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Anvisningar om tillbakadragande av ickegodkanda nya livsmedel

Denna instruktion ar avsedd for fdretagare och tillsynsutdvare i livsmedelsbranschen. Eftersom Livsmedelsverket 
inte getts nagon normgivningsratt i saken i fraga, kan Livsmedelsverket inte ge nagra bindande fbreskrifter. 
Tolkningarna i denna instruktion ar synpunkter hos myndigheten som leder tillsynen pa bur lagstiftningen borde 
tillampas. I sista hand avgbr en domstol fragor som galler tillampandet av lagstiftningen.

Anvisning om tillbakadragande av ickegodkanda nya livsmedel

Med ett nytt livsmedel avses ett livsmedel eller en ingrediens i ett livsmedel, som fore ar 
1997 inte i nagon stdrre utstrackning anvants for konsumtion inom gemenskapen. Enligt 
fdrordning (EU) 2015/2283 fdrutsatter utslappande pa marknaden av livsmedel som 
betraktas som nya livsmedel ett tillstand och beviljandet av ett sadant tillstand fdrutsatter 
att produkten genomgar en sakerhetsbeddmning. Nya processer, sasom livsmedel som 
tillverkats med hjalp av nanoteknologi, omfattas likasa av fdrordningen om nya livsmedel.

Det finns inte nagra forteckningar over nya livsmedel eller godtagbara produkter. Enligt 
livsmedelslagen (297/2021, 6 §) svarar livsmedeisfdretagaren sjalvfdratt produkten ar 
saker och fdijer bestammelserna om livsmedel. I fragor som galler nya livsmedel ar han 
ocksa skyidig att utreda och vid behov pavisa produktens anvandningshistoria och status 
som nytt livsmedel. Sarskilt nar det rdr sig om sadana vaxter, som inte har sa kand 
anvandning som livsmedel (sasom exotiska vaxter fran lander utanfor EU eller vilda vaxter, 
som inte har nagon allmant kand anvandning som livsmedel), skall fdretagaren sakerstalla 
att de i stdrre utstrackning anvants for konsumtion inom EU:s omrade innan fdrordningen 
om nya livsmedel tradde i kraft (15.5.1997).

Endast godkanda nya livsmedel far slappas ut pa marknaden. Att ickegodkanda nya 
livsmedel patraffas pa marknaden leder till aterkallelse, eftersom produktens sakerhet som 
livsmedel inte har sakerstallts. Livsmedelsverket informerar vid behov myndigheterna i 
andra lander om ett ickegodkant nytt livsmedel via snabbvarningssystemet RASFF.

Om nya livsmedel finns information bl.a. pa Livsmedelsverkets webbplats 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/krav-for-
sammansattning/nya-livsmedel/ och pa kommissionens webbplats 
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnologv/novelfood/index en.htm.
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Exempel pa livsmedel och livsmedelsingredienser som betraktats som nya livsmedel, 
men som inte godkants for utslappande pa marknaden pa det satt som avses i 
forordningen om nya livsmedel:

• Sprangticka (Inonotus obliquus) utom i kosttilskott och ortte

• Blad av vaxten Stevia (Stevia rebaudiana) utom i ortte

• Kaktusen Hoodia gordonii

• Nangainotter (Canarium indicum).

Ikrafttradande

Den har anvisningen trader i kraft 1.6.2021 och ersatter den forra versionen 
(Livsmedelsverket Eviras anvisning 17020/6, publicerades 8.8.2018).

Uppdateringar i version 7

Anvisningen andrad fran Livsmedelssakerhetverket Eviras till Livsmedelsverkets anvisning 
och till tillganglighet form.
Livsmedelslagens nummer har fdrandrats.
Exempel pa livsmedel och livsmedelsingredienser som betraktats som nya livsmedel har 
uppdaterats.
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