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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2469 

av 20. desember 2017 

om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 13 og artikkel 35 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter regler for omsetning og bruk av nye næringsmidler i Unionen. 

2) I samsvar med artikkel 13 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter administrative og vitenskapelige krav til opplysninger for søknader nevnt i artikkel 10 nr. 1 i nevnte 

forordning. 

3) Uten at det berører artikkel 5 og 10 i forordning (EU) 2015/2283, bør Kommisjonen kontrollere hvorvidt søknaden hører 

inn under nevnte forordnings virkeområde og søknadens gyldighet. 

4) Søknadene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 bør inneholde tilstrekkelig med opplysninger og 

vitenskapelig dokumentasjon til at Kommisjonen kan kontrollere deres gyldighet, og til at Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) kan foreta grundige risikovurderinger av nye næringsmidler. 

5) Søknadene skal inneholde detaljerte beskrivelser av strategien for sikkerhetsvurderingen, rådata, opplysninger om 

relevansen til prøvingsmaterialet som brukes i de toksikologiske undersøkelsene, og prøvingsmetoder for påvisning og 

karakterisering av industrielt framstilte nanomaterialer. 

6) Erfaringen har vist at i visse tilfeller kan et nytt næringsmiddel som er beregnet på en bestemt gruppe av befolkningen, 

med rimelighet forventes også å bli brukt av andre grupper, og at det kan være nødvendig med risikohåndteringstiltak 

for å redusere mulig helserisiko for disse andre befolkningsgruppene. Det bør derfor framlegges tilstrekkelig med 

opplysninger i søknaden for å gjøre det mulig å vurdere risikoen for disse befolkningsgruppene. 

7) Dersom søkeren framlegger en søknad om å tilføye, fjerne eller endre bruksvilkår, spesifikasjoner, ytterligere særlige 

krav til merking eller krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent nytt næringsmiddel, 

trenger søkeren ikke nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves for risikovurderingen, dersom søkeren gir 

en etterprøvbar begrunnelse som kan etterprøves. 

8) For å sikre at toksikologiske prøver utføres i henhold til en viss standard, bør de utføres i samsvar med reglene angitt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(2). Dersom slike prøver utføres utenfor Unionens territorium, bør de 

følge OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis(3). 

9) Uttalelsen fra Myndigheten bør gi tilstrekkelig med opplysninger til å fastslå om den foreslåtte bruken av det nye 

næringsmiddelet er sikker for forbrukerne.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 351 av 30.12.2017, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 

(3) OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. Number 1. OECD Principles on Good Laboratory 

Practice (revidert 1997) ENV/MC/CHEM(98)17. 
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10) For at anmodninger om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, som fastsatt i artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283, skal kunne innvilges, bør anmodningene være begrunnet, og alle aktuelle data bør være oppført i en særskilt 

del av søknaden. 

11) I samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) 2015/2283 er det nødvendig å fastsette overgangstiltak for ikrafttredelsen 

av nevnte forordning. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde og formål 

Denne forordning fastsetter regler for gjennomføringen av artikkel 13 i forordning (EU) 2015/2283 når det gjelder 

administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 nr. 1 og overgangstiltakene nevnt i artikkel 35 nr. 3 i 

nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 og 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1) og forordning 

(EU) 2015/2283 menes med 

«søknad» et selvstendig dokument som inneholder de opplysningene og vitenskapelige dataene som framlegges i forbindelse 

med godkjenningen av et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

Artikkel 3 

En søknads struktur, innhold og utforming 

1. En søknad skal oversendes elektronisk til Kommisjonen og skal bestå av følgende: 

a) Et følgebrev. 

b) Teknisk dokumentasjon. 

c) Et sammendrag av dokumentasjonen. 

2. Følgebrevet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal utformes i samsvar med malen i vedlegg I. 

3. Den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal inneholde følgende: 

a) De administrative dataene nevnt i artikkel 4. 

b) De vitenskapelige dataene nevnt i artikkel 5. 

