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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0287/2012 dėl Reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto 
produktų ir naujų maisto komponentų taikymo srities, kurią pateikė 
Ispanijos pilietė Silvia Beltràn Pallarès organizacijos „Plataforma Europea 
de los Consumidores y del Medio Ambiente“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, atstovaujanti organizacijai „Plataforma Europea de los Consumidores y 
del Medio Ambiente“, įspėja apie tai, kad Ispanijos nacionalinės valdžios institucijos ir 
regioninė Katalonijos valdžia pažeidžia Europos maisto saugos nuostatas, išdėstytas 1997 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto 
produktų ir naujų maisto komponentų. Peticijos pateikėja mano, kad minėtas reglamentas 
taikomas tik genetiškai modifikuotiems maisto produktams, o ne natūraliems maisto 
produktams, kurie nebuvo kaip nors paveikti ar modifikuoti. Peticijos pateikėja konkrečiai 
skundžiasi tuo, kad nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos uždraudė žmonėms vartoti 
Čilėje gaunamus dumblius ir kad reikalaujama pateikti naujų produktų sertifikatus norint 
pateikti rinkai žmonėms vartoti skirtas gėles.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) ir iš jų pagaminti maisto produktai 
reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/20031 dėl 
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genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų. Šiuo reglamentu buvo panaikintos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/971 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų dalys. Reglamentas dėl naujų maisto produktų tebetaikomas:
– maisto produktams ir maisto komponentams su nauja ar sąmoningai modifikuota 

pirmine molekulių struktūra;
– maisto produktams ir maisto komponentams, kuriuos sudaro arba kurie yra išskirti iš 

mikroorganizmų, grybų ar jūros dumblių;
– maisto produktams ir maisto komponentams, kurie susidaro arba yra išskirti iš augalų, 

bei maisto komponentams, kurie yra išskirti iš gyvūnų, išskyrus maisto produktus ir 
maisto komponentus, kurie gaunami tradiciniais dauginimo ar auginimo būdais ir 
kurie per daugelį metų įsitvirtino kaip saugūs vartoti produktai;

– maisto produktams ir maisto komponentams, kuriems buvo pritaikytas dabar 
nenaudojamas gamybos procesas, sukeliantis maisto produktų ar maisto komponentų 
sudėties ar struktūros esminius pokyčius, turinčius įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų kiekiui.

Pagal reglamentą dėl naujų maisto produktų dumbliams ir iš dumblių pagamintiems maisto 
produktams, kurių iki 1997 m. gegužės 15 d. rinkoje nebuvo, reikia leidimo. Todėl kai 
kurioms dumblių rūšims ir (arba) iš jų gaminamiems produktams pagal reglamentą dėl naujų 
maisto produktų išduoti leidimai, pvz., dumblių aliejui, gaminamam iš Schizochytrium ar 
Ulkenia dumblių, o kitos paraiškos dėl dumblių naudojimo vis dar nagrinėjamos, pvz., visų 
dumblių Tetrasemilis chuii ir Nannochloropsis gaditana, kaip maisto komponentų.

Išvada

Reglamentas dėl naujų maisto produktų taikomas visiems maisto produktams ir maisto 
komponentams, kurie rinkoje atsirado po 1997 m. gegužės 15 d. Ypač maisto produktai ir 
maisto komponentai, kuriuos sudaro ar kurie yra pagaminti iš dumblių, aiškiai nurodyti 
1 straipsnio 2 dalies d punkte.
Komisija padeda valstybėms narėms ir vykdytojams tikrinti ir galimai tvirtinti, ar maisto 
produktai arba maisto komponentai buvo rinkoje iki 1997 m. gegužės 15 d. (pvz., vadinamasis 
Naujų maisto produktų katalogas2). Naujų maisto produktų katalogas yra pirmasis rodiklis. 
Tačiau kilus ginčui suinteresuoti veiklos vykdytojai turi pateikti informaciją, kurią gali 
patvirtinti susijusi valstybė narė.
Komisijos tarnybos rengia naują pasiūlymą dėl reglamento dėl naujų maisto produktų 
peržiūros, kurį pateikus Europos Parlamentui, kaip lygiateisiam teisės aktų leidėjui šiuo 
klausimu, atsiras galimybė sugrįžti prie peticijos pateikėjui rūpimų klausimų.“
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