
CBD olaj új élelmiszer állapota 

 

A CBD olaj új élelmiszer státusza számos forgalmazónak borzolja  a kedélyét és sok 

bizonytalanságot okoz így a piaci szereplőknek, hogy nem jogellenesen van-e a termékük 

a boltok polcain. 

 

1.) Miért vitás a CBD olaj helyzete?  

 

2019 januárjában az új élelmiszerek katalógusát megváltoztatták, és jelenleg a 

kendervirágok, kenderlevelek és az ipari kenderből készült kender kivonatok, és így az 

azokban található kanabidiolok - röviden CBD - új élelmiszernek minősülnek. 

 

2.) Az EIHA – Európai Iparikender Szövetség kenderkutatással kapcsolatos 

kezdeményezése 

 

Az EIHA – Európai Iparikender Szövetség - véleménye szerint tévesen megváltoztatták 

meg a CBD besorolását és minősítették még engedélyezendő új élelmiszernek annak 

ellenére, hogy bőséges bizonyíték van arra, hogy az emberek évszázadok óta 

fogyasztanak CBD -t kender ételekkel. 

Az EIHA az egész kender- iparág képviselőjeként 2020. év közepén jelentős büdzsével 

indult el a CBD és a THC kutatás finanszírozására, majd 3,5 millió euró összeget állítva 

ennek rendelkezésére, tekintve azt is, hogy egy-egy engedélyezési eljárás akár az 

500.000 eurót is elérheti, mivel számos toxikológia vizsgálat lehet szükség az eljárások 

során. 

Cél, hogy az EU-nál legelőször 4 darab, úgymond vállalkozásokon átnyúló – azaz nem 

csak egy vállalkozáshoz kapcsolódó – CBD-hatóanyagokra vonatkozó új élelmiszer 

kérelmet nyújtsanak be, ugyanis csak ezáltal biztosítható ez európia kenderiparág 

számára a jog- és tervezési biztonság. 

 

3.) A CBD jövője – rászokásveszély? 

 

Miután Franciaországban a CBD termékek piaci értékesítését megtiltották, az Európai 

Bíróságnak döntenie kellett abban a kérdésben, hogy a kannabidiolt rászokást okozó 

anyag, vagy élelmiszer. 

Az EU-bíróság 2020 végén nyilvánosságra hozott ítéletében követte a WHO által is 

képviselt véleményt és megállapította, hogy a CBD nem drog és is rászokást okozó 

anyag, amely így nem is kerül megemlítésre a vonatkozó nemzetközi egyezmények 

pszichotróp anyagokat felsoroló listájában, így pedig élelmiszer – azaz zöld út nyílt a CBD 

termékek új élelmiszerként való engedélyeztetésére.  

Az Európai Bizottság újból megvizsgálja a CBD termékek új élelmiszerként való 

jóváhagyási kérelmeit. 

 

 



4.) CBD kérelmek 

 

A CBD mint természetesen szintetizált, mind pedig mesterségesen előállított formában 

felhasználásra kerül különböző élelmiszerekben; a CBD olaj minkét formájú 

engedélyeztetésére tucatnyi eljárás folyik jelenleg is. 

 

 


