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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. .../...

af 

om nye fødevarer, ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 

og ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 

og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 224 af 30.8.2008, s. 81.
2 Europa-Parlamentets holdning af 25.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets før-

stebehandlingsholdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT), Europa-Parlamentets hold-
ning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Den frie bevægelighed for sikre og sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre 

marked og bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og af deres 

sociale og økonomiske interesser. Forskelle mellem nationale love og administrative be-

stemmelser vedrørende sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye fødevarer kan hindre 

den frie bevægelighed og derved skabe ulige konkurrencevilkår.

(2) Der bør ved gennemførelsen af EU-politikker sikres et højt niveau for beskyttelse af men-

neskers sundhed. Der bør, hvor det er relevant, tages behørigt hensyn til miljøbeskyttelse 

og til dyrevelfærd.
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(3) Der blev indført EU-regler om nye fødevarer ved Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingre-

dienser1 og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om 

udførlige regler for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysnin-

ger, der fremlægges i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 258/972. Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) 

nr. 1852/2001 ophæves, og forordning (EF) nr. 258/97 bør erstattes af nærværende forord-

ning. Kommissionens henstilling 97/618/EF af 29. juli 1997 om de videnskabelige aspekter 

ved og om udformningen af de oplysninger, der kræves til støtte for ansøgninger om mar-

kedsføringen af nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser, og om udarbejdel-

sen af de første vurderingsrapporter efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 258/973 bør derfor blive forældet med hensyn til nye fødevarer.

                                               

1 EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.
2 EFT L 253 af 21.9.2001, s. 17.
3 EFT L 253 af 16.9. 1997, s. 1.
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(4) For at sikre en glidende overgang fra forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, hvornår 

en fødevare kan betragtes som en ny fødevare, fortsat være, at den ikke må have været an-

vendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før anvendelsesdatoen for forordning 

(EF) nr. 258/97, dvs. den 15. maj 1997. Anvendelse i Unionen betyder anvendelse i med-

lemsstaterne uanset datoen for deres tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om gene-

relle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødeva-

resikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed1 finder anvendelse. 

Den eksisterende definition af nye fødevarer bør præciseres og opdateres ved at erstatte de 

nuværende kategorier med en henvisning til den generelle definition af fødevarer i nævnte 

forordning.

                                               

1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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(6) Det bør endvidere præciseres, at en fødevare skal betragtes som en ny fødevare, når der til 

den pågældende fødevare anvendes en produktionsteknologi, der ikke tidligere har været 

anvendt til fremstilling af fødevarer i Unionen. Navnlig bør nye teknologier inden for avls-

og fødevarefremstillingsprocesser, som har betydning for fødevaren og dermed kan have 

betydning for fødevaresikkerheden, være omfattet af denne forordning. Nye fødevarer bør 

derfor omfatte fødevarer, der stammer fra dyr, som er frembragt ved ikke-traditionelle 

avlsmetoder, og fra deres afkom, fødevarer, der stammer fra planter, som er frembragt ved 

ikke-traditionelle forædlingsmetoder, fødevarer, der er fremstillet ved nye fremstillings-

processer, som kan have en indvirkning på fødevaren, samt fødevarer, der indeholder eller 

består af industrielt fremstillede nanomaterialer. Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 

plantesorter eller dyreracer frembragt ved traditionelle forædlings- eller avlsmetoder bør 

ikke betragtes som nye fødevarer. Endvidere bør det præciseres, at fødevarer fra tredjelan-

de, som er nye fødevarer i Unionen, kun kan betragtes som traditionelle, når de stammer 

fra primærproduktion som defineret i forordning (EF) nr. 178/2002, uanset om de er forar-

bejdede eller uforarbejdede (f.eks. frugt, skinke, frugtsaft). Imidlertid bør fødevarer, der er 

fremstillet på denne måde, hverken omfatte fødevarer, der stammer fra dyr eller planter, 

som er frembragt ved ikke-traditionelle avls- eller forædlingsmetoder, eller fødevarer 

fremstillet af sådanne dyrs afkom eller fødevarer, der er fremstillet ved nye fremstillings-

processer.
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(7) I lyset af den udtalelse, som Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvi-

denskab og Ny Teknologi, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse af 16. decem-

ber 1997, afgav den 16. januar 2008, og Den Europæiske Fødevareautoritets udtalelse ved-

taget den 15. juli 2008 har teknikker til kloning af dyr, såsom overførsel af somatiske cel-

lekerner imidlertid særlige kendetegn, således at denne forordning ikke kan dække alle 

former for kloning. Derfor bør fødevarer fremstillet af dyr, som er opnået ved en klonings-

teknik, og fra afkom heraf underkastes et krav om, at Kommissionen indsender en rapport 

til Europa-Parlamentet og Rådet, der kan følges op af et lovgivningsforslag, hvis det er re-

levant. Hvis der vedtages specifik lovgivning, bør forordningens anvendelsesområde til-

passes i overensstemmelse hermed.

(8) Der bør vedtages gennemførelsesbestemmelser for at fastsætte kriterier for at lette vurde-

ringen af, om en fødevare anvendtes til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 

15. maj 1997. Hvis en fødevare inden denne dato udelukkende blev anvendt som eller i et 

kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF1, bør den kunne markedsføres i Unionen 

efter nævnte dato til samme anvendelsesformål, uden at den betragtes som en ny fødevare. 

En sådan anvendelse som eller i et kosttilskud bør dog ikke tages i betragtning ved vurde-

ringen af, om fødevaren blev anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 

15. maj 1997. Derfor bør anden anvendelse af den pågældende fødevare end som eller i et 

kosttilskud godkendes i henhold til denne forordning.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnær-
melse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).
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(9) Brugen af industrielt fremstillede nanomaterialer til fødevarefremstilling kan intensiveres 

med yderligere teknologisk udvikling. For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menne-

skers sundhed, fri bevægelighed for varer og retssikkerhed for fabrikanter er der brug for 

en ensartet definition af industrielt fremstillede nanomaterialer på internationalt plan. Uni-

onen bør bestræbe sig på at skabe enighed om en sådan definition i de relevante internatio-

nale fora. Hvis der skabes enighed herom, bør definitionen af nanomaterialer i denne for-

ordning tilpasses i overensstemmelse hermed.

(10) Fødevarer fremstillet af fødevareingredienser, der ikke falder ind under denne forordnings 

anvendelsesområde, især fordi fødevarens ingredienser eller deres sammensætning eller 

mængde er ændret, bør ikke betragtes som en ny fødevare. Ændringer af en fødevareingre-

diens, f.eks. selektive ekstrakter eller anvendelse af andre dele af en plante, der hidtil ikke 

har været anvendt til konsum i Unionen, bør fortsat omfattes af denne forordnings anven-

delsesområde.
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(11) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. novem-

ber 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler1 bør fin-

de anvendelse, hvor et produkt under hensyntagen til alle dets egenskaber, både kan falde 

ind under definitionen af "lægemiddel" og definitionen af et produkt, der er omfattet af an-

den EU-lovgivning. I den forbindelse bør medlemsstaten, hvis den i overensstemmelse 

med direktiv 2001/83/EF fastslår, at et produkt er et lægemiddel, kunne begrænse markeds-

føringen af et sådant produkt i overensstemmelse med EU-retten. Desuden er lægemidler 

ikke omfattet af definitionen af fødevarer som fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 og bør 

ikke være omfattet af denne forordning.

(12) Nye fødevarer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, bør bevare deres 

status som nye fødevarer, men der bør kræves godkendelse for eventuelle nye anvendelser 

af de pågældende fødevarer.

                                               

1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.
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(13) Fødevarer, der er bestemt til teknologiske formål, eller som er genetisk modificerede, bør 

ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Genetisk modificerede føde-

varer, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1829/20031, fødevarer, der udelukkende an-

vendes som tilsætningsstoffer, og som er omfattet af forordning (EF) nr. 1333/20082, aro-

maer, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1334/20083, enzymer, som er omfattet af for-

ordning (EF) nr. 1332/20084, og ekstraktionsmidler, som er omfattet af direktiv 

2009/32/EF5, bør derfor ikke være omfattet af denne forordning.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om 
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om 
aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på 
fødevarer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om 
fødevareenzymer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes tilnær-
melse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fø-
devarer og fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT L 141 af 6.6.2009, s. 3).
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(14) Anvendelse af vitaminer og mineraler er reguleret ved særlige fødevaresektorrelaterede 

forskrifter. Vitaminer og mineraler, der er omfattet af direktiv 2002/46/EF, Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning 

af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer1 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (om-

arbejdning)2 bør derfor udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde. Imid-

lertid vedrører disse specifikke retsakter ikke tilfælde, hvor godkendte vitaminer og mine-

raler fremstilles ved produktionsmetoder eller ved anvendelse af nye kilder, der ikke blev 

taget i betragtning i forbindelse med godkendelsen. Indtil disse specifikke retsakter er ble-

vet ændret, bør sådanne vitaminer og mineraler derfor ikke udelukkes fra denne forord-

nings anvendelsesområde, når produktionsmetoder eller nye kilder medfører betydelige 

ændringer af vitaminernes eller mineralernes sammensætning eller struktur, der påvirker 

deres næringsværdi, hvordan de metaboliseres, eller indholdet af uønskede stoffer.

(15) Nye fødevarer bortset fra vitaminer og mineraler, som er bestemt til særlig ernæring, til 

berigelse af fødevarer eller til anvendelse som kosttilskud, bør vurderes i overensstemmel-

se med denne forordning. De bør ligeledes fortsat være omfattet af bestemmelserne i direk-

tiv 2002/46/EF, i forordning (EF) nr. 1925/2006, i direktiv 2009/39/EF og i de særdirekti-

ver, der er omhandlet direktiv 2009/39/EF og i bilag I hertil.

