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Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0287/2012, внесена от Silvia Beltràn Pallarès, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, относно приложното поле на Регламент (ЕО) № 258/97 относно 
нови храни и нови хранителни съставки

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, представителка на Plataforma Europea de los Consumidores y 
del Medio Ambiente, предупреждава, че националните органи на Испания и 
каталонските регионални органи нарушават разпоредбите относно безопасността на 
храните, предвидени в Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки. Вносителката 
счита, че този регламент се прилага единствено за генетично модифицираните 
продукти, а не за естествено произведените храни и храните, които не са били предмет 
на манипулация или изменение. Вносителката възразява най-вече срещу факта, че 
националните и регионалните органи са забранили чилийските водорасли, 
предназначени за консумация от човека, и че сертификати за нови храни са изисквани, 
за да се пуснат пазара цветя, отглеждани за консумация от човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Правната уредба на генетично модифицираните организми (ГМО) и храни, получени от 
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тях, се съдържа в Регламент 1829/2003/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи. Този регламент отменя частите 
от Регламент № 258/97/EО2 на Европейския парламент и на Съвета относно новите 
храни и новите хранителни съставки. В същото време регламентът относно новите 
храни остава в сила по отношение на следното:
- храни и хранителни съставки с нова или нарочно модифицирана първична 

молекулна структура;
- храни и хранителни съставки, състоящи се от или изолирани от 

микроорганизми, гъби или водорасли;
- храни и хранителни съставки, състоящи се от или изолирани от растения и 

хранителни съставки, изолирани от животни, с изключение на храни и 
хранителни съставки, получени чрез традиционни практики на размножаване 
или отглеждане и които имат история на безопасна употреба като храна;

- храни и хранителни съставки, за които е бил приложен производствен процес, 
който понастоящем не се използва, когато този процес води до значителни 
промени в състава или структурата на храните или хранителните съставки, които 
влияят върху хранителната им стойност, метаболизма или количеството на 
нежелани вещества.

Водораслите и храните, получени от тях, които не са били на пазара преди 15 май 1997 
г., следва да бъдат разрешени съгласно регламента относно новите храни. За тази цел 
редица видове водорасли и/или продукти, произведени от тях междувременно 
получават разрешителни в съответствие с регламента относно новите храни, например 
маслото от водорасли, получавано от видовете Schizochytrium или Ulkenia, а други 
молби за употребата на водорасли са висящи, например за Tetrasemilis chuii и 
Nannochloropsis gaditana като хранителни съставки.

Заключение

Регламентът относно новите храни се прилага за всички храни и хранителни съставки, 
които са пуснати на пазара след 15 май 1997 г. По-специално храните и хранителните 
съставки, които се състоят от или са получени от водорасли са изрично споменати в 
член 1.2 , буква г).
Комисията подпомага държавите членки и операторите при проверката и евентуално 
потвърждаване дали определена храна или хранителна съставка е била на пазара преди 
15 май 1997 г. (например чрез т.нар. Каталог на новите храни3 ). Каталогът на новите 
храни предоставя първоначална ориентация. В случай на спор обаче, заинтересованите 
оператори са отговорни за предоставянето на информация, която да може да бъде 
потвърдена от засегнатата държава членка.
Службите на Комисията работят по ново предложение за преразглеждане на регламента 
относно новите храни, който, когато бъде предложен на Европейския парламент в 
качеството му на съзаконодател по този въпрос, ще даде възможност отново да се 
разгледат притесненията на вносителката на петицията.

                                               
1 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
2 ОВ L 43, 14.02.1997 г., стр. 1.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.


