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Tárgy: Silvia Beltràn Pallarès spanyol állampolgár által a Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente nevében benyújtott 0287/2012. számú 
petíció az új élelmiszerekről és élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK 
rendelet hatályáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente
nevű szervezet képviselője, arra hívja fel a figyelmet, hogy a spanyolországi nemzeti 
hatóságok és a katalán regionális hatóságok megsértik az új élelmiszerekről és az új 
élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglalt élelmiszer-biztonsági rendelkezéseket. A petíció benyújtójának véleménye 
szerint az említett rendelet csak a genetikailag módosított élelmiszerekre vonatkozik, a 
természetesen termelt és a manipuláción vagy módosításon át nem esett élelmiszerekre nem. 
A petíció benyújtója határozottan elítéli, hogy a nemzeti és regionális hatóságok betiltották az 
emberi fogyasztásra szánt chilei algát, és hogy emberi fogyasztásra szánt virágok 
kereskedelmi forgalomba hozatalához előírják az új élelmiszerekhez szükséges tanúsítványok 
meglétét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) és a belőlük készített élelmiszereket a 
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géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 szabályozza. E rendelet hatályon kívül helyezte az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 egyes szakaszait. Az új élelmiszerekről szóló rendelet következő részei 
viszont továbbra is hatályosak:
- az új vagy szándékosan módosított elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező 

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
- a mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból álló vagy azokból izolált 

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
- a növényekből álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, 

valamint az állatokból izolált élelmiszer-összetevők, a hagyományos szaporítási vagy 
tenyésztési gyakorlat alapján előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők 
kivételével, amelyek korábbi, élelmiszerként történő biztonságos felhasználása 
adatokkal igazolható;

- az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők, amelyeknél jelenleg nem használt, az 
élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat előidéző gyártási eljárást alkalmaztak, amelyek kihatnak azok 
tápértékére, anyagcseréjére vagy a bennük található nemkívánatos anyagok 
mennyiségére.

Az algák és az algákból származó azon élelmiszerek esetén, amelyek 1997. május 15. előtt 
nem voltak forgalomban, az új élelmiszerekről szóló rendelet szerinti engedélyt kell 
beszerezni. Ennek keretében az említett időpont óta számos algát és algából készült terméket 
engedélyeztek az új élelmiszerekről szóló rendelet alapján, például a Schizochytrium vagy 
Ulkenia algából kinyert algaolajat, míg az algák felhasználása iránti egyéb kérelmek 
elbírálása függőben van (például a Tetrasemilis chuii és a Nannochloropsis gaditana teljes 
algák élelmiszer-összetevőként való felhasználására vonatkozó kérelmek).

Következtetés

Az új élelmiszerekről szóló rendelet az 1997. május 15. után forgalomba hozott valamennyi 
élelmiszerre és élelmiszer-összetevőre alkalmazandó. A rendelet 1. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja kifejezetten megemlíti az algákból álló vagy azokból izolált élelmiszereket és 
élelmiszer-összetevőket.
A Bizottság támogatást nyújt a tagállamok és a piaci szereplők számára annak ellenőrzéséhez 
és lehetőség szerinti igazolásához, hogy az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők 
forgalomban voltak-e 1997. május 15. előtt (például az úgynevezett „új élelmiszerek 
katalógusa”3 révén). Az „új élelmiszerek katalógusa” jelenti ez elsődleges viszonyítási pontot. 
Vita esetén ugyanakkor az érdekelt piaci szereplők feladata, hogy tájékoztatást nyújtsanak, 
amelyet az érintett tagállam ellenőrizhet.
A bizottsági szolgálatok jelenleg dolgoznak az új élelmiszerekről szóló rendelet 
felülvizsgálatára irányuló új javaslaton, amelynek az e területen társjogalkotói szerepet betöltő 
Európai Parlamenthez történő előterjesztése lehetőséget biztosít majd a petíció benyújtója 
aggályainak megválaszolására.
                                               
1 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
2 HL L 43., 1997.2.14., 1. o.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm
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