                                               

1 EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.
2 EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.
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(16) Vurderingen af, om en fødevare har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i 

Unionen før den 15. maj 1997, bør baseres på oplysninger indsendt af ledere af fødevare-

virksomheder og, hvor det er hensigtsmæssigt, understøttes af andre oplysninger, der fin-

des i medlemsstaterne. Når der ikke er tilgængelige oplysninger om konsum før den 

15. maj 1997, eller når disse oplysninger er utilstrækkelige, bør der indføres en enkel og 

gennemsigtig procedure for indhentning af sådanne oplysninger med inddragelse af Kom-

missionen, medlemsstaterne og eventuelle berørte parter.

(17) Nye fødevarer bør kun markedsføres i Unionen, hvis de er sikre og ikke vildleder forbruge-

ren. Hvis en ny fødevare er bestemt til at erstatte en anden fødevare, bør den ikke afvige 

fra den pågældende fødevare på en måde, der er ernæringsmæssigt ufordelagtig for forbru-

geren.
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(18) Det er nødvendigt at anvende en harmoniseret, centraliseret risikovurderings- og godken-

delsesprocedure, der skal være effektiv, være undergivet bestemte frister, og være gennem-

sigtig. Med henblik på yderligere harmonisering af de forskellige godkendelsesprocedurer 

vedrørende fødevarer bør sikkerhedsvurderingen af nye fødevarer og disses optagelse på 

EU-listen foretages efter proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretil-

sætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer1, der bør finde anvendelse, når der 

ikke specifikt er fastsat undtagelser herfra i nærværende forordning. Ved modtagelsen af 

en ansøgning om godkendelse af et produkt som ny fødevare bør Kommissionen vurdere 

ansøgningens gyldighed og anvendelighed. Godkendelse af nye fødevarer bør også tage 

hensyn til andre faktorer af relevans for det pågældende tilfælde, herunder etiske og mil-

jømæssige faktorer og faktorer vedrørende dyrevelfærd samt forsigtighedsprincippet.

(19) Der bør endvidere fastsættes kriterier for vurderingen af de potentielle risici ved nye føde-

varer. For at sikre harmoniseret videnskabelig vurdering af nye fødevarer bør sådanne vur-

deringer foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt 

"autoriteten").

                                               

1 EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.
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(20) Der foreligger ikke i øjeblikket tilstrækkelige oplysninger om risikoen ved industrielt 

fremstillede nanomaterialer. For at muliggøre en bedre vurdering af deres sikkerhed, bør 

Kommissionen i samarbejde med autoriteten udarbejde afprøvningsmetoder, som tager 

højde for industrielt fremstillede nanomaterialers specifikke egenskaber.

(21) For at forenkle procedurerne bør ansøgere kunne indgive én samlet ansøgning vedrørende 

fødevarer, der er omfattet af forskellige fødevaresektorrelaterede forskrifter. Forordning 

(EF) nr. 1331/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Som en følge af Lissa-

bontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet 

for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab, og "Fællesskabet" bør erstattes af "Unio-

nen" i den forordning.
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(22) Hvis traditionelle fødevarer fra tredjelande er optaget på listen over traditionelle fødevarer 

fra tredjelande, bør de kunne markedsføres i Unionen på de betingelser, under hvilke den 

langvarige sikre anvendelse som fødevare er blevet påvist. Når det drejer sig om sikker-

hedsvurdering og styring af traditionelle fødevarer fra tredjelande, bør deres langvarige 

sikre anvendelse som fødevare i deres oprindelsestredjeland tages i betragtning. Langvarig 

sikker anvendelse som fødevare bør ikke omfatte anvendelse som non-food eller anvendel-

se, der ikke er forbundet med normal kost.

(23) Der bør indføres krav om overvågning efter markedsføringen af anvendelsen af nye føde-

varer til konsum, hvis de er relevante og baseret på konklusionerne af sikkerhedsvurderin-

gen.

(24) Optagelse af en ny fødevare på EU-listen over nye fødevarer eller på listen over traditio-

nelle fødevarer fra tredjelande bør ikke tilsidesætte muligheden for at evaluere virkninger-

ne af det samlede forbrug af et stof, der tilsættes til eller anvendes til fremstilling af den 

pågældende fødevare, eller af et sammenligneligt produkt i henhold til forordning (EF) 

nr. 1925/2006.
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(25) For at stimulere forskning og udvikling inden for fødevareindustrien, og dermed innovati-

on, bør nyligt udviklet videnskabelig dokumentation og data omfattet af ejendomsrettighe-

der, som er fremlagt til støtte for en ansøgning om optagelse af en ny fødevare på EU-

listen, under særlige omstændigheder beskyttes. Disse data og oplysninger bør i et begræn-

set tidsrum ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den forudgå-

ende ansøger har givet sit samtykke. Beskyttelsen af videnskabelige data fremlagt af en an-

søger bør ikke hindre andre ansøgere i at anmode om optagelse på EU-listen over nye fø-

devarer på grundlag af deres egne videnskabelige data.

(26) Nye fødevarer er omfattet af de generelle mærkningsbestemmelser i direktiv 2000/13/EF1

og om nødvendigt af de krav om næringsdeklaration, der er fastsat i direktiv 90/496/EØF2. 

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at kræve supplerende mærkningsoplysninger, 

navnlig vedrørende beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse eller dens anvendelsesbe-

tingelser. Optages en ny fødevare på EU-listen eller på listen over traditionelle fødevarer 

fra tredjelande kan der derfor fastsættes særlige anvendelsesbetingelser eller mærknings-

krav, der bl.a. kan vedrøre specifikke karakteristika eller fødevareegenskaber som sam-

mensætning, næringsværdi eller næringsmæssige virkninger og fødevarens påtænkte an-

vendelse, eller etiske hensyn eller konsekvenser for bestemte befolkningsgruppers helbred.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes til-
nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for lev-
nedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29).

2 Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler 
(EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40).
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(27) Ved forordning (EF) nr. 1924/20061 er medlemsstaternes bestemmelser om ernærings- og 

sundhedsanprisninger blevet harmoniseret. Anprisning vedrørende nye fødevarer bør der-

for kun ske i overensstemmelse med nævnte forordning.

(28) Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi kan 

høres, når det er relevant, med henblik på at få råd om de etiske aspekter i forbindelse med 

markedsføringen i Unionen af nye fødevarer.

(29) Nye fødevarer, der er blevet markedsført i Unionen i henhold til forordning (EF) 

nr. 258/97, bør fortsat markedsføres. Nye fødevarer, der er godkendt i henhold til forord-

ning (EF) nr. 258/97, bør optages på EU-listen over nye fødevarer, der oprettes ved nærvæ-

rende forordning. Endvidere bør ansøgninger, der er indgivet i henhold til forordning (EF) 

nr. 258/97 inden den dato, fra hvilken nærværende forordning finder anvendelse, overgå til 

at være ansøgninger i henhold til nærværende forordning, såfremt den første vurderings-

rapport som omhandlet i forordning (EF) nr. 258/97 endnu ikke er blevet fremsendt til 

Kommissionen, samt når der i henhold til nævnte forordning kræves en yderligere vurde-

ringsrapport. Andre udestående ansøgninger, som inden den dato, fra hvilken nærværende 

forordning finder anvendelse, er indgivet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) 

nr. 258/97, bør behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9).
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(30) Ved forordning (EF) nr. 882/20041, er der fastsat generelle regler for den offentlige kontrol 

med, om fødevarelovgivningen overholdes. For at håndhæve overholdelsen af nærværende 

forordning bør medlemsstaterne anmodes om at foretage offentlig kontrol i henhold til den 

nævnte forordning.

(31) Kravene vedrørende fødevarehygiejne i forordning (EF) nr. 852/20042 finder anvendelse.

(32) Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte harmoniserede bestemmelser om markeds-

føring af nye fødevarer i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstater-

ne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i over-

ensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning 

ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtræ-

delse af denne forordning, og bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de 

iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og 

have afskrækkende virkning.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig 
kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyre-
sundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødeva-
rehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).
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(34) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i over-

ensstemmelse med artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fast-

sættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 

Kommissionen1.

(35) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at præcisere visse definitioner for at sik-

re en harmoniseret gennemførelse af disse bestemmelser i medlemsstaterne på grundlag af 

relevante kriterier, herunder definitionen af "industrielt fremstillet nanomateriale", under 

hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling og ikke-traditionelle avlsmeto-

der, der omfatter teknikker til ukønnet formering af genetisk identiske dyr, som ikke er an-

vendt til fødevareproduktion i Unionen før den 15. maj 1997. Desuden bør Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage passende overgangsforanstaltninger og til at opdatere li-

sten over traditionelle fødevarer fra tredjelande og EU-listen.

