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NOVÉ POTRAVINY



NOVÉ POTRAVINY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových
potravinách

Potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v EU

před 15. 5. 1997 (tzv. historie konzumace ve významné míře) a které

spadají alespoň do jedné z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 nařízení

Jedná se např. o potraviny:

s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou;

sestávající, izolované nebo vyrobené z mikroorganismů, hub nebo řas;

získané novým technologickým procesem;

obsahující umělé nanomateriály;

…

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2283-20210327&qid=1646903974787&from=EN
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ZA NOVÉ POTRAVINY NEJSOU POVAŽOVÁNY:

Geneticky modifikované potraviny

Potravinářské enzymy

Potravinářské přídatné látky

Potravinářská aromata

Extrakční rozpouštědla



AUTORIZACE NOVÉ POTRAVINY

Před uvedením na trh musí nová potravina projít schvalovacím

procesem, při němž je prokázána bezpečnost

Žádosti o autorizaci jsou podávány přímo Evropské komisi

prostřednictvím elektronického systému e-submissions

Délka schvalovacího procesu – 17 měsíců

Povolená nová potravina – zapsána na seznam Unie nových potravin

(zřízen prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470)

Na seznam Unie jsou zapsány zařazeny pouze potraviny, které

nepředstavují žádné bezpečnostní riziko pro lidské zdraví

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2470-20220301
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NOTIFIKACE TRADIČNÍ POTRAVINY ZE TŘETÍCH ZEMÍ

Potraviny tradičně konzumovány mimo státy EU

Žadatel musí prokázat historii bezpečného používání potraviny ve třetí zemi

EFSA a členské státy mohou vznášet námitky týkající se bezpečnosti

Při vznesení náležitě odůvodněných námitek – potravina nemůže být schválena

Schválená tradiční potravina ze třetích zemí – „Cascara“, sušená dužina bobulí kávovníku
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SEZNAM UNIE NOVÝCH POTRAVIN

Pouze potraviny povolené a zapsané na seznam Unie smějí být uváděny na trh EU nebo používány

v potravinách

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

Podmínky použití, maximální množství, požadavky na označování, specifikace aj.

Žadatel může požádat o ochranu údajů

Příklady povolených nových potravin:

✓ Žampiony ošetřené UV zářením

✓ Olej z antarktického krilu

✓ Semena chia

✓ Extrakt mycelia z houby shiitake (Lentinula edodes) 

✓ Olej ze švestkových jader

✓ Larva potemníka moučného (moučný červ)

✓ Saranče stěhovavá

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2470-20220301
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SEZNAM UNIE NOVÝCH POTRAVIN
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URČENÍ STATUSU POTRAVINY

Povinnost PPP ověřit, zda potravina nespadá do působnosti nařízení EP a R (EU) 2015/2283

→ Žádost o určení statusu potraviny v rámci konzultačního postupu

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 o procedurálních krocích konzultačního postupu

pro určování statusu nových potravin

Rozhodnutí je platné ve všech členských státech

Vydaná rozhodnutí v EU: Consultation process on novel food status (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0456&qid=1650984398334&from=EN
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/consultation-process-novel-food-status_en
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ZÁVĚR KONZULTAČNÍHO POSTUPU

Jedná se o novou potravinu – potravina nesmí být prozatím uváděna na trh

→ žádost o autorizaci

→ notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí

Nejedná se o novou potravinu – potravina může být uváděna na trh

Potravina není nová v doplňcích stravy – potravina může být uváděna na trh pouze jako doplněk

stravy
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KATALOG NOVÝCH POTRAVIN

Slouží pro základní orientaci, zda je potravina „novou“

Seznam potravin, u nichž proběhla diskuze na úrovni pracovní skupiny Evropské komise pro nové
potraviny (CAFAB)

Výčet položek není uzavřený, ani vyčerpávající

https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/novel-food-catalogue_en


LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

Účinné od 1. 1. 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny

- nové potraviny povolené pro uvádění na trh

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/456 o procedurálních krocích konzultačního postupu 

pro určování statusu nových potravin

Prováděcí nařízení (EU) č. 2017/2469, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky

na žádosti uvedené v článku 10

Prováděcí nařízení (EU) č. 2017/2468 kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky

na tradiční potraviny ze třetích zemí

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2283-20210327&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2470-20220303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0456&qid=1650984398334&from=EN


DĚKUJI

ZA POZORNOST

Kontakty:

Ing. Světlíková Alena, alena.svetlikova@mze.cz, tel.: 221814629

Odbor bezpečnosti potravin

S dotazy se na mne obraťte také na: novelfoods@mze.cz

mailto:alena.svetlikova@mze.cz
mailto:novelfoods@mze.cz

