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Temats: Lūgumraksts Nr. 0287/2012, ko Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Silvia Beltràn Pallarès, 
par Regulas (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un 
jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām, piemērošanas jomu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kā Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente
pārstāve brīdina, ka Spānijas valsts iestādes un Katalonijas reģionālās iestādes pārkāpj 
Eiropas pārtikas nekaitīguma nosacījumus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 27. janvāra Regulā (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem 
un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka minētā regula 
attiecas tikai uz ģenētiski modificētiem pārtikas produktiem, nevis pārtikas produktiem, kas 
audzēti dabiski un nav pakļauti manipulācijai vai modifikācijai. Lūgumraksta iesniedzēja jo 
īpaši izsaka nosodījumu par to, ka valsts un reģionālās iestādes ir aizliegušas Čīles aļģu 
lietošanu pārtikā un ka ir nepieciešami jaunu pārtikas produktu sertifikāti, lai tirgotu lietošanai 
pārtikā audzētas puķes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un no tiem iegūtiem pārtikas produktiem 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 
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pārtiku un barību1. Ar šo regulu tika atcelta daļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu 
sastāvdaļām2. Tomēr no Regulas par jauniem pārtikas produktiem spēkā palika nosacījumi par 
šādiem jautājumiem:
– pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas ar jaunu vai apzināti modificētu 

pirmatnējo molekulāro struktūru;
– pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras sastāv vai ir izdalītas no 

mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm;
– pārtikas produkti vai pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras sastāv vai ir izdalītas no 

augiem, un pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras ir izdalītas no dzīvniekiem, izņemot 
pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras iegūtas tradicionālas 
pavairošanas vai audzēšanas ceļā un kurām ir nekaitīga lietošanas vēsture;

– pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras radītas, izmantojot patlaban 
neizmantotu ražošanas procesu, ja šis process izraisa nozīmīgas izmaiņas pārtikas 
produktu vai pārtikas produktu sastāvdaļu sastāvā vai struktūrā, ietekmējot to 
uzturvērtību, metabolizācijas procesu vai nevēlamu vielu daudzumu tajos.

Aļģēm un no tām iegūtiem pārtikas produktiem, kas pirms 1997. gada 15. maija nebija laisti 
tirgū, nepieciešama atļauja saskaņā ar Regulu par jauniem pārtikas produktiem. Tajā pašā 
laikā šim nolūkam saskaņā ar Regulu par jauniem pārtikas produktiem ir apstiprinātas 
lietošanai vairāku veidu aļģes un/vai to produkti, piemēram, aļģu eļļa, ko iegūst no 
Schizochytrium vai Ulkenia aļģēm, un izskatīšanas procesā ir citi pieteikumi aļģu lietošanai, 
piemēram, pieteikums atļaujai lietot kā pārtikas produktu sastāvdaļas visu veidu Tetrasemilis 
chuii un Nannochloropsis gaditana aļģes.

Secinājums

Regula par jauniem pārtikas produktiem attiecas uz visiem pārtikas produktiem un pārtikas 
produktu sastāvdaļām, kam nonāca tirgū pēc 1997. gada 15. maija. Pārtikas produkti un 
pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras sastāv vai ir izdalītas no aļģēm, skaidri minētas 1. panta 
2. punkta d) apakšpunktā.
Komisija nodrošina dalībvalstīm un tirgotājiem palīdzību, pārbaudot un, iespējams, 
verificējot, vai pārtikas produkts vai pārtikas produkta sastāvdaļa bija izlaista tirgū pirms 
1997. gada 15. maija (piemēram, ar tā dēvēto Jaunu pārtikas produktu katalogu3). Jaunu 
pārtikas produktu katalogs sniedz aptuvenu informāciju. Tomēr strīdu gadījumā 
ieinteresētajiem tirgotājiem ir pienākums sniegt informāciju, ko attiecīgā dalībvalsts var 
verificēt.
Komisijas dienesti strādā pie jauna priekšlikuma pārskatīt Regulu par jauniem pārtikas 
produktiem, un, kad šo priekšlikumu iesniegs Eiropas Parlamentam, kas šajā jautājumā ir 
viens no likumdevējiem, tiks rasts risinājums lūgumraksta iesniedzējas paustajām raizēm.

                                               
1 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
2 OV L 43 14.2.1997., 1. lpp.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.