                                               

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(36) Derudover bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

vedrørende kriterierne for, hvornår fødevarer kan anses for at have været anvendt til kon-

sum i nævneværdigt omfang i Unionen før den 15. maj 1997. Det er særlig vigtigt, at 

Kommissionen hører eksperter i den forberedende fase i overensstemmelse med det til-

sagn, den har givet i meddelelsen af 9. december 2009 om anvendelse af artikel 290 i trak-

taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:



11261/3/09 REV 3 cs 20
DG I DA

Kapitel I

Indledende bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om markedsføring af nye fødeva-

rer i Unionen med henblik på at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og af 

forbrugernes interesser og samtidig sikre, at det indre marked fungerer effektivt, hvor det er relevant 

under hensyntagen til beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på markedsføring af nye fødevarer i Unionen.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) fødevarer, når og for så vidt de anvendes som:

i) fødevaretilsætningsstoffer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1333/2008

ii) fødevarearomaer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1334/2008
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iii) ekstraktionsmidler til fremstilling af fødevarer, der er omfattet af direktiv 

2009/32/EF

iv) fødevareenzymer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1332/2008 

v) vitaminer og mineraler, der er omfattet af henholdsvis direktiv 2002/46/EF, 

forordning (EF) nr. 1925/2006 eller direktiv 2009/39/EF, bortset fra allerede 

godkendte vitaminer og mineraler fremstillet ved produktionsmetoder eller ved 

anvendelse af nye kilder, der ikke blev taget i betragtning i forbindelse med 

godkendelsen i henhold til specifik lovgivning, såfremt disse produktionsmeto-

der eller nye kilder giver anledning til betydelige ændringer, jf. nærværende 

forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iii)

b) fødevarer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 3

Definitioner

1. Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i forordning (EF) nr. 178/2002 

anvendelse.
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2. Endvidere forstås ved:

a) "nye fødevarer": fødevarer, der ikke blev anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 

i Unionen før den 15. maj 1997, herunder:

i) fødevarer af animalsk oprindelse, hvis dyret er frembragt ved en ikke-

traditionel avlsmetode, som ikke blev anvendt til fremstilling af fødevarer i 

Unionen før den 15. maj 1997, og fødevarer fremstillet fra disse dyrs afkom

ii) fødevarer af vegetabilsk oprindelse, hvis planten er frembragt ved en ikke-

traditionel forædlingsmetode, som ikke blev anvendt til fremstilling af fødeva-

rer i Unionen før den 15. maj 1997, og hvis denne ikke-traditionelle foræd-

lingsmetode for planten medfører betydelige ændringer af fødevarernes sam-

mensætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, hvordan de meta-

boliseres eller indholdet af uønskede stoffer,

iii) fødevarer, som har været genstand for en ny fremstillingsproces, der ikke blev 

anvendt til fødevarefremstilling i Unionen før den 15. maj 1997, hvis denne 

fremstillingsproces medfører betydelige ændringer af fødevarernes sammen-

sætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, hvordan de metabolise-

res eller indholdet af uønskede stoffer, 
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iv) fødevarer, der indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialer, 

v) traditionelle fødevarer fra et tredjeland, og

vi) fødevareingredienser, der udelukkende har været anvendt i kosttilskud i Unio-

nen før den 15. maj 1997, hvis de anvendes i andre fødevarer end kosttilskud. 

Hvis en fødevare inden nævnte dato udelukkende har været anvendt som eller i 

et kosttilskud, kan den dog markedsføres i Unionen efter nævnte dato til sam-

me anvendelsesformål, uden at den betragtes som en ny fødevare

b) "afkom": et dyr, der er frembragt ved en traditionel avlsmetode, hvor mindst ét af 

forældredyrene er frembragt ved en ikke-traditionel avlsmetode

c) "industrielt fremstillet nanomateriale": bevidst fremstillet materiale, der har en eller 

flere dimensioner i størrelsesordenen 100 nm eller derunder, eller som består af sepa-

rate funktionelle dele enten internt eller på overfladen, hvoraf mange har en eller fle-

re dimensioner i størrelsesordenen 100 nm eller derunder, herunder strukturer, ag-

glomerater eller aggregater, der kan være større end 100 nm, men som bevarer egen-

skaber, der er karakteristiske for nanostørrelse.



11261/3/09 REV 3 cs 24
DG I DA

Egenskaber, der er karakteristiske for nanostørrelse, omfatter:

i) egenskaber relateret til de pågældende materialers store specifikke overflade-

areal og/eller

ii) specifikke fysisk-kemiske egenskaber, der adskiller sig fra egenskaberne hos 

samme materiale i ikke-nanoform

d) "traditionelle fødevarer fra et tredjeland": nye fødevarer ud over nye fødevarer i hen-

hold til litra a), nr. i)-iv), der stammer fra primærproduktion og i lang tid har været 

anvendt som fødevarer i et tredjeland, således at den pågældende fødevare i mindst 

25 år har indgået og fortsat indgår i den sædvanlige kost for en stor del af landets be-

folkning

e) "langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland": det forhold, at den på-

gældende fødevares sikkerhed er bekræftet ved data om sammensætning og erfaring 

fra anvendelse og fortsat anvendelse i mindst 25 år i den sædvanlige kost for en stor 

del af et lands befolkning.

3. Kommissionen kan vedtage yderligere kriterier for at præcisere definitionerne i denne arti-

kels stk. 2, litra a), nr. i)-iv), og litra c), d) og e), efter forskriftsproceduren i artikel 19, 

stk. 2.
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Artikel 4

Procedure for fastlæggelse af status som nye fødevarer

1. Ledere af fødevarevirksomheder skal kontrollere status for de fødevarer, de agter at mar-

kedsføre i Unionen for så vidt angår denne forordnings anvendelsesområde.

2. I tvivlstilfælde skal ledere af fødevarevirksomheder høre de relevante kompetente myndig-

heder for nye fødevarer som defineret i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1331/2008 vedrø-

rende den pågældende fødevares status. Efter anmodning fra den relevante kompetente 

myndighed skal ledere af fødevarevirksomheder fremsende oplysninger om, i hvilket om-

fang den pågældende fødevare blev anvendt til konsum i Unionen før den 15. maj 1997.

3. Hvis det er nødvendigt, kan den kompetente myndighed høre andre kompetente myndighe-

der og Kommissionen om, i hvilket omfang en fødevare blev anvendt til konsum i Unionen 

før den 15. maj 1997. Svar på enhver sådan høring fremsendes også til Kommissionen. 

Kommissionen sammenfatter de modtagne svar og underretter alle kompetente myndighe-

der om resultatet af høringen.

4. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesbestemmelser vedrørende stk. 3 efter for-

skriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.
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Artikel 5

Fortolkningsafgørelser

Om nødvendigt kan det afgøres efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, om en fødevaretype er 

omfattet af denne forordning.

Kapitel II

Krav til markedsføring af 

nye fødevarer i Unionen

Artikel 6

Forbud mod nye fødevarer, der ikke opfylder betingelserne

Ingen må markedsføre en ny fødevare i Unionen, hvis fødevaren ikke er i overensstemmelse med 

denne forordning.
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Artikel 7

Lister over nye fødevarer

1. Kommissionen ajourfører en EU-liste over andre godkendte nye fødevarer end traditionelle 

fødevarer fra tredjelande (i det følgende benævnt "EU-listen"), der offentliggøres i over-

ensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008.

2. Kommissionen opretter og ajourfører en liste over traditionelle fødevarer fra tredjelande, 

der er godkendt i henhold til artikel 11, stk. 5, i denne forordning, der offentliggøres i 

C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

3. Kun nye fødevarer, der er optaget på EU-listen eller listen over traditionelle fødevarer fra 

tredjelande, må markedsføres i Unionen.

Artikel 8

Generelle betingelser for optagelse af nye fødevarer på listerne

En ny fødevare kan kun optages på den relevante liste, hvis den opfylder følgende betingelser:

a) den udgør ikke noget sikkerhedsproblem for forbrugerens sundhed, vurderet på grundlag af 

foreliggende videnskabelige data
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b) den vildleder ikke forbrugeren

c) hvis den er bestemt til at erstatte en anden fødevare, afviger den ikke fra den pågældende 

fødevare i et sådant omfang, at den ved normal indtagelse vil være ernæringsmæssigt ufor-

delagtig for forbrugeren.

Artikel 9 

Indhold af EU-listen

1. EU-listen opdateres efter proceduren i forordning (EF) nr. 1331/2008 og, hvor det er rele-

vant, i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning.

2. Oplysningerne om en ny fødevare i EU-listen skal omfatte en specifikation for fødevaren 

og, hvis det er relevant, en nærmere angivelse af anvendelsesbetingelserne, supplerende 

særlige mærkningskrav med henblik på at informere den endelige forbruger og/eller krav 

om overvågning efter markedsføringen, og, hvor det er relevant, de oplysninger, der er 

omhandlet i artikel 16, stk. 4.

Artikel 10

Indhold af listen over 

traditionelle fødevarer fra tredjelande

1. Listen over traditionelle fødevarer fra tredjelande opdateres efter proceduren i artikel 11.
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2. Oplysningerne om en traditionel fødevare fra et tredjeland i listen over traditionelle føde-

varer skal omfatte en specifikation for fødevaren og, hvis det er relevant, en nærmere angi-

velse af anvendelsesbetingelserne og/eller supplerende særlige mærkningskrav med hen-

blik på at informere den endelige forbruger.

Artikel 11

Procedure for optagelse af traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

på listen

1. Uanset proceduren i artikel 9, stk. 1 i nærværende forordning skal en interesseret part, jf. 

artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, der agter i Unionen at markedsføre en 

traditionel fødevare fra et tredjeland, forelægge en ansøgning for Kommissionen.

Ansøgningen skal omfatte:

a) fødevarens navn og en beskrivelse af den

b) dens sammensætning

c) dens oprindelsesland
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d) dokumentation for langvarig sikker anvendelse som fødevare i et tredjeland

e) om nødvendigt anvendelsesbetingelserne og særlige krav til mærkning

f) et resumé af indholdet af ansøgningen.

Ansøgningen udarbejdes i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der er 

omhandlet i stk. 7.

2. Kommissionen fremsender straks den gyldige ansøgning som omhandlet i stk. 1 til med-

lemsstaterne og autoriteten.

3. Senest seks måneder efter modtagelsen af en ansøgning afgiver autoriteten udtalelse. Når 

autoriteten søger supplerende oplysninger fra den interesserede part, fastsætter den efter 

høring af den interesserede part en periode, inden for hvilken de pågældende oplysninger 

skal fremlægges. Fristen på seks måneder forlænges automatisk med denne ekstra periode. 

Autoriteten giver medlemsstaterne og Kommissionen adgang til de supplerende oplysnin-

ger.

4. Autoriteten skal i forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere, at:

a) den langvarige sikre anvendelse som fødevare i et tredjeland er underbygget af kvali-

teten af de data, den interesserede part har indsendt, og
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b) fødevarens sammensætning og om nødvendigt anvendelsesbetingelserne ikke udgør 

en sundhedsrisiko for forbrugerne i Unionen.

Autoriteten sender sin udtalelse til Kommissionen, medlemsstaterne og den interesserede 

part.

