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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/456 

av 19. mars 2018 

om saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel i samsvar med 
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 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

2) I artikkel 4 i forordning (EU) 2015/2283 fastsettes grunnleggende prinsipper for framgangsmåten for fastsettelse av 
status som nytt næringsmiddel. I henhold til nr. 1 i nevnte artikkel skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
kontrollere om næringsmiddelet som de har til hensikt å bringe i omsetning i Unionen, er omfattet av nevnte forordning. 

3) For å fastslå om et bestemt næringsmiddel har status som nytt næringsmiddel, bør det framlegges en anmodning om 
samråd. Medlemsstatene bør kontrollere gyldigheten av slike anmodninger. Det er derfor nødvendig å fastsette regler for 
kontrollprosessen. 

4) Det bør fastsettes regler for å sikre at anmodningen om samråd for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel 
omfatter alle opplysninger som er nødvendige for medlemsstatenes vurdering. 

5) For å sikre at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og offentligheten er informert om det nye næringsmiddelets 
status, skal opplysningene om det nye næringsmiddelets status gjøres offentlig tilgjengelig. 

6) 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 

Ved denne forordning fastsettes regler for gjennomføringen av artikkel 4 i forordning (EU) 2015/2283 med hensyn til 
saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen for å avgjøre om et næringsmiddel faller innenfor nevnte forordnings virkeområde. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) og forordning (EU) 2015/2283 gjelder, og 
videre menes med 

a) «anmodning om samråd» en anmodning fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak til en mottakermedlemsstat om 
å fastsette om et bestemt næringsmiddel har status som nytt næringsmiddel, 

b) «mottakermedlemsstat» en medlemsstat der den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket har til hensikt å bringe et 
bestemt næringsmiddel i omsetning for første gang.  

  
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2018 av  

21. september 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 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 3 

Framlegging av en anmodning om samråd 

1. Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal rådføre seg med mottakermedlemsstaten som angitt i artikkel 4 nr. 2 
i forordning (EU) 2015/2283 ved å framlegge en anmodning om samråd for medlemsstaten. 

2. Dersom den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak har til hensikt å bringe næringsmiddelet i omsetning samtidig i 
flere medlemsstater, skal vedkommende driftsansvarlige framlegge anmodningen om samråd bare til én av disse medlemsstatene. 

Artikkel 4 

Innhold i og utforming av en anmodning om samråd 

1. ►C1 Anmodningen om samråd skal framlegges elektronisk for mottakermedlemsstaten og skal bestå av følgende: ◄ 

a) Et følgebrev. 

b) Teknisk dokumentasjon. 

c) Vedlegg. 

d) En forklarende note som tydeliggjør formålet med og relevansen av den framlagte 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 de opplysningene som er nødvendige for at 
mottakermedlemsstaten kan treffe en avgjørelse om det nye næringsmiddelets status, og skal utarbeides i samsvar med malen 
fastsatt i vedlegg II. 

4. Som unntak fra nr. 3 behøver en søker ikke å gi alle opplysningene nevnt i vedlegg II, forutsatt at søkeren har framlagt en 
kontrollerbar begrunnelse for hver opplysning som er utelatt. 

Artikkel 5 

Prosedyrer for å kontrollere gyldigheten av en anmodning om samråd 

1. Mottakermedlemsstaten skal uten opphold kontrollere om anmodningen om samråd er i samsvar med kravene i artikkel 4. 

2. Dersom den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak framlegger utilstrekkelige opplysninger i anmodningen om 
samråd, skal mottakermedlemsstaten be den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket om å framlegge tilleggsopplysninger 
eller foreta relevante ajourføringer av anmodningen om samråd innenfor fristen angitt av mottakermedlemsstaten. 

3. Anmodningen om samråd skal anses som ugyldig dersom 

a) den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak ikke framlegger de tilleggsopplysningene det er anmodet om, eller en 
ajourført anmodning om samråd innenfor fristen angitt av mottakermedlemsstaten, 

b) de framlagte tilleggsopplysningene ikke er tilstrekkelige til å konkludere med at anmodningen om samråd er gyldig. 

