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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0287/2012 της Silvia Beltràn Pallarès, (ισπανικής ιθαγένειας), 
εξ ονόματος της ισπανικής οργάνωσης Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente («Ευρωπαϊκή πλατφόρμα καταναλωτών 
και περιβάλλοντος»), σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 258/97 
για τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, ως εκπρόσωπος της οργάνωσης «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα καταναλωτών και 
περιβάλλοντος» (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente), 
προειδοποιεί ότι οι εθνικές αρχές της Ισπανίας και οι περιφερειακές αρχές της Καταλονίας 
παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές διατάξεις περί ασφάλειας τροφίμων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι ο εν λόγω κανονισμός ισχύει μόνο για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και όχι για τα τρόφιμα που παράγονται με φυσικό τρόπο και δεν έχουν υποστεί 
επεμβάσεις ή τροποποιήσεις. Η αναφέρουσα καταγγέλλει συγκεκριμένα ότι οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές έχουν απαγορεύσει τα φύκη Χιλής που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και ότι απαιτούνται πιστοποιητικά νέων τροφίμων προκειμένου να τεθούν σε 
εμπορία τα άνθη που καλλιεργούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα τρόφιμα που προέρχονται από αυτούς 
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διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/20031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Με τον κανονισμό 
αυτό καταργήθηκαν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/972 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά 
τροφίμων.  Ωστόσο, ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα εξακολουθεί να ισχύει στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

- τρόφιμα και συστατικά τροφίμων με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη πρωτοταγή 
μοριακή σύνταξη·

- τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από 
μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη·

- τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από φυτά, 
και συστατικά τροφίμων τα οποία έχουν απομονωθεί από ζώα, εκτός από τρόφιμα και 
τα συστατικά τροφίμων που έχουν ληφθεί από παραδοσιακές πρακτικές 
πολλαπλασιασμού ή αναπαραγωγής και έχουν ακινδύνως χρησιμοποιηθεί κατά το 
παρελθόν·

- τρόφιμα και συστατικά τροφίμων για τα οποία έχει εφαρμοστεί μέθοδος παραγωγής 
που δεν χρησιμοποιείται ευρέως, εφόσον η μέθοδος αυτή προκαλεί στη σύνθεση ή τη 
δομή των τροφίμων ή των συστατικών τροφίμων σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν 
τη θρεπτική τους αξία, το μεταβολισμό τους ή την περιεκτικότητά τους σε 
ανεπιθύμητες ουσίες.

Για φύκη και τρόφιμα που προέρχονται από φύκη που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997 απαιτείται έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. 
Κατά συνέπεια έχει εγκριθεί στο μεταξύ μια σειρά από φύκη ή/και τα προϊόντα τους 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, π.χ. το έλαιο φυκών από τα φύκη 
Schizochytrium ή Ulkenia, ενώ εκκρεμεί ή έγκριση άλλων χρήσεων φυκών π.χ. της χρήσης 
των φυκών Tetrasemilis chuii και Nannochloropsis gaditana ως συστατικών τροφίμων.

Συμπέρασμα

Ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα και τα συστατικά 
τροφίμων που διατέθηκαν στην αγορά μετά από την 15η Μαΐου 1997.  Ειδικότερα, τα 
τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται ή προέρχονται από φύκη που 
αναφέρονται ρητά στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ).
Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη και τους φορείς να ελέγχουν και, ενδεχομένως, να 
εξακριβώνουν κατά πόσο ένα τρόφιμο ή συστατικό τροφίμων κυκλοφορούσε στην αγορά 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, (π.χ. μέσω του επονομαζόμενου καταλόγου νέων τροφίμων3).  Ο 
κατάλογος νέων τροφίμων παρέχει τις πρώτες κατευθύνσεις. Ωστόσο, σε περίπτωση 
διαφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν την ευθύνη να χορηγούν πληροφορίες, τις οποίες 
ενδέχεται να επαληθεύσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μελετούν νέα πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για 
τα νέα τρόφιμα, η οποία, όταν θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι 
συννομοθέτης όσον αφορά το θέμα αυτό, θα δώσει τη δυνατότητα να επανεξεταστούν οι 

                                               
1 ΕΕ. L 268, 18.10.2003, σ. 1.
2 ΕΕ, L 43, 14.02.97, σ. 1.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.
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ανησυχίες της αναφέρουσας.