5. Senest tre måneder efter at autoriteten har afgivet udtalelse, opdaterer Kommissionen efter 

forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, listen over traditionelle fødevarer fra tredjelande 

under hensyntagen til autoritetens udtalelse, relevante bestemmelser i EU-retten og andre 

faktorer af relevans for den pågældende sag. Kommissionen underretter den interesserede 

part herom. Beslutter Kommissionen at undlade at gennemføre opdateringen af listen over 

traditionelle fødevarer fra tredjelande, underretter den den interesserede part og medlems-

staterne herom og oplyser årsagerne til, at den ikke finder opdateringen begrundet.

6. Den interesserede part kan når som helst i proceduren trække sin ansøgning tilbage.

7. Kommissionen vedtager senest …* gennemførelsesbestemmelser vedrørende anvendelsen 

af denne artikel efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen to år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 12 

Teknisk vejledning

Med forbehold af gennemførelsesforanstaltningerne efter artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 stiller Kommissionen senest …*, hvor det er relevant, i tæt samarbejde med autorite-

ten og efter høring af de interesserede parter behørig teknisk vejledning og hjælpemidler til rådig-

hed for at bistå interesserede parter, især ledere af fødevarevirksomheder, navnlig små og mellem-

store virksomheder eller andre interesserede parter, med at udfærdige og indgive ansøgninger i hen-

hold til denne forordning.

Artikel 13 

Autoritetens udtalelse

Ved vurderingen af nye fødevarers sikkerhed skal autoriteten, hvor det er relevant, især:

a) vurdere om fødevaren er lige så sikker som fødevarer fra en sammenlignelig fødevarekate-

gori, der allerede findes på markedet i Unionen, eller lige så sikker som den fødevare, som 

den nye fødevare skal erstatte

b) tage hensyn til langvarig sikker anvendelse som fødevare.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen to år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 14

Særlige forpligtelser for fødevarevirksomhedsledere

1. Af hensyn til fødevaresikkerheden og på grundlag af en udtalelse fra autoriteten kan Kom-

missionen pålægge et krav om overvågning efter markedsføringen. Den fødevarevirksom-

hedsleder, der markedsfører fødevaren i Unionen, har ansvaret for at opfylde de krav om 

overvågning efter markedsføringen, der er angivet i oplysningerne om den pågældende fø-

devare på EU-listen over nye fødevarer.

2. Producenten skal omgående underrette Kommissionen om:

a) eventuelle nye videnskabelige eller tekniske oplysninger, der kan have indflydelse på 

evalueringen af sikkerheden ved anvendelsen af den nye fødevare

b) eventuelle forbud eller begrænsninger, der er pålagt af den kompetente myndighed i 

et tredjeland, hvor den nye fødevare markedsføres.

Artikel 15

Den Europæiske Gruppe vedrørende 

Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

Kommissionen kan på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat høre Den Europæiske 

Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi for at få en udtalelse fra den 

om etiske spørgsmål i relation til videnskab og ny teknologi af stor etisk betydning.

Kommissionen sørger for, at denne udtalelse gøres offentligt tilgængelig.
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Artikel 16

Godkendelsesprocedure i tilfælde af databeskyttelse

1. Efter anmodning fra ansøgeren og underbygget ved relevante og verificerbare oplysninger 

i ansøgningsdossieret må nyligt udviklet videnskabelig dokumentation og/eller videnskabe-

lige data til støtte for ansøgningen ikke anvendes til fordel for en anden ansøgning i fem år 

efter den nye fødevares optagelse på EU-listen uden den forudgående ansøgers samtykke. 

Denne beskyttelse tildeles, hvor:

a) nyligt udviklet videnskabelig dokumentation og/eller videnskabelige data blev angi-

vet som omfattet af ejendomsrettigheder på det tidspunkt, hvor den første ansøgning 

blev indgivet (videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder),

b) den foregående ansøger havde eneret på at kunne henvise til de videnskabelige data-

omfattet af ejendomsrettigheder på det tidspunkt, hvor den første ansøgning blev ind-

givet, og

c) den nye fødevare ikke ville være blevet godkendt, såfremt den foregående ansøger 

ikke havde indsendt de videnskabelige data, som var omfattet af ejendomsrettighe-

der.

En forudgående ansøger kan dog indgå en aftale med en efterfølgende ansøger om, at disse 

data og oplysninger må anvendes.
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2. Kommissionen fastlægger i samråd med ansøgeren, hvilke oplysninger der skal være om-

fattet af den beskyttelse, der er omhandlet i stk. 1, og underretter ansøgeren, autoriteten og 

medlemsstaten om sin beslutning.

3. Uanset artikel 7, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1331/2008 træffes der afgørelse om opdate-

ring af EU-listen med andre nye fødevarer end traditionelle fødevarer fra tredjelande efter 

forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, i nærværende forordning i tilfælde, hvor videnska-

belige data omfattet af ejendomsrettigheder er beskyttet i henhold til denne artikel. I så til-

fælde indrømmes godkendelsen for den periode, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

4. I tilfælde som omhandlet i denne artikels stk. 3 omfatter oplysningerne om en ny fødevare 

på EU-listen som supplement til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i denne 

forordning følgende:

a) datoen for den nye fødevares opførelse på EU-listen

b) det forhold, at oplysningerne bygger på nyligt udviklet videnskabelig dokumentation 

omfattet af ejendomsrettigheder og/eller på videnskabelige data omfattet af ejen-

domsrettigheder i henhold til denne artikel
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c) ansøgerens navn og adresse

d) det forhold, at den nye fødevare er godkendt til markedsføring i Unionen, men kun af 

den i litra c) omhandlede ansøger, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt 

fødevaren uden henvisning til de videnskabelige data omfattet af ejendomsrettighe-

der, der er betegnet som sådanne af den forudgående ansøger.

5. Inden udløbet af det tidsrum, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, opdaterer Kommissi-

onen EU-listen efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, således at de særlige oplys-

ninger, der er omhandlet i stk. 4 i denne artikel, ikke længere fremgår, forudsat at den god-

kendte fødevare fortsat opfylder betingelserne i denne forordning.

Artikel 17

Information af offentligheden

Kommissionen sørger for, at følgende gøres offentligt tilgængeligt:

a) EU-listen som omhandlet i artikel 7, stk. 1, og listen over traditionelle fødevarer fra tredje-

lande som omhandlet i artikel 7, stk. 2, på en særskilt side på Kommissionens websted
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b) resuméerne af de ansøgninger, der er indgivet i henhold til denne forordning

c) resultaterne af de høringer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesbestemmelserne vedrørende denne artikel, herunder 

ordninger for offentliggørelse af resultatet af de høringer, der er omhandlet i stk. 1, litra c), i denne 

artikel, efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

Kapitel III

Generelle bestemmelser

Artikel 18

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af den-

ne forordnings bestemmelser og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennem-

føres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækken-

de virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler senest …*, og un-

derretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 19 

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat 

ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Artikel 20

Delegerede retsakter

For at opfylde målene for denne forordning som fastsat i artikel 1 vedtager Kommissionen senest 

... yderligere kriterier for at vurdere, om en fødevare har været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), i overensstemmelse med arti-

kel 21 og med forbehold af betingelserne i artikel 22 og 23.

                                               

 EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden. 
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Artikel 21

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i artikel 20 omhandlede delegerede 

retsakter for en periode på fem år efter denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen af-

lægger en rapport om de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af perio-

den på fem år. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme va-

righed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til 

artikel 22.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-

Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 22 og 

23 anførte betingelser.
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Artikel 22

Tilbagekaldelse af delegationen

1. Den i artikel 20 omhandlede delegation af beføjelser kan når som helst tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. En institution, der indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekal-

de delegationen af beføjelser, giver den anden institution og Kommissionen meddelelse 

herom senest en måned, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig hvilke de-

legerede beføjelser, der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen herfor.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere i afgørelsen an-

givet tidspunkt. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, 

der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 23

Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod den delegerede retsakt inden for 

tre måneder fra underretningen.
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2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gjort indsigelse mod den delegerede retsakt 

ved fristens udløb, eller har både Europa-Parlamentet og Rådet inden fristens udløb med-

delt Kommissionen, at de har besluttet ikke at gøre indsigelse, træder den delegerede rets-

akt i kraft på den dato, der er fastsat i deri.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsak-

ten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører be-

grundelsen herfor.

Artikel 24

Revision

1. Senest …* og i lyset af de indhøstede erfaringer forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning, især artikel 3, 11 

og 16, eventuelt ledsaget af relevante forslag til lovgivning.

2. Senest …** forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om alle 

aspekter af fødevarer fremstillet af dyr ved en kloningsteknik og fra deres afkom eventuelt 

efterfulgt af relevante forslag til lovgivning.

3. Rapporterne og eventuelle forslag gøres tilgængelige for offentligheden.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen fem år efter denne forordnings ikrafttræden.
** EUT: Indsæt venligst datoen et år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Kapitel IV

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 25 

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001 ophæves med virkning fra …*, und-

tagen for så vidt angår de udestående ansøgninger, som er omfattet af artikel 27 i nærværende for-

ordning.

Artikel 26 

Oprettelse af EU-listen

Senest …* opretter Kommissionen EU-listen ved at optage nye fødevarer, der er godkendt og/eller 

meddelt i henhold til artikel 4, 5 og 7 i forordning (EF) nr. 258/97, på EU-listen med angivelse af 

eventuelle eksisterende godkendelsesbetingelser, når det er relevant.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 27

Overgangsbestemmelser

1. Alle ansøgninger om markedsføring af en ny fødevare i Unionen, der er indgivet til en 

medlemsstat i henhold til artikel 4 forordning (EF) nr. 258/97 inden …*, overgår til at være 

ansøgninger i henhold til nærværende forordning, såfremt den første vurderingsrapport 

som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 258/97 endnu ikke er blevet frem-

sendt til Kommissionen, og hvor der i henhold til artikel 6, stk. 3 eller 4, i forordning (EF) 

nr. 258/97 kræves yderligere vurdering.

