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Az európai szabályozók a CBD új élelmiszernek tekintik.
Noha sok CBD-termék továbbra is a piacon marad, az
európai hatóságok nem engedélyezték őket. Az
FoodNavigator átnézi a megfelelés útját, és megpróbálja
felvilágosítani azokat a kérdéseket, kiknek kell
benyújtaniuk az új élelmiszerek dokumentációját, mit
kell tartalmaznia, és mikor kell kitölteni.

A CBD tavaly januárban került az új élelmiszerek katalógusába, ami azt jelenti, hogy az összetevő
forgalomba hozatali engedély előtti engedélyre van szüksége. A helyzet nehézsége az volt, hogy a Novel
Foods osztályozást alkalmazták egy kialakulóban lévő, de már létező iparra.

Az ágazatban néhányan kihívást jelentenek a CBD új élelmiszerek státusára. Azt állítják, hogy a kinyerési
folyamat - és azt, hogy azt az EU-ban 1997 előtt alkalmazták, amikor az új élelmiszerekről szóló rendelet
hatályba lépett - meghatározza, hogy az összetevőt valóban új élelmiszerként kell-e meghatározni.

És a megkérdőjelezhető jogszerűség ellenére a CBD kategória azóta tovább virágzott, új termékekkel és
alkalmazásokkal rendszeresen indulva.

Ez a helyzet akkor jött létre, mert az Európai Unió egész területén a végrehajtás hiányos. Néhány piac,
például Spanyolország és Ausztria, szigorúan végrehajtja a Novel Foods határozatot, és a CBD-t tartalmazó
termékeket eltávolítják a polcokról. De másokban a nemzeti élelmiszerbiztonsági és végrehajtási
ügynökségek szemet vettek.

Erre a helyzetre reagálva az Egyesült Királyság Élelmezési Szabványügyi Ügynöksége (FSA) egyértelmű
határidőt - 2021. március 31-ig - határozott meg, ameddig az összes CBD-terméknek jóváhagyott új
élelmiszer-kérelmet (NFA) kell benyújtania. Az FSA hangsúlyozta, hogy a Novel Foods rendszernek nem
megfelelő márkákat eltávolítják a polcokról.

„Maga az alkalmazásnak részletes információkat kell tartalmaznia az új élelmiszerek előállításáról, ideértve az
összetétellel és stabilitással kapcsolatos információkat is. Az alkalmazásnak tartalmaznia kell az élelmiszer
javasolt végfelhasználásának részleteit, bár ezek általában széles kategóriákba esnek ”- mondta az FSA
szóvivője a FoodNavigatornak.
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Katia Merten-Lentz, az európai élelmiszerjog-szakértő, a Keller Heckman partnere kifejtette: „Ahhoz, hogy az
EU Bizottságának zöld fényt kapjon, a dokumentációnak a lehető leg részletesebbnek és a lehető
legkövetkezetesebbnek kell lennie, mind szabályozási, mind tudományos szempontból. annak bizonyítására, hogy
először az új összetevő biztonságos, másrészt pedig a fogyasztó nem vezetik félre.”

Ezzel Merten-Lentz azt mondta, hogy az Európai Bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
tanácsára �gyelembe veszi az olyan tényezőket, mint például az, hogy egy összetevő „nagyon hasonlít-e”
egy másik szokásos összetevőhöz, de mely „táplálkozási szempontból kevésbé érdekes”.

A Novel Foods folyamat hírhedtően költséges és időigényes. A pályázat benyújtásának napjától számítva
két évig tart, amíg a végleges jóváhagyást megkapják.

Leginkább az összetevők gyártója valószínűleg az új élelmiszerek kérelmezője. Az FSA szóvivője elmondta:
„Az új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok bárki számára engedélyt kérhetnek. Ki csinálja ezt, az az egyedi
körülményektől és a vállalkozásoktól függ, hogy meghatározzák magukat. Igaz, a gyakorlatban hajlamosak
vagyunk találják, hogy ez az nyers összetevő gyártók, hogy engedélyt kérni a Novel Foods, mivel általában
hozzáférhet minden szükséges termelési adatokat.”

A kész márkáknak gondoskodniuk kell arról, hogy a végtermék-összetételükre vonatkozzanak a CBD-
összetevők szállítójának minden új élelmiszer alkalmazásával.

Dr. Parveen Bhatarah, az Orvosi Cannabis Központ (CMC) szabályozási és megfelelési vezetője elmondta,
hogy a CBD márka feladata olyan kérdések megfontolása, mint például a stabilitás és a biohasznosulás - és
hogy ezeket hogyan befolyásolhatja az előzetes készítés és feldolgozás.