4. Dersom søkeren framlegger en søknad om å endre bruksvilkår, spesifikasjoner, ytterligere særlige krav til merking eller 

krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning av et godkjent nytt næringsmiddel, trenger søkeren ikke 

nødvendigvis å framlegge alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 5 i denne forordning, dersom søkeren gir en 

etterprøvbar begrunnelse som forklarer at de foreslåtte endringene ikke påvirker resultatene av den eksisterende 

risikovurderingen. 

5. I tillegg til opplysningene nevnt i bokstav a), b) og e) i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal sammendraget 

av dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel gi en begrunnelse for hvorfor bruken av det nye næringsmiddelet 

er i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 2015/2283.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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Artikkel 4 

Krav til administrative data 

I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal søknaden inneholde følgende 

administrative data: 

a) Navn, adresse og kontaktopplysninger for produsenten(e) av det nye næringsmiddelet, dersom disse er forskjellige fra 

søkerens. 

b) Navn, adresse og kontaktopplysninger for den personen som er ansvarlig for dokumentasjonen og har fått fullmakt til å 

kommunisere med Kommisjonen på vegne av søkeren. 

c) Dato for innsending av dokumentasjonen. 

d) En innholdsfortegnelse for dokumentasjonen. 

e) En detaljert oversikt over dokumentene som er vedlagt dokumentasjonen, herunder henvisninger til titler, bind og sider. 

f) En liste over de delene av dokumentasjonen som skal behandles fortrolig og etterprøvbar begrunnelse for dette i samsvar med 

artikkel 23 i forordning (EU) 2015/2283 og bestemmelsene fastsatt i vedlegg II til denne forordning. Dersom produksjons-

prosessen inneholder fortrolige opplysninger, skal det gis et ikke-fortrolig sammendrag av produksjonsprosessen. 

g) Opplysninger og forklaringer som underbygger søkerens rett til å kunne vise til vitenskapelig dokumentasjon eller 

vitenskapelige data underlagt eiendomsrett i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. Disse opplysningene skal 

inngå i en egen mappe. 

Artikkel 5 

Krav til vitenskapelige data 

1. Den dokumentasjonen som framlegges for å underbygge en søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel, skal gjøre 

det mulig å foreta en grundig risikovurdering av det nye næringsmiddelet. 

2. Dersom søknaden om godkjenning av et nytt næringsmiddel innebærer bruk av industrielt framstilte nanomaterialer som 

nevnt i bokstav a) viii) og ix) i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal søkeren framlegge prøvingsmetoder for 

påvisning og karakterisering i samsvar med kravene i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning. 

3. Søkeren skal framlegge en kopi av dokumentasjonen om framgangsmåten og strategien som ble fulgt ved innsamling av 

dataene. 

4. Søkeren skal gi en beskrivelse av strategien for sikkerhetsvurderingen og strategien for den tilsvarende toksikologiske 

prøvingen og begrunne hvorfor særskilte undersøkelser eller opplysninger tas med eller utelukkes. 

5. Søkeren skal på anmodning framlegge rådataene for hver enkelt undersøkelse, uansett om de er offentliggjort eller ikke, 

som er utført av søkeren eller på dennes vegne for å underbygge søknaden. Disse opplysningene omfatter data som brukes til å 

generere konklusjonene av de enkelte undersøkelsene og resultatene av undersøkelsene. 

6. Dersom det ikke kan utelukkes at et nytt næringsmiddel som er beregnet på en bestemt gruppe av befolkningen, også vil 

bli brukt av andre grupper av befolkningen, skal de sikkerhetsopplysningene som gis, også omfatte disse andre gruppene. 

7. For hver biologisk eller toksikologisk undersøkelse skal søkeren presisere om prøvematerialet er i samsvar med den 

foreslåtte eller eksisterende spesifikasjonen. Dersom prøvematerialet skiller seg fra spesifikasjonen, skal søkeren dokumentere 

at opplysningene er relevante for det aktuelle nye næringsmiddelet. 