4. Mottakermedlemsstaten skal treffe avgjørelse om gyldigheten av anmodningen om samråd, og uten opphold informere 
den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, de andre medlemsstatene og Kommisjonen om avgjørelsen. Dersom 
anmodningen om samråd ikke anses som gyldig, skal mottakermedlemsstaten grunngi denne konklusjonen. 

Artikkel 6 

Prosedyrer for vurdering av en gyldig anmodning om samråd 

1. Mottakermedlemsstaten skal konkludere om et næringsmiddels status som nytt næringsmiddel innen fire måneder fra 
datoen da den traff sin avgjørelse om gyldigheten av anmodningen om samråd. 

2. Dersom mottakermedlemsstaten fastslår at den ikke har tilstrekkelig bevis til å treffe avgjørelse om et næringsmiddels 
status som nytt næringsmiddel, kan det anmode den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak om å gi tilleggsopplysninger. 
Fristen for anmodningen skal fastsettes sammen med den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. 

Mottakermedlemsstaten kan rådføre seg med de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette.  
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3. Uten at nr. 4 berøres, skal en anmodning om tilleggsopplysninger i henhold til nr. 2 ikke innebære at fristen nevnt i nr. 1 
forlenges. 

4. I behørig begrunnede tilfeller kan mottakermedlemsstaten forlenge fristen nevnt i nr. 1 med høyst fire 
måneder. Mottakermedlemsstaten skal informere den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen om sin avgjørelse og gi en begrunnelse. 

5. Når mottakermedlemsstaten har konkludert om et næringsmiddels status som nytt næringsmiddel, skal den uten opphold 
underrette den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, de andre medlemsstatene og Kommisjonen om sin avgjørelse og 
skal gi en begrunnelse, i samsvar med artikkel 7 i denne forordning. 

Artikkel 7 

Informasjon om status som nytt næringsmiddel og offentliggjøring 

1. Underretningen nevnt i artikkel 6 nr. 5 i denne forordning skal inneholde følgende: 

a) Navnet på og en beskrivelse av vedkommende næringsmiddel. 

b) En erklæring om hvorvidt vedkommende næringsmiddel er nytt, ikke nytt eller ikke nytt bare i kosttilskudd. 

c) Begrunnelsene for erklæringen nevnt i bokstav b). 

d) Dersom næringsmiddelet er et nytt næringsmiddel, den mest passende næringsmiddelkategorien det hører inn under i 
henhold til Artikkel 3 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283. 

2. Kommisjonen skal uten opphold gjør opplysningene om statusen som nytt næringsmiddel offentlig tilgjengelig på 
Kommisjonens nettsted. 

Artikkel 8 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

Medlemsstatene skal innen 1. mars 2018 gi Kommisjonen kontaktopplysninger for nasjonale vedkommende myndigheter og 
kontaktopplysninger for de respektive kontaktpunktene som utpekes med henblikk på denne forordning. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse kontaktopplysningene på Kommisjonens nettsted innen 1. mai 2018. 

Artikkel 9 

Fortrolighet 

1. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan anmode mottakermedlemsstaten om at visse opplysninger som er framlagt 
som en del av anmodningen om samråd, behandles fortrolig, dersom offentliggjøring av slike opplysninger kan skade deres 
konkurransemessige stilling. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal søkerne opplyse til mottakermedlemsstaten hvilke deler av de framlagte opplysningene de 
ønsker behandlet som fortrolige, og gi alle nødvendige opplysninger for å begrunne sin anmodning om fortrolig behandling. 

3. Mottakermedlemsstaten skal informere den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket om sine synspunkter på hvilke 
deler av opplysningene som skal holdes fortrolige. 

Følgende opplysninger er imidlertid ikke fortrolige opplysninger: 

a) Søkerens navn og adresse. 

b) Navnet på og en beskrivelse av næringsmiddelet. 

c) Et sammendrag av undersøkelsene søkeren har framlagt. 

d) Dersom det er relevant, analysemetode(r). 

4. I tilfelle av samråd med andre medlemsstater i henhold til artikkel 6 nr. 2 annet ledd skal mottakermedlemsstaten 
informere Kommisjonen og medlemsstatene om sine synspunkter når det gjelder fortrolighet for anmodningen om samråd. 

