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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0287/2012 imressqa minn Silvia Beltràn Pallarès, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, 
dwar l-ambitu tal-applikabilità tar-Regolament 258/97 dwar ikel ġdid u l-
ingredjenti tal-ikel il-ġdid

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, bħala rappreżentanta ta’Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente, tiġbed l-attenzjoni li l-awtoritajiet nazzjonali fi Spajna u l-awtoritajiet 
reġjonali fil-Katalunja qed jiksru d-dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza tal-ikel Ewropej 
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-27 ta’ 
Jannar 1997 dwar ikel ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid. Il-petizzjonanta hija tal-fehma li r-
Regolament imsemmi japplika biss għall-ikel ġenetikament modifikat, u mhux għall-ikel li 
jikber b’mod naturali u li ma kienx suġġett għal manipulazzjoni jew modifika. Il-
petizzjonanta tikkundanna b’mod partikolari l-fatt li l-awtorijajiet nazzjonali u reġjonali 
pprojbixxew l-alka Ċilena għall-iskop ta’ konsum mill-bniedem, u li ċertifikati ta’ ikel ġdid 
kienu meħtieġa biex jiġu kkummerċjalizzati fjuri mkabbra għall-konsum mill-bniedem.

2. Admissibility

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

L-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) u l-ikel li jiġi prodott minnhom huma regolati 
mir-Regolament (KE) Nru 1829/20031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf 
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modifikat ġenetikament. B’dan ir-Regolament, il-partijiet tar-Regolament (KE) Nru 258/971

tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar ikel ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid tħassru. 
Filwaqt li r-Regolament dwar l-Ikel Ġdid baqa’fis-seħħ għal dawn li ġejjin:
- l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel bi struttura primarja molekulari ġdida jew modifikata 

intenzjonalment;
- l-ikel u l-ingredjenti tal-ikel li jikkonsistu fi, jew iżolati mill-mikro-organiżmi, il-fungi 

jew l-alka;
- l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel li jikkonsistu fi, jew iżolati minn pjanti u ingredjenti ta' l-

ikel iżolati mill-bhejjem, għajr l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel miksuba mill-
propagazzjoni jew il-prattiċi tat-tgħammir tradizzjonali u li għandhom storja ta' użu ta' 
ikel fis-sigurtà;

- l-ikel u l-ingredjenti ta' l-ikel li lilhom ġie applikat proċess tal-produzzjoni mhux użat 
korrentement fejn dan il-proċess joħloq bidliet sinifikanti fil-komposizzjoni jew l-
istruttura ta' l-ikel jew l-ingredjenti ta' l-ikel li jaffettwaw il-valur nutrizzjonali, il-
metaboliżmu jew il-livell tas-sustanzi mhux mixtieqa.

L-alka u l-ikel li ġej mill-alka li ma kinux fis-suq qabel il-15 ta Mejju 1997 jeħtieġu 
awtorizzazzjoni skont ir-regolament dwar l-ikel ġdid. Għal dan il-għan, sadanittant għadd ta’ 
alka u/jew il-prodotti tagħhom huma awtorizzati skont ir-Regolament dwar l-Ikel Ġdid, eż żejt 
tal-alka mill-alka Schizochytrium jew Ulkenia u applikazzjonijiet oħrajn għall-użu tal-alka 
għadhom pendenti eż għall-alka sħiħa Tetrasemilis chuii u Nannochloropsis gaditana bħala 
ingredjenti tal-ikel.

Konklużjoni

Ir-Regolament dwar Ikel Ġdid japplika għall-ikel u l-ingredjenti tal-ikel kollha li jitqiegħdu 
fis-suq wara l-15 ta’ Mejju 1997. B’mod partikolari, l-ikel u l-ingredjenti tal-ikel li jikkonsistu 
minn jew li jiġu mill-alka huma msemmija b'mod espliċitu fl-Artikolu 1.2(d).
Il-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri u lill-operaturi fil-kontroll u l-verifika possibbli ta’ 
jekk l-ikel jew ingredjent tal-ikel kienx fis-suq qabel il-15 ta’ Mejju 1997, (eż l-hekk imsejjaħ 
Katalogu ta’ Ikel Ġdid2). Il-Katalogu ta’ Ikel Ġdid jipprovdi l-ewwel orjentazzjoni. 
Madankollu, fil-każ ta’ tilwim, operaturi interessati għandhom ir-responsabbiltà li jipprovdu l-
informazzjoni li tista' tiġi verifikata mill-Istat Membru kkonċernat.
Is-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin jaħdmu fuq proposta ġdida għar-reviżjoni tar-
Regolament dwar l-Ikel Ġdid li, meta tiġi proposta lill-Parlament Ewropew bħala ko-
leġiżlatur dwar din il-kwistjoni, se tipprovdi opportunità li jerġa’ lura għat-tħassib tal-
petizzjonant.
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