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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0287/2012, którą złożyła Silvia Beltràn Pallarès (Hiszpania) w 
imieniu Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, w 
sprawie zakresu stosowania rozporządzenia nr 258/97 dotyczącego nowej 
żywności i nowych składników żywności

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, przedstawicielka Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, informuje, że władze krajowe w Hiszpanii i władze regionalne w Katalonii 
naruszają europejskie przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności określone 
w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 
r. dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności. Składająca petycję uważa, że 
wspomniane rozporządzenie ma zastosowanie tylko wobec żywności modyfikowanej 
genetycznie, nie zaś wobec tej, która powstaje w naturalny sposób i nie była przedmiotem 
manipulacji czy modyfikacji. W szczególności składająca petycję informuje, że władze 
krajowe i regionalne zakazały wykorzystywania alg chilijskich do celów spożycia przez ludzi 
oraz że w przypadku nowej żywności wymagane są certyfikaty, aby wprowadzić do obrotu 
rośliny wyhodowane w celu spożycia przez ludzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) oraz żywność z nich wytwarzana są 
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regulowane przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/20031 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Tym rozporządzeniem uchylono 
część postanowień rozporządzenia (WE) nr 258/972 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności. Jednocześnie utrzymano 
w mocy postanowienia rozporządzenia w sprawie nowej żywności dotyczące:
– żywności i składników żywności o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej 

strukturze molekularnej;
– żywności i składników żywności składających się z lub wyekstrahowanych 

z drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów;
– żywności i składników żywności składających się z lub wyekstrahowanych z roślin 

i składników żywności pochodzących od zwierząt, z wyjątkiem żywności 
i składników żywności uzyskanych drogą tradycyjnych metod wytwórczo-
hodowlanych, o których już wiadomo, że są bezpieczne dla zdrowia;

– żywności i składników żywności, które zostały poddane procesowi wytwórczemu 
obecnie niebędącemu w użyciu, w efekcie którego powstają istotne zmiany w składzie 
lub strukturze żywności lub jej składników, co z kolei ma wpływ na ich wartość 
odżywczą, metabolizm i poziom niepożądanych substancji.

Stosowanie alg oraz otrzymywanej z nich żywności, które nie zostały wprowadzone do obrotu 
przed dniem 15 maja 1997 r., wymaga zezwolenia na mocy rozporządzenia o nowej 
żywności. W tym celu niektóre algi i/lub produkty z nich otrzymywane są tymczasowo 
dopuszczone do obrotu na mocy rozporządzenia w sprawie nowej żywności, np. paliwo 
z glonów Schizochytrium lub Ulkenia, a dopuszczanie do obrotu innych alg jest w toku, 
np. wszystkich alg Tetrasemilis chuii i Nannochloropsis gaditana jako składników żywności.

Wniosek

Rozporządzenie w sprawie nowej żywności ma zastosowanie do wszystkich środków 
spożywczych oraz składników żywności, które mają być wprowadzone do obrotu po dniu 
15 maja 1997 r. W szczególności żywność oraz składniki żywności składające się z lub 
otrzymane z wodorostów są wyraźnie wymienione w art. 1 ust. 2 lit. d).
Komisja udziela pomocy państwom członkowskim oraz podmiotom gospodarczym w badaniu 
i ewentualnej weryfikacji, czy dany środek spożywczy lub składnik żywności został 
wprowadzony do obrotu przed dniem 15 maja 1997 r. (np. za pomocą tak zwanego katalogu 
nowej żywności3). Katalog nowej żywności zawiera podstawowe informacje. Jednak 
w przypadku wystąpienia sporu zainteresowane podmioty gospodarcze mają obowiązek 
dostarczyć informacje, które mogą zostać zweryfikowane przez dane państwo członkowskie.
Służby Komisji pracują nad nowym wnioskiem dotyczącym zmian w rozporządzeniu 
w sprawie nowej żywności, który po przedstawieniu go Parlamentowi Europejskiemu jako 
współprawodawcy w tej kwestii umożliwi ponowne rozpatrzenie sprawy przedstawionej 
przez składającą petycję.

                                               
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Dz.U. L 43 z dnia 14.2.97, s. 1.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.