32018R0456 Konsolidert tekst: 22.4.2021 4



 

5. Etter å ha mottatt informasjon i henhold til nr. 3 kan den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket innen tre uker trekke 
tilbake sin anmodning om samråd, og i dette tidsrommet skal opplysningene som er framlagt, behandles som fortrolige. 

6. Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre egnet fortrolig behandling av opplysningene 
som er nevnt i nr. 3, og som de har mottatt i henhold til denne forordning, med unntak av opplysninger som må offentliggjøres 
for å verne menneskers helse. 

7. Dersom en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak trekker tilbake eller har trukket tilbake sin anmodning om samråd i 
samsvar med nr. 5, skal verken Kommisjonen eller medlemsstatene videreformidle opplysninger som den driftsansvarlige har 
anmodet om fortrolig behandling av, i henhold til nr. 1. 

8. Anvendelsen av nr. 1–7 skal ikke påvirke utvekslingen av opplysninger mellom Kommisjonen og medlemsstatene som er 
nødvendige for å behandle anmodninger om samråd framlagt i henhold til denne forordning. 

Artikkel 10 

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 19. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

MAL FOR FØLGEBREV TIL EN ANMODNING OM SAMRÅD FOR FASTSETTELSE AV STATUS SOM NYTT NÆRINGSMID-
DEL 

Medlemsstatens vedkommende myndighet 

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

Gjelder: Anmodning om samråd for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel for  ..................................................................  

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

Driftsansvarlig(e) for næringsmiddelforetak / samrådspart: 

Selskap:  ...........................................................................................................................................................................................  

Adresse: ...........................................................................................................................................................................................  

Telefon:  ...........................................................................................................................................................................................  

E-post:  .............................................................................................................................................................................................  

Kontaktperson:  ................................................................................................................................................................................  

framlegger denne anmodning om samråd med sikte på fastsettelse av status som nytt næringsmiddel for  .....................................  

Med vennlig hilsen 

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

Vedlegg: 

☐ Teknisk dokumentasjon 

☐ Dokumenter som underlag for anmodningen om samråd 

☐ Forklarende note 

 _____   
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VEDLEGG II 

MAL FOR TEKNISK DOKUMENTASJON 

Sammenhengen mellom de ulike deler av opplysningene skal angis i en forklarende note. Dette gjelder særlig dokumentasjonen 
som framlegges som bevis for konsum i betydelig omfang i Unionen før 15. mai 1997 dersom dokumenter fra en rekke kilder 
må vurderes før det kan trekkes en konklusjon. 

Dersom bare deler av dokumentene er relevante for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel, skal disse delene være 
markert. 

Avsnitt 1 skal fylles ut for alle næringsmidler. 

For ekstrakter skal både avsnitt 1 og avsnitt 2 fylles ut. 

For næringsmidler som er resultatet av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke er brukt til produksjon av 
næringsmidler i Unionen, må avsnitt 1 (nr. 1–3 og nr. 7) og avsnitt 3 fylles ut. 

Avsnitt 1: Alle næringsmidler (for næringsmidler som er resultatet av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke 
er brukt til produksjon av næringsmidler i Unionen, bare nr. 1–3 og nr. 7) 

1. Beskrivelse av næringsmiddelet 

1.1 Næringsmiddelets betegnelse  

1.2 Detaljert beskrivelse av næringsmiddelet, herunder opplysninger om hvorvidt nærings-
middelet består av industrielt framstilt nanomateriale som nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) 
viii) og ix) i forordning (EU) 2015/2283(1) 

 

1.3 Foreslått kategori for det nye næringsmiddelet i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i 
forordning (EU) 2015/2283, dersom det er aktuelt 

 

 

2. Ytterligere karakterisering av næringsmiddelet og/eller dets opprinnelse (dersom det er relevant) 

A. Organismer (mikroorganismer, sopp, alger, planter, dyr) 

2.1 Taksonomisk navn (fullstendig latinsk betegnelse med autornavn)  

2.2 Synonymer, andre navn, dersom det er aktuelt  

2.3 Nærmere opplysninger om hvilken del av organismen bruken til konsum før 15. mai 1997 i 
Unionen gjelder, dersom det er aktuelt 

 