Toksikologiske undersøkelser skal utføres i anlegg som oppfyller kravene i direktiv 2004/10/EF, eller, dersom de utføres 

utenfor Unionens territorium, skal OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis følges. Søkeren skal framlegge dokumentasjon 

på at disse kravene er oppfylt og begrunne ethvert avvik fra standardprotokollene. 

8. Søkeren skal foreslå en overordnet konklusjon om sikkerheten ved den foreslåtte bruken av det nye næringsmiddelet. Den 

overordnede vurderingen av de mulige risikoene for menneskers helse skal foretas med hensyn til kjent eller sannsynlig 

eksponering av mennesker.  
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Artikkel 6 

Kontroll av en søknads gyldighet 

1. Ved mottak av en søknad skal Kommisjonen straks kontrollere hvorvidt den aktuelle søknaden hører inn under virkeområdet 

for forordning (EU) 2015/2283, og hvorvidt søknaden oppfyller kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i denne forordning. 

2. Kommisjonen kan rådføre seg med Myndigheten. Myndigheten skal innen en frist på 30 virkedager oversende Kommisjonen 

sitt syn på hvorvidt søknaden oppfyller de relevante kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283. 

3. Kommisjonen kan be søkeren om tilleggsopplysninger med hensyn til søknadens gyldighet og inngå en avtale med 

søkeren om fristen for framlegging av disse opplysningene. 

4. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel og med forbehold for artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 kan en søknad 

anses som gyldig selv om den ikke inneholder alle opplysningene som kreves i henhold til artikkel 3–5 i denne forordning, 

dersom søkeren har inngitt en hensiktsmessig begrunnelse for hver opplysning som mangler. 

5. Kommisjonen skal underrette søkeren, medlemsstatene og Myndigheten om hvorvidt søknaden anses som gyldig eller 

ikke. Dersom søknaden ikke anses som gyldig, skal Kommisjonen begrunne hvorfor den ikke anses som gyldig. 

Artikkel 7 

Opplysninger som skal være med i Myndighetens uttalelse 

1. Uttalelsen fra Myndigheten skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Identiteten til det nye næringsmiddelet. 

b) Vurderingen av produksjonsprosessen. 

c) Opplysninger om sammensetning. 

d) Spesifikasjoner. 

e) Erfaringene med bruk av det nye næringsmiddelet og/eller dets opprinnelse. 

f) Foreslåtte bruksområder og bruksnivåer og forventet inntak. 

g) Absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon (ADME). 

h) Opplysninger om næringsinnhold. 

i) Toksikologiske opplysninger. 

j) Allergiframkallende evne. 

k) En samlet risikovurdering for det nye næringsmiddelet med foreslåtte bruksområder og bruksnivåer og som setter søkelyset 

på usikkerhet og begrensninger dersom det er relevant. 

l) Dersom eksponeringen gjennom kosten overstiger de veiledende helsebaserte verdiene fastsatt i den samlede risikovur-

deringen, skal eksponeringsvurderingen av det nye næringsmiddelet være detaljert og angi bidraget til den samlede 

eksponeringen for hver næringsmiddelkategori eller hvert næringsmiddel hvis bruk er eller søkes godkjent. 

m) Konklusjoner. 

2. Kommisjonen kan be om tilleggsopplysninger i sin anmodning om en uttalelse fra Myndigheten. 

Artikkel 8 

Overgangstiltak 

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2018 oversende Kommisjonen listene over søknader nevnt i artikkel 35 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 
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2. Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen alle opplysninger de har mottatt om hver søknad nevnt i nr. 1. 

3. Enhver søknad nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ajourføres av søkeren for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i 

forordning (EU) 2015/2283 og i denne forordning. 