Andre udestående ansøgninger, som er indgivet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) 

nr. 258/97, inden …*, behandles i overensstemmelse med den nævnte forordning.

2. Kommissionen kan efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, vedtage relevante over-

gangsforanstaltninger vedrørende anvendelsen af denne artikels stk. 1.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 28

Ændringer af forordning (EF) nr. 1331/2008

I forordning (EF) nr. 1331/2008 foretages følgende ændringer:

1) Titlen affattes således:

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om 

en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødeva-

rearomaer og nye fødevarer".

2) Artikel 1, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Ved denne forordning fastsættes en fælles procedure (i det følgende benævnt "fælles 

procedure") for vurdering og godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer, fødevareen-

zymer, fødevarearomaer og udgangsmaterialer for fødevarearomaer samt udgangs-

materialer for fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, der anvendes el-

ler er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer og nye fødevarer (i det følgende be-

nævnt "stoffer eller produkter"), der bidrager til fødevarernes frie bevægelighed i 

Unionen og til at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og et højt 

niveau for forbrugerbeskyttelse, herunder beskyttelse af forbrugerinteresser. Denne 

forordning finder ikke anvendelse på røgaromaer, der henhører under Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2065/2003 af 10. november 2003 om 

røgaromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer*.
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2. I den fælles procedure fastlægges nærmere procedureregler om opdatering af listerne 

over stoffer og produkter, som det er tilladt at markedsføre i Unionen i henhold til 

forordning (EF). nr. 1333/2008, forordning (EF) nr. 1332/2008, forordning (EF) 

nr. 1334/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/… af … om 

nye fødevarer**+ (i det følgende benævnt "fødevaresektorrelaterede forskrifter").

________________

* EUT L 309 af 26.11.2003, s. 1.

** EUT L …++".

3) I artikel 1, stk. 3, artikel 2, stk. 1 og 2, artikel 9, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13 ænd-

res "stof", "stoffet", "stoffets", "stoffer" og "stoffernes" til henholdsvis "stof eller produkt", 

"stoffet eller produktet", "stoffets eller produktets", "stoffer eller produkter" og "stoffernes 

eller produkternes", alt efter hvad der er relevant.

4) Overskriften til artikel 2 affattes således:

"EU-liste over stoffer eller produkter".

                                               

+ EUT: Indsæt venligst denne forordnings dato og nummer.
++ EUT: Indsæt venligst denne forordnings EUT-reference.
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5) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

"3. Der kan indgives én samlet ansøgning vedrørende et stof eller produkt med henblik 

på opdatering af de forskellige EU-lister, der er omfattet af de forskellige fødevare-

sektorrelaterede forskrifter, for så vidt som ansøgningen opfylder kravene i hver af 

de fødevaresektorrelaterede forskrifter.".

6) Følgende indsættes som første punktum i artikel 6, stk. 1:

"Er der videnskabelige grunde til betænkeligheder vedrørende sikkerheden, skal det fast-

lægges, hvilke supplerende oplysninger der er nødvendige for risikovurderingen, og de 

skal indhentes fra ansøgeren.".

7) Artikel 7, stk. 4, 5 og 6 affattes således:

"4. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i de en-

kelte fødevarerelaterede forskrifter, med undtagelse af nye fødevarer, og som vedrø-

rer fjernelse af et stof fra EU-listen, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i 

artikel 14, stk. 3.

5. Af effektivitetshensyn vedtages foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-

væsentlige bestemmelser i de enkelte fødevarerelaterede forskrifter, med undtagelse 

af nye fødevarer, herunder ved at supplere dem, og som vedrører tilføjelse af et stof 

på EU-listen og tilføjelse, fjernelse eller ændring af betingelser, specifikationer eller 

restriktioner i tilknytning til et stofs tilstedeværelse på EU-listen, efter forskriftspro-

ceduren med kontrol i artikel 14, stk. 4.
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6. Med undtagelse af nye fødevarer og i særligt hastende tilfælde kan Kommissionen 

anvende hasteproceduren i artikel 14, stk. 5, i forbindelse med fjernelse af et stof fra 

EU-listen og tilføjelse, fjernelse eller ændring af betingelser, specifikationer eller re-

striktioner i tilknytning til et stofs tilstedeværelse på EU-listen.

7. Foranstaltningerne vedrørende fjernelse, tilføjelse af et produkt, der er omfattet af 

forordningen om nye fødevarer, på EU-listen og/eller tilføjelse, fjernelse eller æn-

dring af betingelser, specifikationer eller restriktioner i tilknytning til et sådant pro-

dukts tilstedeværelse på EU-listen vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 14, 

stk. 2.".

8) Udtrykket "fællesskabs-" erstattes af "EU-", udtrykket "Fællesskabet" erstattes af "Unio-

nen" og udtrykket "Fællesskabets" erstattes af "Unionens".

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.
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Den anvendes fra …*.

Artikel 26, 27 og 28 anvendes dog fra …**. Uanset denne artikels stk. 2, og artikel 16, stk. 2, i for-

ordning (EF) nr. 1331/2008 kan ansøgninger endvidere indgives i overensstemmelse med nærvæ-

rende forordning fra …** for så vidt angår godkendelse af fødevarer, der er omfattet af nærværende 

forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), hvis disse fødevarer allerede findes på markedet i Unio-

nen på det pågældende tidspunkt.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
** EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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I. INDLEDNING

Kommissionen forelagde den 15. januar 2008 et forslag1 til en forordning om nye fødevarer 

og om ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godken-

delsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer. Forsla-

get var baseret på artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 25. marts 20092 i henhold til arti-

kel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 29. maj 20083.

Rådet vedtog sin førstebehandlingsholdning med enstemmighed den 15. marts 2010 i henhold 

til artikel 294, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

II. FORMÅLET MED FORORDNINGSFORSLAGET

Kommissionen meddelte allerede i sin hvidbog om fødevaresikkerhed, der blev vedtaget den 

12. januar 20004, at den agtede at undersøge anvendelsen af lovgivningen vedrørende nye fø-

devarer og foretage de nødvendige tilpasninger til den gældende forordning (EF) nr. 258/97 

om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser. 

Forslaget tager sigte på at ajourføre og tydeliggøre bestemmelserne omkring godkendelse og 

markedsføring af nye fødevarer og samtidig garantere fødevaresikkerheden og beskyttelsen af 

menneskers sundhed og forbrugernes interesser og sikre, at det indre marked fungerer efter 

hensigten. Det ophæver gældende forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning 

(EF) nr. 1852/2001. 

                                               
1 5431/08. 
2 7990/09.
3 EUT C 224 af 30.8.2008, s. 81.
4 5761/00-KOM(1999) 719 endelig.
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I forslaget bibeholdes den 15. maj 1997 som skæringsdato for om der er tale om en ny fødeva-

re, og det tydeliggøres, at definitionerne af nye fødevarer omfatter fødevarer, der er fremstillet 

ved hjælp af nye teknologier, og fødevarer, der er af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, og 

som er fremstillet ved ikke-traditionelle avlsmetoder. 

Kommissionen foreslog, at markedsføringen af nye fødevarer kommer til at foregå efter en 

procedure, der er centraliseret på fællesskabsniveau i overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 1331/2008 om en fælles godkendelsesprocedure, der skal erstatte den nuværende ordning, 

hvor de nationale myndigheder foretager en risikovurdering. Risikovurderingen vil skulle fo-

retages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Kommissionen vil tage stil-

ling til, om en ny fødevare skal optages på EU-listen over nye fødevarer, på grundlag af EF-

SA's udtalelse. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyre-

sundhed. Den endelige beslutning om opdatering af listen over nye fødevarer træffes af 

Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol. 

Godkendelsen vil ikke længere blive koblet sammen med en bestemt ansøger, og den forenk-

lede procedure afskaffes, idet beslutninger om godkendelser generelt vil gælde for alle i Fæl-

lesskabet. Der kan indrømmes databeskyttelse i begrundede tilfælde vedrørende nyligt udvik-

let videnskabelig dokumentation og data omfattet af ejendomsrettigheder med henblik på at 

fremme innovation i fødevaresektoren.

Forslaget indførte en definition af "traditionelle fødevarer fra et tredjeland" som en kategori af 

nye fødevarer, hvorom der afgives meddelelse, hvis hverken EFSA eller medlemsstaterne 

fremkommer med begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser. 

Allerede godkendte nye fødevarer vil fortsat kunne markedsføres, og de opføres på EU-listen 

over nye fødevarer.
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III. ANALYSE AF RÅDETS HOLDNING

1. Indledende bemærkninger

Rådets holdning afspejler resultatet af Rådets behandling af Kommissionens forslag. Rådet 

har indført adskillige ændringer i teksten, hvoraf nogle er inspireret af Europa-Parlamentets 

forslag til ændringer.

Kommissionen har accepteret alle Rådets ændringer til forslaget bortset fra tilføjelsen af en 

definition af afkom af klonede dyr i artikel 3, stk. 2, litra b), og medtagelsen af afkom i arti-

kel 3, stk. 2, litra a), nr. i).

2. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 25. marts 2009 76 ændringer til forslaget5. 

Rådet indarbejdede i sin fælles holdning 30 ændringer, heraf 20 fuldt ud (ændring 7, 15, 16, 

20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 88, 89 og 93), 5 delvis (ændring 1, 30, 

40, 91 og 92) og 5 i princippet (ændring 3, 6, 11, 25 og 64).

