Information från miljöförvaltningen

Viktigt för dig som säljer CBD-olja
Extrakt från hampa (Cannabis sativa L) och andra produkter från hampa som innehåller
cannabinoider är så kallade nya livsmedel (Novel Foods) som inte har godkänts av
EU-kommissionen. De får därför inte säljas som livsmedel.

Exempel på produkter som inte får säljas
■■ Extrakt från hampa innehållande CBD, CBDoljor
■■ Syntetiskt framtagen CBD, CBD kapslar
■■ Choklad innehållande CBD

Tänk på att endast frön från så
kallad industrihampa är tillåten
att använda som livsmedel eller
ingå som ingrediens i livsmedel.

Produkter som får säljas som livsmedel
■■

Hampafrön

■■

Fröolja

Lagstiftning

■■

Hampamjöl

■■

Avfettade hampafrön.

Bestämmelser om nya livsmedel finns i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/2283. Enligt artikel 6.2 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i en unionsförteckning
släppas ut på marknaden. Unionsförteckningen finns
i Kommissionens genomförandeförordning (EU)
2017/2470.

Bestämmelser om nya livsmedel
Nya livsmedel är livsmedel som inte har använts
eller sålts i större utsträckning inom EU innan den
15 maj 1997. Då infördes kravet på säkerhetsbedömning för nya livsmedel. För att ett nytt livsmedel ska kunna godkännas måste man skicka en
ansökan till EU-kommissionen.
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Ansökan ska innehålla dokumentation som visar
att livsmedlet är säkert och inte medför några
näringsmässiga nackdelar för konsumenten. För mer
information se Livsmedelsverket www.slv.se.

Enligt 10 § första stycket p. 3 livsmedelslagen
(2006:804) är det förbjudet att släppa ut livsmedel som
inte har godkänts eller anmälts i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Förbudet gäller enligt 10 § första
stycket p. 4 livsmedelslagen även för livsmedel som
innehåller ämnen som inte godkänts eller anmälts i enlighet med livsmedelslagstiftningen.
Enligt artikel 17.1 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) 178/2002 och artikel 4.1 förordning
(EU) 2015/2283 är det varje livsmedelsföretagare som
ansvarar för att följa livsmedelslagstiftningen, inklusive att inga nya livsmedel som inte har godkänts av
EU släpps ut på marknaden.
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