4. Som unntak får nr. 1 og 2 ikke anvendelse på søknader nevnt i nr. 1 i denne artikkel for hvilke det innen 1. januar 2018 er 

oversendt Kommisjonen en første vurderingsrapport i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 258/97(1), og for hvilke det ikke er kommet noen begrunnede innvendinger mot markedsføring av nye aktuelle 

næringsmiddelet innen fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i nevnte forordning. 

5. Fristen for inngivelse av søknader nevnt i artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 skal være 1. januar 2019. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Mal for følgebrev til en søknad om et nytt næringsmiddel 

EUROPAKOMMISJONEN 

Generaldirektorat 

Direktorat 

Enhet 

Dato:  ............................................  

Gjelder: Søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel i samsvar med forordning (EU) 2015/2283. 

(Angi valget tydelig ved å sette kryss i en av rutene.) 

☐ Søknad om godkjenning av et nytt næringsmiddel. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av bruksvilkårene for et nytt næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi en 

henvisning til denne godkjenningen. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av spesifikasjonene for et nytt næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi 

en henvisning til denne godkjenningen. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av ytterligere særlige krav til merking for et nytt næringsmiddel som allerede 

er godkjent. Angi en henvisning til denne godkjenningen. 

☐ Søknad om tilføyelse, fjerning eller endring av krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning for et nytt 

næringsmiddel som allerede er godkjent. Angi en henvisning til denne godkjenningen. 

Søkeren/søkerne eller dennes/disses representant(er) i Unionen 

(navn, adresse(r) …) 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

søker med dette om ajourføring av EU-listen over nye næringsmidler. 

Identiteten til det nye næringsmiddelet (det bør gis opplysninger om identiteten til det nye næringsmiddelet, avhengig av 

kategorien(e) som det nye næringsmiddelet hører inn under): 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Fortrolighet(1). Dersom det er relevant, skal det angis om søknaden inneholder fortrolige opplysninger i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EU) 2015/2283. 

☐ Ja 

☐ Nei 

Datasikring(2). Dersom det er relevant, skal det angis om søknaden inneholder en anmodning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

☐ Ja 

☐ Nei 

  

(1) Søkerne skal bruke malen i vedlegg II til å angi hvilke opplysninger de ønsker behandlet som fortrolige, og skal framlegge alle nødvendige 

opplysninger for å dokumentere sin anmodning om fortrolig behandling. 

(2) Søkeren skal angi hvilken eller hvilke deler av søknaden som inneholder data som er underlagt eiendomsrett, og som det er anmodet om 

sikring av, og skal tydelig angi avsnitt og sidenummer(-numre). Søkeren skal framlegge en etterprøvbar begrunnelse eller erklæring for 

påberopelse av eiendomsrett. 
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Næringsmiddelkategorier, bruksvilkår og krav til merking 

Næringsmiddelkategori Særlige bruksvilkår Ytterligere særlige krav til merking 

   

   

Med vennlig hilsen 

Underskrift  ..................................  

Vedlegg: 

☐ Fullstendig dokumentasjon 

☐ Sammendrag av dokumentasjonen 

☐ Liste over de delene av dokumentasjonen som bes behandlet som fortrolige, og etterprøvbar begrunnelse for dette 

☐ Opplysninger som underbygger sikring av data som er underlagt eiendomsrett i søknaden om det nye næringsmiddelet 

☐ Kopi av de administrative dataene om søkeren/søkerne 

 _____  
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VEDLEGG II 

Begrunnelse for fortrolig behandling av opplysninger 

Dette vedlegg skal ajourføres under søknadsprosedyren hver gang en søker ber om fortrolig behandling av opplysninger. 

Dersom produksjonsprosessen inneholder fortrolige opplysninger, skal det gis et ikke-fortrolig sammendrag av produksjons-

prosessen. 

Opplysninger som bes behandlet som fortrolige Begrunnelse 

Avsnitt x.y (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Vedlegg X (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Avsnitt x.y (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

  

Vedlegg X (framlagt ÅÅÅÅ/MM/DD)  

 