                                               
5 7990/09 (P6_TA(2009)0171).
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2.1. De væsentligste ændringer af forslaget, som Rådet har foretaget, under henvisning til 

EP's ændringer6

a) Forordningens formål (artikel 1 og betragtning 1 og 2) - Rådet har tilføjet beskyttelse af 

miljøet og dyrs velfærd. Dette dækker til dels ændring 1 og 30 og afspejler indholdet af 

ændring 3.

b) Anvendelsesområde (artikel 2, stk. 2, litra a), nr. v), og betragtning 13 og 14) - Rådet 

har tydeliggjort, at i afventen af de respektive ændringer af forordning (EF) 

nr. 1925/2006, direktiv 2002/46/EF og direktiv 89/398/EØF bør vitaminer og mineraler 

fremstillet ved anvendelse af nye kilder eller ved produktionsmetoder, som der ikke 

blev taget højde for på godkendelsestidspunktet, og som medfører betydelige ændringer 

af fødevarernes sammensætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, meta-

bolisme eller indhold af uønskede stoffer, være omfattet af anvendelsesområdet for for-

ordningen om nye fødevarer. Dette er i tråd med første del af ændring 91.

c) Definition af nye fødevarer (artikel 3 og betragtning 6, 8, 10 og 11) - det grundlæggende 

kriterium for vurdering af, om en fødevare er ny, er fortsat, om den har været anvendt til 

konsum i nævneværdigt omfang i EU før den 15. maj 1997. Rådet er af hensyn til den 

juridiske klarhed blevet enigt om, at yderligere kriterier for vurdering af konsum i næv-

neværdigt omfang i EU før den 15. maj 1997 skal fastlægges inden datoen for forord-

ningens anvendelse. Vedtagelsen af disse kriterier er blevet delegeret til Kommissionen 

i henhold til artikel 290 i TEUF. Dette blev koblet sammen med en udskydelse af an-

vendelsesdatoen til 24 måneder efter datoen for forordningens ikrafttræden.

                                               
6 Nummereringen af betragtninger og artikler henviser til teksten til Rådets førstebehandlings-

holdning.
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For at sikre større klarhed er der foretaget følgende ændringer i definitionerne:

 der skelnes mellem fødevarer af animalsk og vegetabilsk oprindelse. Fødevarer af 

vegetabilsk oprindelse er kun omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, 

hvis der til planten er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode, som medfører bety-

delige ændringer af fødevarernes sammensætning eller struktur

 der er tilføjet en definition af "afkom" og "industrielt fremstillede nanomaterialer" 

(jf. også litra d) og e) nedenfor)

 ingredienser, der har været anvendt i kosttilskud før den 15. maj 1997, er omfattet 

af definitionen og skal derfor kun godkendes, hvis de anvendes i andre fødevarer 

end kosttilskud

 definitionen af "traditionelle fødevarer fra et tredjeland" dækker en fødevare, der 

stammer fra primærproduktion, og hvor der er dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland i mindst 25 år i den sædvanlige kost for 

en stor del af befolkningen

 det er blevet påpeget, at omfanget af harmonisering af lægemidler betyder, at hvis 

en medlemsstat i overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF fastslår, at et pro-

dukt er et lægemiddel, kan den begrænse markedsføringen af et sådant produkt i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, også selv om samme produkt er god-

kendt som en ny fødevare i henhold til denne forordning.

Rådet vedtog også, at Kommissionen efter forskriftsproceduren kan vedtage yderligere 

kriterier for at præcisere definitionerne i litra a), nr. i)-iv), og litra c), d) og e) i artikel 3, 

stk. 2, med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse i medlemsstaterne. 

Disse ændringer dækker ændring 15, 16, 35 og 63 og hovedparten af ændring 92.
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d) Fødevarer af animalsk oprindelse, der er fremstillet ved ikke-traditionelle avlsmetoder, 

og deres afkom (artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), og betragtning 6 og 7) - Rådet har vedta-

get, at fødevarer af animalsk oprindelse, der er fremstillet ved ikke-traditionelle avlsme-

toder (f.eks. kloning), og deres afkom skal være omfattet af forordningens anvendelses-

område. Rådet er samtidig af den opfattelse, at forordningen ikke i tilstrækkeligt omfang 

kan håndtere alle aspekter af kloning, og at Kommissionen bør undersøge spørgsmålet 

yderligere. Kommissionen skal i den forbindelse inden et år efter forordningens ikraft-

trædelsesdato forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om alle aspekter af 

fødevareproduktion fra klonede dyr og deres afkom, der kan følges op af et lovgivnings-

forslag, hvis det er relevant (artikel 20, stk. 2). Dette stemmer overens med ændring 93. 

Rådet har fundet det nødvendigt at bibeholde fødevarer fremstillet af klonede dyr inden 

for forordningsforslagets anvendelsesområde, indtil Kommissionen har fremsat et speci-

fikt lovgivningsforslag, og dette er blevet vedtaget. Denne løsning betyder, at man und-

går det juridiske tomrum, der eventuelt kunne opstå, hvis sådanne fødevarer blev holdt 

ude af forordningen som foreslået af Europa-Parlamentet, så længe der ikke findes no-

gen lovgivning for fødevareproduktion fra klonede dyr.

e) Nanomaterialer - Rådet erkender, at der er brug for systematisk sikkerhedsevaluering og 

-godkendelse af fødevarer, der indeholder eller består af industrielt fremstillede nano-

materialer, uanset de ændringer, nanomaterialerne kan medføre for fødevarernes egen-

skaber. Rådet har derfor gjort det klart, at disse fødevarer skal betragtes som nye (arti-

kel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), og har tilføjet en definition af "industrielt fremstillet nano-

materiale" (artikel 3, stk. 2, litra c)). Rådet har således lukket det hul, der eventuelt kun-

ne opstå, hvis anvendelsen af nanoteknologier ikke medfører betydelige ændringer af 

fødevarens sammensætning eller struktur, jf. definitionen i artikel 3, stk. 2, litra a), 

nr. iii), men fødevaren alligevel indeholder industrielt fremstillede nanomaterialer. I be-

tragtning 9 understreges behovet for en internationalt anerkendt definition af nanomate-

rialer. Hvis der på internationalt plan opnås enighed om en anden definition, vil tilpas-

ningen af definitionen i denne forordning ske ved den almindelige lovgivningsprocedu-

re. Kommissionen tog forbehold, da den mente, at denne tilpasning skulle have være de-

legeret til Kommissionen i henhold til artikel 290 i TEUF. Rådet har således accepteret 

en del af ændring 92.
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Rådet har fulgt hovedindholdet af ændring 6 og 11 for så vidt angår behovet for til-

strækkelige metoder til risikovurdering af industrielt fremstillede nanomaterialer, hvil-

ket er afspejlet i betragtning 20.

f) Fastlæggelse af fødevarers status (artikel 4 og betragtning 16) - Rådet har vedtaget, at 

fastlæggelsen af status for fødevarer, der skal markedsføres på EU's marked, for så vidt 

angår definitionen som ny fødevare skal være fødevarevirksomhedsledernes ansvar, og 

at disse i tvivlstilfælde skal høre den nationale myndighed. 

g) Godkendelse af nye fødevarer (artikel 9 og betragtning 18) - Rådet er enigt om, at nye 

fødevarer skal godkendes i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008, medmindre der 

specifikt dispenseres herfra i en bestemmelse i nærværende forordning. Rådet har gjort 

det klart, at der bør tages hensyn til etiske, miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige fak-

torer samt forsigtighedsprincippet, når nye fødevarer godkendes. Disse faktorer skal 

vurderes i det enkelte tilfælde i forhold til ansøgningens indhold. Dette dækker æn-

dring 20.

h) Godkendelse af traditionelle fødevarer fra tredjelande (artikel 11 og betragtning 22) -

Rådet accepterer ikke den "meddelelsesprocedure", Kommissionen har foreslået. Af 

hensyn til fødevaresikkerheden bør alle godkendelser ske på grundlag af en udtalelse fra 

EFSA, og den efterfølgende godkendelse vedtages af Kommissionen efter forskriftspro-

ceduren. EFSA's vurdering bør primært fokusere på dokumentationen for sikker fødeva-

reanvendelse og oplysningerne om den traditionelle fødevares sammensætning. Med 

henblik på en hurtigere behandling bør der indføres kortere frister - seks måneder for 

EFSA's udtalelse og tre måneder for det udkast til foranstaltning, som Kommissionen 

skal forelægge Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Der udarbej-

des en særskilt liste over godkendte traditionelle fødevarer fra tredjelande (artikel 7, 

stk. 2). Denne nye rådstilgang dækker ikke desto mindre ændring 65 og 68. 
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i) Teknisk vejledning (artikel 12) - Kommissionen skal inden datoen for forordningens 

anvendelse (dvs. to år efter dens ikrafttræden) stille teknisk vejledning og hjælpemidler 

til rådighed for alle interesserede parter, navnlig fødevarevirksomhedsledere og små og 

mellemstore virksomheder. Det giver sig selv, at Kommissionens henstilling 97/618/EF 

finder anvendelse indtil ophævelsen af forordning (EF) nr. 258/1997. Dette stemmer 

overens med ændring 69.

j) Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi -

EGE (artikel 15 og betragtning 28) - der er tilføjet endnu en bestemmelse, der giver 

Kommissionen mulighed for på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat at 

konsultere EGE vedrørende etiske spørgsmål i forbindelse med nye fødevarer. Dette 

svarer til ændring 76. Høres EGE, tages der hensyn til dens udtalelse i risikostyringsfa-

sen. 

k) Databeskyttelse (artikel 16 og betragtning 25) - for at stimulere innovationen i sektoren 

har Rådet accepteret, at det er nødvendigt at beskytte nyligt udviklet videnskabelig do-

kumentation og/eller videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i fem år. Så-

danne beskyttede data må ikke anvendes til fordel for en anden ansøgning uden den fo-

regående ansøgers samtykke, og godkendelsen er forbeholdt den foregående ansøger i 

fem år, medmindre en efterfølgende ansøger opnår godkendelse uden henvisning til de 

pågældende data, der er omfattet af ejendomsrettigheder. Dette dækker fuldt ud æn-

dring 77. Til trods for, at ændring 25 ikke er blevet accepteret som sådan, dækkes ind-

holdet heraf af artikel 16.

l) Information af offentligheden (artikel 17) - resuméer af ansøgningerne, resultaterne af 

høringer i forbindelse med fastlæggelsen af fødevarers status og listerne over godkendte 

nye fødevarer gøres offentligt tilgængelige for sidstnævntes vedkommende på et speci-

fikt websted til det formål. Dette stemmer overens med ændring 41, 53 og 67 og en del 

af ændring 40 og dækker i princippet ændring 64.

m) Overgangsforanstaltninger (artikel 23 og betragtning 29) - ventende ansøgninger, der er 

indgivet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, behandles kun i overens-

stemmelse med denne forordning, hvis den oprindelige vurderingsrapport er udarbejdet 

i henhold til artikel 6, stk. 3, og hvis der hverken er behov for yderligere vurdering eller 

er gjort indsigelser fra medlemsstaternes side. Dette stemmer overens med ændringsfor-

slag 88 og 89.
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Ud over ovennævnte ændringer indeholder den fælles holdning ændring 7, 42, 44 og 45, der 

er af teknisk/redaktionel art og sigter på at gøre teksten klarere. 