„Minden készterméknek érvényesített NFA-t kell tartalmaznia, de ez kiterjedhet több termékre is, feltéve, hogy
azokat az anyaggal (CBD-összetevő) készítik, amely az érvényesített NFA-t tartalmazza. Az érvényesített NFA kell
felsorolni, amely felhasználások tekintetében kész termékeket szánják.

„Az NFA-ban szereplő összetevő stabilitását a késztermékben ki kell értékelni. A késztermékekre vonatkozó
bármely dokumentációnak ki kell terjednie az érvényesített NFA-összetevő biológiai hozzáférhetőségére a
rendeltetésszerű felhasználáshoz és a kormány által meghatározott adatbázisból származó becsült
fogyasztáshoz ” - mondta a kiadványnak.
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A növényektől a fogyasztásig: „fedje le az egész folyamatot”
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Erre azért van szükség, mert a különböző előállítási vagy formulázási módszerek befolyásolhatják a CBD
abszorpcióját vagy biológiai hozzáférhetőségét. Ezenkívül más tisztasági pro�lú is lehet.

"Maga a feldolgozás ... szintén fontos szempont. Például a hőkezelt és a hideg folyamatok befolyásolhatják a
termék anyagait és kockázatait, ezért fel kell tárni. A pályázóknak kell vizsgálnunk az egész folyamatot a
növekedés bármely növény, egészen a fogyasztás, a megfelelő biztonsági kockázatcsökkentő tervet.”

Merten-Lentz visszatért arra a következtetésre, hogy a legtöbb - de nem minden - CBD márkára az új
termékekre vonatkozó kérelem vonatkozik, amelyet az összetevőik szállítója nyújt be. „Ez az összetevőtől
függ, de az ezen összetevő egyéb átalakulásaitól is. Ha egyik vagy másik eljárás drasztikusan módosítja a
főszereplője az összetevő már engedélyezett, akkor egy új engedély szükséges.”

A kannabinoidipar szövetsége (ACI) hangsúlyozta, hogy a késztermékek gyártóinak beszélgetést kell
kezdeményezniük beszállítóikkal az új élelmiszerek alkalmazásának státusáról.

„Miután megállapítást nyert, hogy a CBD nyersanyag-szállítója benyújt egy Novel Foods kérelmet, ez egyszerűbbé
teszi a kérelmezési folyamatot a márkák és a gyártók számára, mivel ezek csak a késztermék kockázatért és
stabilitásértékeléséért felelősek”, az ipar magyarázta az egyesület.

Az ACI hangsúlyozta, hogy a gyártók számára az a kihívás, hogy összegyűjtsék az új élelmiszerek
alkalmazásához szükséges összetett adatokat az Egyesült Királyság szabályozói által meghatározott
időkereten belül.
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Vegye fel a kapcsolatot a szállítójával
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Mivel a dosszié validálása 2-3 hónapot vesz igénybe, a társaságoknak 2020 októberéig vagy legkésőbb
2020 decemberéig kell benyújtaniuk az EFSA-nak (az FSA-val másolatban), amelyet 2021. március 31-ig kell
érvényesíteni, az ACI tanácsos.

Az ACI elkészítette azon adatok listáját, amelyekre szükség lesz a dossziéban, ezen információk
begyűjtéséhez szükséges becsült idővel együtt.

szükséges adatok

Becsült teljes idő

Teljes toxikológiai értékelés . Az adatjelentés elkészítéséhez 7-8 hónap, amelyet 1 hónap követ.

8-9 hónap

Stability Assessment

6 hónap +

Termékgyártási adatok legalább 5 tételre . Ez azt jelenti, hogy 5 különálló tételt kell gyártani, majd
egymástól függetlenül tesztelni.

5 hónap

Teljes ADME értékelés

2-3 hónap

Genotoxicology Tanulmányok

6-7 hét

Részletes információk Tipikus CBD expozíció és használat

2-3 hét

Kockázatértékelési és kockázatcsökkentési terv

2-3 hét
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Adminisztratív benyújtása további lényeges / alátámasztó adatokat

2-3 hét

„Az a társaság, amely még nem kezdte meg ezt a folyamatot, attól tarthat, hogy ez a dátum a múltban van.
Lehetséges azonban, hogy felhasználhatják a CBD-szállítójuk adatait, feltéve, hogy a szállító egy Novel Foods
kérelmet kíván benyújtani ”- jegyezte meg az ACI.
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