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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0287/2012 af Silvia Beltràn Pallarès, spansk statsborger, for 
Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, om 
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og 
nye levnedsmiddelingredienser

1. Sammendrag

Andrageren, som repræsenterer Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, advarer om, at de nationale spanske myndigheder og de regionale catalanske 
myndigheder overtræder bestemmelserne om fødevaresikkerhed i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser. Andrageren mener, at forordningen udelukkende finder 
anvendelse på genetisk modificerede fødevarer og ikke på fødevarer, som vokser naturligt, og 
som ikke har været genstand for manipulation eller modifikation. Andrageren klager navnlig 
over, at de nationale og regionale myndigheder har forbudt chilenske alger til direkte konsum, 
og at der kræves certifikater vedrørende nye ingredienser ved markedsføring af blomster, der 
dyrkes til direkte konsum.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Genetisk modificerede organismer (GMO) og fødevarer afledt af dem er reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/20031 om genetisk modificerede 
                                               
1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
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fødevarer og foderstoffer. Ved denne forordning blev dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser ophævet. Forordningen om nye levnedsmidler forblev i kraft for 
følgende:
- levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, der har en ny eller bevidst ændret 

primær molekylestruktur
- levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, der består af eller er isoleret fra 

mikroorganismer, svampe eller alger
- levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, der består af eller er isoleret fra planter, 

og levnedsmiddelingredienser, der er isoleret fra dyr, bortset fra levnedsmidler og 
levnedsmiddelingredienser, der er frembragt ved traditionelle formerings- eller 
avlsmetoder, og som traditionelt anses for at kunne anvendes risikofrit til 
levnedsmidler

- levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som har været genstand for en 
fremstillingsproces, der ikke er gængs, hvis denne proces medfører betydelige 
ændringer af levnedsmidlernes eller levnedsmiddelingrediensernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede 
stoffer.

Alger og fødevarer fremstillet af alger, der ikke var på markedet før 15. maj 1997, kræver 
tilladelse i henhold til forordningen om nye levnedsmidler. Til dette formål er en række alger 
og/eller algeprodukter i mellemtiden blevet tilladt i henhold til forordningen om nye 
levnedsmidler, f.eks. algeolie fra algerne Schizochytrium eller Ulkenia, og andre anvendelser 
for alger afventes, bl.a. for hele alger Tetrasemilis chuii og Nannochloropsis Gaditana som 
levnedsmiddelingredienser.

Konklusion

Forordningen om nye levnedsmidler gælder for alle fødevarer og fødevareingredienser, der 
markedsføres efter den 15. maj 1997. Især er levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, 
der består af eller er fremstillet af alger, udtrykkeligt nævnt i artikel 1, stk. 2, litra d).
Kommissionen bistår medlemsstaterne og operatører i at tjekke og eventuelt kontrollere, om 
et levnedsmiddel eller en levnedsmiddelingrediens var på markedet før den 15. maj 1997, 
(f.eks. det såkaldte Novel Food Catalogue1). The Novel Food Catalogue giver en første 
orientering. I tilfælde af tvister har interesserede operatører ansvaret for at videregive de 
oplysninger, der kan verificeres af den pågældende medlemsstat.
Kommissionens tjenestegrene arbejder på et nyt forslag til revision af forordningen om nye 
levnedsmidler, som, når det bliver foreslået til Europa-Parlamentet som medlovgiver på dette 
område, vil give mulighed for at vende tilbage til andragerens bekymringer.

                                               
1 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.


