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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petița nr. 0287/2012, adresată de Silvia Beltràn Pallarès, de cetățenie spaniolă, în 
numele Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, privind 
domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 258/97 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi

1. Rezumatul petiției

Petiționara, în calitate de reprezentant al Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente, alertează că autoritățile naționale din Spania și autoritățile regionale din 
Catalonia încalcă dispozițiile europene privind siguranța alimentară prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr.  258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 
1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi. Petiționara este de părere că 
regulamentul menționat se aplică doar pentru alimentele modificate genetic și nu pentru 
alimentele care cresc natural și care nu au făcut obiectul manipulării sau modificării. 
Petiționara reclamă în mod specific că autoritățile regionale și naționale au interzis alga 
Durvillaea Antarctica în scopul consumului uman și că au fost solicitate certificate pentru 
alimentele noi pentru a comercializa florile crescute pentru consumul uman.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Organismele modificate genetic (OMG) și produsele alimentare derivate din acestea sunt 
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1829/20031 al Parlamentului European și al 
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Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic. Prin acest regulament 
au fost abrogate părți din Regulamentul (CE) nr. 258/971 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind alimentele și ingredientele alimentare noi. Cu toate acestea, Regulamentul 
privind alimentele și ingredientele alimentare noi a rămas în vigoare pentru următoarele:
- alimente și ingrediente alimentare cu o structură moleculară primară nouă sau 

modificată intenționat;
- alimente și ingrediente alimentare constând în sau izolate din microorganisme, 

ciuperci sau alge;
- alimente și ingrediente alimentare constând în plante sau izolate din plante și 

ingrediente alimentare izolate din animale, cu excepția alimentelor și ingredientelor 
alimentare obținute prin practicile de înmulțire sau reproducere tradiționale și care au 
un istoric de utilizare în condiții de siguranță;

- alimente sau ingrediente alimentare pentru care s-a aplicat un proces de producție care 
nu este utilizat în mod curent și care duce la schimbări semnificative în compoziția sau 
structura alimentelor sau a ingredientelor alimentare care afectează valoarea lor 
nutritivă, metabolismul sau nivelul de substanțe nedorite.

Algele și produsele alimentare derivate din acestea care nu au fost comercializate înainte de 
15 mai 1997 necesită autorizare în temeiul Regulamentului privind alimentele și ingredientele 
alimentare noi. În acest scop, un număr de alge și/sau produsele derivate din acestea sunt 
autorizate între timp în temeiul Regulamentului privind alimentele și ingredientele alimentare 
noi, de exemplu, uleiul de alge obținut din alga Schizochytrium sau Ulkenia și alte cereri 
pentru utilizarea algelor sunt pendinte, de exemplu, pentru întreaga algă Tetrasemilis chuii și 
Nannochloropsis gaditana în calitate de ingrediente alimentare.

Concluzie

Regulamentul privind alimentele și ingredientele alimentare noi se aplică pentru toate 
alimentele și ingredientele alimentare care urmează să fie comercializate pe piață după 15 mai 
1997. În special, sunt menționate în mod explicit la articolul 1 alineatul (2) litera (d) 
alimentele și ingredientele alimentare constând în alge sau derivate din acestea.
Comisia sprijină statele membre și operatorii să controleze și eventual să verifice dacă un 
aliment sau ingredient alimentar s-a aflat pe piață înainte de 15 mai 1997, (de exemplu, așa-
numitul Catalog al alimentelor noi2). Catalogul alimentelor noi furnizează o primă orientare. 
Cu toate acestea, în caz de litigiu, operatorii interesați au responsabilitatea de a furniza 
informații care pot fi verificate de statul membru în cauză.
Serviciile Comisiei lucrează la o nouă propunere de revizuire a Regulamentului privind 
alimentele și ingredientele alimentare noi care, în momentul în care va fi propusă Parlamentul 
European în calitate de colegislator în această chestiune, va furniza o oportunitate de a reveni 
la preocupările petiționarei.
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