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Levää

Johdanto

Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita 
tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on 
käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän 
tai ei lainkaan ennen toukokuuta 1997. 
Tuolloin EU:ssa tuli voimaan ensimmäinen 
uuselintarvikkeita koskeva säädös, asetus 
(EY) N:o 258/97.

Määritelmä

Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvik-
keita, joita ei ole EU:ssa käytetty merkit-
tävässä määrin ihmisravintona ennen 15. 
toukokuuta 1997. 

Uuselintarvikkeet voivat olla uusia elintarvik-
keiden valmistusaineita tai vastikään kehi-
tettyjä ja innovatiivisia elintarvikkeita taikka 
elintarvikkeita, jotka on tuotettu uusilla tek-
niikoilla tai tuotantomenetelmillä. Ne voivat 
myös olla elintarvikkeita, joita on perintei-
sesti syöty yksinomaan EU:n ulkopuolella. 

Uuselintarvikkeita ovat esimerkiksi seuraavat: 

■ uudella tuotantomenetel-
mällä valmistetut elintarvikkeet,
esim. leipä, sienet tai maito, jota on
käsitelty UV-valolla D-vitamiinipitoi-
suuden lisäämiseksi

■ uudet ravintoaineet, esim. mikrolevistä
saatava öljy, joka sisältää runsaasti
dokosaheksaeenihappoa (DHA).

■ kolmansista maista tulevat
maataloustuotteet, esim. chia-kasvin
siemenet

■ kasveista valmistetut uutteet, esim.
rapsiproteiini



Apinanleipäpuun hedelmä

Duriohedelmän lihaa

 

 
 

Uusi asetus

Uuselintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä 
vuodelta 1997 oli tarkasteltava uudelleen 
tieteen ja tekniikan viimeaikaisen 
kehityksen perusteella.

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyivät 25. marraskuuta 2015 
uuselintarvikkeita koskevan uuden 
asetuksen  (asetus (EU) N:o 2015/2283). 
Uusia sääntöjä sovelletaan 1. tammikuuta 
2018 alkaen.

Uudella uuselintarvikelainsäädännöllä 
tehostetaan lupamenettelyjä ja edistetään 
siten innovointia elintarvikealalla. EU:n 
kuluttajien turvallisuus taataan ja 
samalla laajennetaan saatavana olevaa 
elintarvikevalikoimaa.

Uuselintarvikkeiden yleiset määrityspe-
rusteet pysyvät ennallaan: uuselintar-
vikkeita ovat elintarvikkeet ja elintarvikkei-
den ainesosat, joita ei ole käytetty EU:ssa 
merkittävässä määrin ennen 15. toukokuu-
ta 1997 (eli ennen nykyisen uuselintarvi-
keasetuksen voimaantuloa).
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Uuden asetuksen tuomat merkittävimmät parannukset

2. Turvallisuusarvioinnit suorittaa
Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
omainen (EFSA). Euroopan komissio
kuulee EFSAa hakemuksista ja tekee
hyväksymispäätökset EFSAn arviointi-
tulosten perusteella.

3. Kaikki uuselintarvikkeet sisällytetään
Euroopan unionin luetteloon
hyväksytyistä uuselintarvikkeista.

Vireillä olevat hakemukset

Päätökset hakemuksista, joiden käsittelyä 
ei ole saatu päätökseen 1. tammikuuta 
2018 mennessä (jolloin uusi asetus tulee 
voimaan), tehdään uuden asetuksen 
mukaisesti.

1. Lupamenettelyä on yksinkertaistettu
ja keskitetty, ja se sisältää yleisen
hyväksynnän. Euroopan komissio
käsittelee kaikki hakemukset ja myön-
tää luvat. Elintarvikealan toimijat
voivat siis saattaa hyväksytyn uus-
elintarvikkeen markkinoille, kunhan
käyttöedellytyksiä ja merkintävaati-
muksia noudatetaan.

Lisätietoa 
uuselintarvikkeista



 Omega-3 krilliöljy -kapseleita

4. Tehokkuus ja avoimuus lisääntyvät,
kun turvallisuusarvioinnille ja lupame-
nettelylle asetetaan aikarajat, jolloin
lupaprosessiin kuluva kokonaisaika
lyhenee.

5. Kaupankäynnin helpottamiseksi kol-
mansista maista tuleville perinteisille
elintarvikkeille, joilla on turvallinen
käyttöhistoria elintarvikkeena, perus-
tetaan nopeampi ja oikeasuhtei-
sempi turvallisuusarviointi.

Uudessa asetuksessa otetaan käyt-
töön yksinkertaistettu arviointime-
nettely sellaisia kolmansista maista 
tulevia perinteisiä elintarvikkeita 
varten, jotka ovat uusia EU:ssa. Jos 
voidaan osoittaa, että perinteinen 
elintarvike on pitkään ollut turvallinen, 
eivätkä EU:n jäsenvaltiot tai EFSA 
kyseenalaista sen turvallisuutta, uus-
elintarvike voidaan saattaa markki-
noille elintarvikealan toimijan ilmoi-
tuksen perusteella.

 Eurooppalainen uuselintarvikeluettelo

Uuselintarvikeluettelo (Novel Food Cata-
logue) on epävirallinen tietokanta, johon on 
koottu tietoa uuselintarvikelainsäädännön 
piiriin kuuluvista eläin- ja kasviperäisistä 

tuotteista ja muista aineista. Se perustuu 
aiempiin tietoihin näiden tuotteiden kulu-
tuksesta EU:n jäsenvaltioissa.
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6. Uusilla tekniikoilla ja innovaa-
tioilla on mahdollista vähentää
elintarviketuotannon ympäristövaiku-
tuksia, parantaa elintarviketurvaa ja
tarjota hyötyjä kuluttajille. Tällaisille
innovatiivisille elintarvikkeille voi olla
hyötyä tietosuojasäännöksistä, koska

hakija voi saada yksittäishyväksyn-
nän uuselintarvikkeen saattamiseksi 
markkinoille. Tietosuoja perustuu 
uuteen tieteelliseen näyttöön ja 
omistusoikeudelliseen tietoon ja on 
voimassa viisi vuotta.



Sieniä

Luettelo EU:n markkinoille saatettavista hyväksytyistä 
uuselintarvikkeista

Pakkausmerkinnät

Uuselintarvikkeisiin sovelletaan asetuk-
sessa (EU) N:o 1169/2011 säädettyjä ylei-
siä merkintävaatimuksia. 

Merkinnöissä on etenkin mainittava 
elintarvikkeen nimi.

Joissakin tapauksissa uuselintarvikkeiden 
merkintöihin sovelletaan lisävaatimuksia, 
jotta kuluttajien on helppo käyttää tuotetta 
turvallisesti: niihin on esimerkiksi lisättävä 
varoitus, että kyseistä elintarviketta ei 
suositella herkille väestöryhmille. Lisäksi 
ravitsemus- ja terveysväitteiden on oltava 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- 
ja terveysväitteistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1924/2006 mukaisia.

 ■ yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn
perusteella hyväksytyt
uuselintarvikkeet.

Hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luettelon 
lisäksi on laadittu myös luettelo uus-
elintarvikkeista, joilta on evätty hyväksyntä 
komission päätöksillä.

Euroopan komission verkkosivustolla on 
kattava hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden 
luettelo, joka sisältää 

 ■ yksittäisten jäsenvaltioiden
hyväksymät uuselintarvikkeet

 ■ komission päätöksillä hyväksytyt
uuselintarvikkeet
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