2.4 Spesifikasjon av renhet/konsentrasjon  

B. Kjemiske stoffer 

2.5 CAS-nummer/numre (dersom dette/disse er blitt tildelt)  

2.6 Kjemisk betegnelse i henhold til IUPAC-nomenklaturen  

2.7 Synonymer, handelsnavn, vanlig navn, dersom det er aktuelt  

2.8 Molekylformel og strukturell formel  

2.9 Spesifikasjon av renhet/konsentrasjon  
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3. Bruksvilkår 

3.1 Hvordan er næringsmiddelet ment å brukes?  

3.2 Typen av produkt(er) der næringsmiddelet er skal brukes  

3.3 Innhold/konsentrasjon (eller område for innhold) i produkt(er) der næringsmiddelet skal 
brukes 

 

 

4. Produksjonsprosess 

4.1 En utførlig beskrivelse av produksjonsprosessen. Legg ved et flytskjema for å beskrive 
produksjonsprosessen. 

 

 

5. Tidligere konsum av næringsmiddelet i Unionen før 15. mai 1997 

5.1 I hvilket omfang ble næringsmiddelet brukt til konsum i hele Unionen før 15. mai 1997? 
Nærmere opplysninger skal gis. 

 

5.2 I hvilket omfang ble næringsmiddelet brukt til konsum i en medlemsstat før 15. mai 1997? 
Nærmere opplysninger skal gis. 

 

5.3 Ble næringsmiddelet brukt til konsum bare regionalt / i liten skala lokalt i Unionen før 
15. mai 1997? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

5.4 Var næringsmiddelet tilgjengelig før 15. mai 1997 i Unionen som en ingrediens beregnet på 
en bestemt målgruppe (f.eks. som næringsmiddel for bestemte medisinske formål)? Nærmere 
opplysninger skal gis. 

 

 

6. Samråd om tilgjengelighet i Unionen 
Dersom driftsansvarlige for næringsmiddelforetak er usikre på om opplysningene de har er tilstrekkelige til å bevise at 
vedkommende næringsmiddel er blitt brukt til konsum i betydelig grad i Unionen før 15. mai 1997, kan de rådføre seg med 
andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak eller sammenslutninger for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, for å 
samle tilstrekkelige opplysninger. 

6.1 Er andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak eller sammenslutninger for drifts-
ansvarlige for næringsmiddelforetak blitt rådspurt? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

6.2 Er næringsmiddelet på nåværende tidspunkt tilgjengelig på markedet i Unionen? Nærmere 
opplysninger skal gis. 

 

 

7. Tilleggsopplysninger 

7.1 Finnes det opplysninger om at vedkommende produkt brukes som legemiddel i Unionen i 
samsvar med direktiv 2001/83/EF(2)? 

 

7.2 Finnes det noen andre opplysninger som kan være til hjelp ved fastsettelse av status som nytt 
næringsmiddel? Alle relevante opplysninger skal framlegges, også opplysninger som ikke er 
uttrykkelig etterspurt. 
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Avsnitt 2: Ekstrakter 

8. Ekstrakter 

8.1 Ytterligere opplysninger om kildematerialet for ekstraktet, dersom det ikke er angitt i avsnitt 
1. Nærmere opplysninger skal gis. 

 

8.2 Spesifikasjon for ekstraktet. Nærmere opplysninger skal gis.  

8.3 Dersom ekstraktet kommer fra en næringsmiddelkilde, vil inntak av ekstraktets bestanddeler 
i næringsmiddelet være høyere enn inntaket av disse bestanddelene i næringsmiddelkilden? 
Nærmere opplysninger skal gis. 

 

Avsnitt 3: Næringsmidler som er resultatet av en produksjonsprosess som før 15. mai 1997 ikke er brukt til produksjon 
av næringsmidler i Unionen 

9. Produksjonsprosess 

9.1 En utførlig beskrivelse av produksjonsprosessen. Legg ved et flytskjema for å beskrive 
produksjonsprosessen. 

 

9.2 Påvirker strukturen til eller sammensetningen av næringsmiddelet dets næringsverdi, 
stoffskiftet eller nivået av uønskede stoffer som følge av produksjonsprosessen for 
næringsmiddelet? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

9.3 Er næringsmiddelet produsert av en kilde som i seg selv vanligvis ikke inntas som en del av 
kosten? Nærmere opplysninger skal gis. 

 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 
(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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