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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0287/2012, ingediend door Silvia Beltràn Pallarès (Spaanse 
nationaliteit), namens het Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente, over het toepassingsgebied van Verordening nr. 258/97 
betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een vertegenwoordiger van het Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente, wijst erop dat nationale autoriteiten in Spanje en regionale autoriteiten in 
Catalonië de Europese bepalingen inzake voedselveiligheid vastgelegd in Verordening (EG) 
nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe 
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten, overtreden. Indiener is van mening dat de 
vermelde verordening enkel van toepassing is op genetisch gewijzigde voedingsmiddelen en 
niet op voedingsmiddelen die op natuurlijke wijze groeien en niet aan manipulatie of 
modificatie zijn onderworpen. Indiener klaagt in het bijzonder over het feit dat nationale en 
regionale autoriteiten Chileense algen van menselijke consumptie hebben uitgesloten en dat 
certificaten van nieuwe voedingsmiddelen vereist zijn om voor menselijke consumptie 
geteelde bloemen op de markt te brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en daarvan afgeleide voedingsmiddelen vallen 
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onder Verordening (EG) nr. 1829/20031 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. In deze verordening zijn de 
onderdelen van Verordening (EG) nr. 258/972 van het Europees Parlement en de Raad die 
betrekking hebben op nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten, herroepen. 
De verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen blijft van kracht voor onderstaande 
elementen:
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een nieuwe of doelbewust 

gemodificeerde primaire molecuulstructuur;
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit micro-

organismen, schimmels of algen;
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit planten alsmede 

voedselingrediënten die uit dieren zijn geïsoleerd, met uitzondering van 
voedingsmiddelen en voedselingrediënten die volgens traditionele vermeerderings- of 
teeltmethodes zijn verkregen en die sinds lang veilig voor voedingsdoeleinden worden 
gebruikt;

- voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarop een weinig gebruikt 
productieprocédé is toegepast, voor zover dit procédé wijzigingen in de samenstelling 
of de structuur van de voedingsmiddelen of voedselingrediënten veroorzaakt die 
significant zijn voor hun voedingswaarde, hun metabolisme of hun gehalte aan 
ongewenste stoffen.

Algen en voedingsmiddelen afgeleid van algen die niet op de markt zijn gebracht voor 15 mei 
1997 zijn volgens de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen 
vergunningsverplicht. Een aantal algen en/of producten daarvan zijn inmiddels in de 
verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen opgenomen, zoals algenolie van de algen 
Schizochytrium of Ulkenia en andere toepassingen voor het gebruik van algen zijn op dit 
moment in behandeling, waaronder de algen Tetrasemilis chuii en Nannochloropsis gaditana
als voedselingrediënten.

Conclusie

De verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen is van toepassing op alle 
voedingsmiddelen en voedselingrediënten die op de markt zijn gebracht na 15 mei 1997. 
Voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande uit of afgeleid van algen worden 
expliciet vermeld in artikel 1, lid 2, onder d).
De Commissie ondersteunt lidstaten en exploitanten bij het controleren en verifiëren van 
voedingsmiddelen en voedselingrediënten die op de markt zijn gebracht voor 15 mei 1997 (de 
zogenaamde Catalogus van nieuwe voedingsmiddelen3). De Catalogus van nieuwe 
voedingsmiddelen is bedoeld als eerste oriëntatie. Echter, in geval van onenigheid dienen de 
exploitanten zelf de verantwoordelijkheid op te nemen om informatie te verschaffen, die dan 
door de betrokken lidstaten kan worden geverifieerd.
De diensten van de Commissie werken aan een nieuw voorstel om de verordening betreffende 
nieuwe voedingsmiddelen te herzien. Zodra het is ingediend, zal het Europees Parlement - als 
medewetgever in deze kwestie - beter in staat zijn terug te keren op het verzoekschrift van 
                                               
1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
2 PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.
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indiener.


