskabelige data omfattet af
ejendomsrettigheder og er begrænset
til fem år.
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6.

Liste over godkendte nye fødevarer, der skal markedsføres
på EU-markedet
En komplet liste over godkendte nye
fødevarer findes på Europa-Kommissionens
websted og omfatter:
■

■

de enkelte medlemsstaters
godkendelse af nye fødevarer
godkendelser af nye fødevarer via
Kommissionens beslutninger

■

godkendelser af nye fødevarer
meddelt ved oren lede
no i i a ions roced rer

Derudover findes der, sideløbende med
listen over godkendte nye fødevarer, også
en liste over nye fødevarer, for hvilke der
eer Kommissionens beslutning er meddelt
afslag på godkendelse.

Svampe

Mærkning
Nye fødevarer er omfattet af de generelle
mærkningskrav i forordning (EU) nr.
1169/2011.
Navnlig skal etiketten indeholde fødevarens
navn.

I visse tilfælde kan der være yderligere
krav knyttet til mærkning af nye fødevarer,
der skal hjælpe forbrugerne med at bruge
produktet sikkert, f.eks. en advarsel om,
at den nye fødevare ikke kan anbefales
til sårbare grupper. Desuden skal alle
ernærings- eller sundhedsanprisninger
være i overensstemmelse med forordning
(EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og
sundhedsanprisninger.
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