Iránymutatás az Európai Parlament és a
Tanács (1997. január 27) az új
élelmiszerekre és új élelmiszerösszetevőkre vonatkozó 258/97/EK
rendelet alkalmazáshoz, a „jelentős
mértékben emberi fogyasztás céljára”
fogalmát illetően

Új élelmiszer státusz megállapítása
jelentős mennyiségű fogyasztás
• A gyártó, importőr vagy bármely más személy, aki (élelmiszer)
termék európai uniós piacra helyezéséért felelős, elsődleges
felelősséggel tartozik azért is, hogy a fenti rendelkezés előírásainak
megfeleljen. Ezért, amennyiben ez szükséges, az illetékes
hatóságok rendelkezésére kell bocsátania minden olyan szükséges
információt, amely alátámasztja, hogy a kérdéses termék nem esik a
258/97/EK rendelet hatálya alá.

Adatok
Élő organizmusok (növények, mikro-organizmusok, gombák, algák,
állatok, stb.) és élő organizmusokból nyert összetevők esetében :
•

•
•
•
•
•
•
•

az organizmus rendszertani elnevezése (a teljes latin név, a szerzőség
feltüntetésével) továbbá egyéb használatos elnevezések, szinonimák
értelemszerű megadása,
az organizmus mely részére vonatkozik az 1997. május 15. előtti használat,
a termék formája és/vagy koncentrációja (folyadék, kivonat, stb.), és
amennyiben étrend-kiegészítő összetevője, lehetőleg a mennyiség
megjelölése.
Vegyi anyagok esetében :
CAS név IUPAC szerint, egyéb termék nevek (pl. márkanév, köznyelvi név),
adott esetben a tisztaságra vonatkozó adatok
a termék-előállítási folyamat adatai/leírása
ha étrend-kiegészítő, a mennyiségre vonatkozó előírások

Kellő részletességgel van a termék leírva (eredet,
feldolgozás, összetétel, stb.)?

NEM

Részletesebb információra van szükség
(lásd KÉRDŐÍV 1. táblázat)

NEM

A rendelkezésre álló információk alapján
nem bizonyított, hogy a terméket jelentős
mértékben emberi táplálkozás céljára
használták

IGEN

Megegyező termékre vonatkoznak a rendelkezésre álló
információk a korábbi emberi táplálkozás célú
fogyasztást illetően (a növény ugyanazon része, ugyanaz
az alapanyag, ugyanaz a feldolgozási mód)?

Az emberi táplálék célú fogyasztás 1997. május 15. előtt
történt, az EU jelenlegi területén? Hosszú időn keresztül?

NEM

IGEN

Nagyszámú ember fogyasztotta a terméket ?

NEM

IGEN

Széles földrajzi körzetben fogyasztották a terméket?

NEM

IGEN

A szokásos étrend részeként fogyasztották a terméket?

NEM

IGEN

Piaci forgalomba helyezték a terméket az EU területén és
megvásárolható volt a fogyasztók számára
(kereskedelemben kapható volt)?

NEM

IGEN

Megfelelő dokumentációval, a rendelkezésre álló információ alapján
megállapítható, hogy a terméket jelentős mértékben használták emberi
táplálkozás céljára az EU-ban 1997. május 15. előtt.

Részletesebb
információra
van
szükség. (Lásd még a KÉRDŐÍVET
is):
oHa a terméket nem fogyasztotta
nagyszámú
ember/vagy
nem
fogyasztották
kiterjedt
földrajzi
területen, akkor legalább a termék
közismert volt az adott tagállamban?
oOlyan mennyiségben fogyasztották a
terméket, ami jellemző ilyenfajta
termék esetében?
oH a terméket a köznapi étrenden
belül nem fogyasztották, milyen
körülmények között fogyasztották?
(Különleges
alkalmakkor?
Egy
bizonyos/szűkebb fogyasztói csoport
fogyasztotta?
Bizonyos
fajta
élelmiszerek összetevőjeként?)
oA terméket a magánszférában
használták? Szerepel a termék
hivatalos felsorolásban /feljegyzésben,
amely táplálkozási használatát mutatja
- (pl. ehető gombák hivatalos
jegyzéke)

A rendelkezésre álló dokumentációtól függ, hogy a termékről
megállapítható-e, hogy jelentős mértékben használták emberi
táplálkozás céljára, vagy nem állapítható meg

IGEN