Som følge af ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde den 1. 

december 2009 måtte Rådet tilpasse de bestemmelser i Kommissionens forslag, der vedrører 

forskriftproceduren med kontrol, til TEUF. Rådet vedtog, at følgende bestemmelser bør tilde-

le Kommissionen gennemførelsesbeføjelser (artikel 291, stk. 2, i TEUF):

 Artikel 3, stk. 4: der kan vedtages yderligere kriterier for at præcisere definitionerne i 

litra a), nr. i)-iv), og litra c), d) og e) i artikel 3, stk. 2 

 Artikel 11, stk. 5: listen over traditionelle fødevarer fra tredjelande opdateres

 Artikel 16, stk. 5: EU-listen opdateres for så vidt angår databeskyttelse inden udløbet af 

femårsperioden for databeskyttelse 

 Artikel 27, stk. 2: der kan vedtages overgangsforanstaltninger vedrørende anvendelsen 

af artikel 27, stk. 1

 Artikel 9: EU-listen over nye fødevarer opdateres. Forordning (EF) nr. 1331/2008 vil 

skulle ændres med henblik herpå (jf. artikel 28 i Rådets holdning). 

Som allerede nævnt i punkt c) ovenfor nåede Rådet til enighed om, at vedtagelsen af kriterier 

til vurdering af, om en fødevare har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i EU 

før den 15. maj 1997 indtil den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse (dvs. 

24 måneder efter ikrafttrædelsen), skal delegeres til Kommissionen i henhold til artikel 290 i 

TEUF. 
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2.2. De af Europa-Parlamentets ændringer, der ikke har kunnet accepteres

46 ændringer har ikke kunnet accepteres af Rådet af følgende grunde:

i) Ændr. 2: et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og forbrugernes interes-

ser i relation til fødevarer samt et velfungerende indre marked er to af de vigtigste mål 

med EU's fødevarelovgivning (artikel 1 i forordning (EF) nr. 178/2002). Disse to aspek-

ter er omfattet af betragtning 1 og 2.

ii) Ændr. 9: som nævnt under litra c) ovenfor er det grundlæggende kriterium for vurdering 

af, om en fødevare er ny, fortsat om den har været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i EU før den 15. maj 1997. Ændret primær molekylestruktur, mikroorganismer, 

svampe, alger, nye stammer af mikroorganismer og koncentrater af stoffer er fortsat om-

fattet af denne definition og skal ikke opføres særskilt.

iii) Ændr. 22: EFSA samarbejder med medlemsstaterne, når den udarbejder sin udtalelse, 

og kan indhente bistand fra et netværk, jf. artikel 36 i forordning (EF) nr. 178/2002 og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. 

iv) Dyreforsøg (ændr. 21 og 87) - spørgsmålet om dyreforsøg, navnlig hvad angår undla-

delse af forsøg med hvirveldyr og udveksling af forsøgsresultater, falder ikke ind under 

denne forordnings anvendelsesområde. I henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 (fælles godkendelsesprocedure) skal EFSA forelægge forslag til, hvilke 

oplysninger der er nødvendige i forbindelse med risikovurderingen af nye fødevarer, og 

heri skal der tages hensyn til behovet for at undgå unødige dyreforsøg.
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v) Forbud mod fødevareproduktion, markedsføring og indførsel af klonede dyr og deres 

afkom (ændr. 5, 10, 12, 14, 91 (stk. 2, litra ba)), 92 (stk. 2, litra a), nr. ii), og litra ca))

og 51 (anden del) - Rådet kan ikke tilslutte sig, at fødevarer fra klonede dyr og deres 

afkom umiddelbart udelukkes fra forordningens anvendelsesområde (jf. litra d) oven-

for). Det skal i øvrigt bemærkes, at Kommissionen har initiativretten i forbindelse med 

forslag til EU-lovgivning og ikke kan pålægges at fremsætte lovgivningsforslag ved en 

retsakt. 

vi) Nanomaterialer

a. Ændr. 13: falder ikke ind under anvendelsesområdet for forordningen om nye fø-

devarer; forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til 

kontakt med fødevarer finder anvendelse. 

b. Ændr. 90: det er unødvendigt at foretage systematisk særlig mærkning af ingredi-

enser i form af nanomaterialer; der er krav om at overveje særlige mærkningskrav 

efter vurdering i det enkelte tilfælde i henhold til artikel 9, stk. 2. 

c. Ændr. 50: hvis der er tvivl om sikkerheden af en fødevare, der indeholder nano-

materialer, finder forsigtighedsprincippet anvendelse. Derudover er datoen for 

forordningens anvendelse udsat til 24 måneder, hvilket giver ekstra tid til udvik-

ling af metoder til risikovurdering i forbindelse med industrielt fremstillede na-

nomaterialer.

vii) Fastlæggelse af fødevarers status (ændr. 18 og en del af ændr. 40): ændringerne står i 

modstrid til den tilgang, Rådet har vedtaget (jf. ovennævnte litra d) ovenfor).
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viii) Yderligere kriterier for EFSA's risikovurdering:

d. Ændr. 70: det er ikke hensigtsmæssigt at henvise til artikel 6 (artikel 8 i den fælles 

holdning), da den omhandler forhold, der skal tages hensyn til i risikostyringsfa-

sen, og ikke EFSA's risikovurdering. 

e. Ændr. 71: griber ind i EFSA's interne procedurer; EFSA kan i forbindelse med 

vurdering af fødevaresikkerheden også tage hensyn til andre aspekter end skadeli-

ge eller toksiske helbredsmæssige virkninger. 

f. Ændr. 74: hører ikke til i risikovurderingsfasen; Den Europæiske Gruppe vedrø-

rende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi kan på anmodning af en 

medlemsstat afgive en udtalelse, som så vil blive taget i betragtning i risikosty-

ringsfasen. 

ix) Yderligere betingelser for godkendelse af nye fødevarer (risikostyring)

g. Ændr. 23: de etiske aspekter kan overvejes i risikostyringsfasen; en vurdering 

foretaget af Det Europæiske Miljøagentur er ikke relevant.

h. Ændr. 43: er overflødig, da de aspekter, denne ændring dækker, tages i betragt-

ning af EFSA i risikovurderingsfasen. 

i. Ændr. 47: ikke relevant; der er hverken behov eller mulighed for at anmode 

Miljøagenturet om en udtalelse i forbindelse med hver enkelt ansøgning om god-

kendelse af nye fødevarer.

j. Ændr. 48: der kan ikke anmodes om en udtalelse fra EGE ved hver enkelt ansøg-

ning om godkendelse af nye fødevarer. Høres EGE i henhold til artikel 15, tages 

der hensyn til dens udtalelse i risikostyringsfasen.

k. Ændr. 49: de aspekter, denne ændring dækker, tages i betragtning af EFSA i risi-

kovurderingsfasen og kan være omfattet af anvendelsesbetingelserne og supple-

rende særlige mærkningskrav i henhold til artikel 9, stk. 2.

x) Forsigtighedsprincippet (ændr. 1 (anden del), 19 og 52) - forsigtighedsprincippet i arti-

kel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002 finder altid anvendelse. Der henvises til dette prin-

cip i betragtning 18. Der er derfor ikke behov for at gentage det i andre betragtninger el-

ler som yderligere en betingelse i forbindelse med godkendelsen. 
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xi) Supplerende specifikationer i forbindelse med opførelse af nye fødevarer på EU-listen:

l. Ændr. 54: alle litraerne er allerede omfattet af forordningen bortset fra litra f), der 

ikke er klart, eftersom overvågningskrav og inspektioner i henhold til forordning 

(EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol er to forskellige spørgsmål.

m. Ændr. 57: i henhold til artikel 9, stk. 2, kontrolleres tilstedeværelsen af uønskede 

stoffer i nye fødevarer allerede ved fødevarespecifikationerne, og begrænsningen 

af eksponering for stoffer i nye fødevarer vil være omfattet af "anvendelsesbetin-

gelserne" og kan indføres efter udtalelse fra EFSA. 

xii) Overvågning efter markedsføringen (ændr. 55 og 75) - systematisk overvågning efter 

markedsføringen og revision af godkendelserne efter fem år for alle nye fødevarer, der 

markedsføres, er ude af proportioner. Det vil påføre fødevarevirksomhedsledere og 

myndighederne i medlemsstaterne en administrativ byrde. Ifølge artikel 14 er der mu-

lighed for i de enkelte tilfælde at kræve overvågning efter markedsføringen. Producen-

terne skal underrette Kommissionen om eventuelle nye videnskabelige eller tekniske 

oplysninger, der kan have indflydelse på evalueringen af sikkerheden ved anvendelsen 

af en ny fødevare, der allerede er markedsført på EU's marked. 

xiii) Mærkning af nye fødevarer (ændr. 60 og 62) - systematisk mærkning af alle nye fødeva-

rer (ændr. 62) er ude af proportioner og vil påføre en administrativ byrde. Der er mulig-

hed for særlige krav til mærkning i henhold til artikel 9, stk. 2. Mærkning af produkter 

fra dyr, der er fodret med genetisk modificeret foder (ændr. 60), falder ikke ind under 

denne forordnings anvendelsesområde (forordning (EF) nr. 1829/2003 er tydeligt ude-

lukket). 

xiv) Traditionelle fødevarer fra tredjelande (ændr. 28, 64 og 66): Rådet har vedtaget en an-

den godkendelsesprocedure for disse fødevarer end den, Kommissionen har foreslået (jf. 

litra h) ovenfor). 
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xv) Høring af EGE (ændr. 29): Rådets affattelse af betragtning 28 svarer bedre til indholdet 

af artikel 15 om høring af EGE (jf. litra j) ovenfor).

xvi) Tilpasning af frister for godkendelse af sundhedsanprisninger og nye fødevarer i tilfæl-

de af databeskyttelse (ændr. 27 og 80) - en sådan tilpasning kunne være ønskelig, men 

vil være vanskelig at sikre i praksis, da evalueringer foregår efter forskellige tidsplaner, 

og de to beslutninger træffes særskilt.

xvii) Ændr. 61: ajourføringer af EU-listen i tilfælde af databeskyttelse skal vedtages efter for-

skriftsproceduren, da der er tale om individuelle godkendelser og ikke generelle foran-

staltninger.

xviii) Ændr. 56 og 91 (stk. 2a): godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer, fødevareen-

zymer og fødevarearomaer, som har været genstand for en ny fremstillingsproces, der 

medfører betydelige ændringer, er allerede omfattet af sektorspecifik lovgivning om til-

sætningsstoffer (art. 12 og betragtning 11 i forordning (EF) nr. 1333/2008), enzymer 

(art. 14 og betragtning 12 i forordning (EF) nr. 1332/2008) og aromaer (art. 19 i forord-

ning (EF) nr. 1334/2008). Den fælles godkendelsesprocedure finder anvendelse på disse 

godkendelser. 

xix) Ændr. 78: Rådet har ikke taget stilling til spørgsmålet om forskningsprojekter, der fi-

nansieres af EU og/eller offentlige kilder.

xx) Ændr. 81: forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol, der sikrer overholdelse af 

lovgivningen om fødevarer og foderstoffer (herunder forordningen om nye fødevarer) 

finder anvendelse, og der er ikke behov for at gentage bestemmelserne.

xxi) Ændr. 82: Rådet har besluttet at udskyde datoen for forordningens anvendelse til 

24 måneder efter datoen for dens offentliggørelse. Medlemsstaterne har fået samme frist 

til at underrette om bestemmelser om sanktioner.
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xxii) Ændr. 83: er ikke nødvendig; er en gentagelse af gældende bestemmelser i henhold til 

artikel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

Rådet har ikke accepteret ændr. 8 og 85, da de er uklare, og ændr. 4, 17 og 51 (første del), 

hvis indhold er indlysende og ikke giver nogen ekstra nytteværdi. 

IV. Konklusioner

Rådet mener, at dets førstebehandlingsholdning udgør en afvejning af forskellige hensyn og 

interesser, som vil kunne opfylde forordningens målsætninger. Det ser frem til konstruktive 

drøftelser med Europa-Parlamentet, så denne forordning snart kan vedtages og sikre et højt 

sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 5. marts 2010 (10.03)
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2008/0002 (COD)

6163/10

CODEC 90
DENLEG 18

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer, om ændring af 

forordning (EF) nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kom-
missionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (førstebehandling) (R+E)
− Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse

1. Kommissionen sendte den 15. januar 2008 Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på arti-

kel 95 i EF-traktaten.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. maj 20082.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 25. marts 20093.

                                               
1 Dok. 5431/08.
2 EUT C 224 af 30.8.2008, s. 81.
3 Dok. 7990/09.
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4. På 2952. samling den 22. juni 2009 nåede Rådet (landbrug) til politisk enighed om Rådets 

førstebehandlingsholdning vedrørende ovennævnte forordning.

5. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det

- som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling og under hensyntagen til 

Kommissionens holdning vedtager Rådets førstebehandlingsholdning i 11261/2/09 

REV 2 og begrundelsen i 11261/1/09 ADD 1 REV 1, idet den græske delegation og Det 

Forenede Kongeriges delegation undlader at stemme

- at det beslutter at optage erklæringerne i addendum 1 og 2 til denne note i protokollen 

for den pågældende samling.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 5. marts 2010 (09.03)
(OR. de, fr)

Interinstitutionel sag:
2008/0002 (COD)

6163/10
ADD 1

CODEC 90
DENLEG 18

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer, om ændring af 

forordning (EF) nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kom-
missionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (førstebehandling) (R+E)
- Vedtagelse
a) af Rådets førstebehandlingsholdning
b) af Rådets begrundelse
- Erklæringer

Erklæring fra 24 medlemsstater*

om alle aspekter i forbindelse med teknikker til kloning af dyr

Vi noterer os Rådets enighed om, at teknikker til kloning af dyr, såsom overførsel af somatiske cel-

lekerner, har særlige kendetegn, der gør, at forordningen om nye fødevarer ikke kan dække alle 

former for kloning.

                                               
* Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, 

Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Polen, 
Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland og Sverige.
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Vi noterer os også, at flertallet af medlemsstaterne mener, at fødevarer fremstillet af dyr, som er op-

nået ved en kloningsteknik, og deres afkom bør reguleres ved særlovgivning. Sådanne fødevarer bør 

derfor udelukkes fra anvendelsesområdet for forordningen om nye fødevarer, så snart der er trådt 

særlovgivning i kraft. I mellemtiden bør disse fødevarer, for at undgå huller i lovgivningen, være 

omfattet af anvendelsesområdet for forordningen om nye fødevarer.

I den forbindelse bør alle relevante kloningstekniske aspekter, særlig dyresundhed, dyrevelfærd, 

etiske spørgsmål, fødevaresikkerhed og handelsrelaterede aspekter, vurderes nøje.

Vi noterer os med resultatet af denne vurdering for øje, at flertallet af medlemsstaterne går ind for at 

anmode Kommissionen om at forelægge Rådet og Europa-Parlamentet et forslag til særlovgivning 

om alle aspekter i forbindelse med kloningsteknikker.

Erklæring fra Det Forenede Kongerige og Nederlandene

Nederlandene og Det Forenede Kongerige vil gerne have ført til protokols, hvorfor de ikke kan 

støtte den erklæring, som 24 medlemsstater har forelagt, og vil især gerne understrege, at det er 

vigtigt at fastholde princippet om, at lovgivning bør være evidensbaseret, og at der ikke bør træffes 

afgørelse om lovgivningsløsninger, før der er foretaget detaljerede vurderinger.

I de pågældende medlemsstaters erklæring anmodes Kommissionen om at forelægge Rådet og 

Europa-Parlamentet et forslag til særlovgivning om alle aspekter i forbindelse med kloningsteknik-

ker. Nederlandene og Det Forenede Kongerige erkender, at det kan blive nødvendigt med særlov-

givning om fødevarer fremstillet af dyr, som er opnået ved en kloningsteknik, og deres afkom. Men 

så længe Kommissionen ikke har foretaget nogen vurdering af behovet for sådan lovgivning og fo-

relagt Rådet og Europa-Parlamentet en rapport, jf. artikel 24, stk. 2, i førstebehandlingsholdningen, 

mener vi, at det er for tidligt at opfordre til omfattende lovgivning, før resultatet af Kommissionens 

rapport foreligger, og der om nødvendigt er foretaget en detaljeret konsekvensanalyse.
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Erklæring fra Grækenland

Grækenland undlader at stemme om Rådets førstebehandlingsholdning vedrørende forslaget til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer, om ændring af forordning (EF) 

nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) 

nr. 1852/2001.

Grækenland mener ikke, at fødevarer fremstillet af dyr, som er opnået ved en kloningsteknik, og 

deres afkom bør være omfattet af anvendelsesområdet for dette forslag. Vi mener, at det for at be-

skytte menneskers sundhed, dyrs sundhed og velfærd samt et bæredygtigt miljø bør forbydes at 

markedsføre sådanne fødevarer i det indre marked.

Denne holdning skyldes bl.a., at det er nødvendigt at anvende forsigtighedsprincippet, fordi det på 

grundlag af den hidtidige videnskabelige dokumentation ikke er muligt at udelukke eventuelle

fremtidige farer som følge af anvendelsen af teknikker til kloning af dyr i forbindelse med fremstil-

ling af fødevarer. Vi vil desuden gerne understrege, at vores holdning afspejler hele den græske of-

fentligheds store følsomhed og negative holdning over for fødevarer fra klonede dyr.

Erklæring fra Tyskland til optagelse i protokollen

Under drøftelserne om at få forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødeva-

rer tilpasset til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Tyskland givet 

udtryk for væsentlige betænkeligheder med hensyn til den fastsatte fremgangsmåde, som består i at 

lade nye fødevarer være omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretil-

sætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer, men hvor der alligevel fastsættes en anden 

godkendelsesprocedure end for de stoffer, der allerede falder ind herunder. Disse betænkeligheder 

er fortsat til stede.

For imidlertid ikke at stå i vejen for en kompromisløsning og dermed for vedtagelsen af den fælles 

holdning tilslutter Tyskland sig den foreslåede tilgang til tilpasning af forordningen til TEUF og 

frafalder således sine forbehold.
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Tyskland er dog fortsat af den opfattelse, at en punktuel tilpasning af forordning (EF) nr. 1331/2008 

i form af en særlovgivning for nye fødevarer ikke er berettiget. Et væsentligt sigte med revisionen 

af forordningen er, at anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1331/2008 udvides til at omfatte 

nye fødevarer, og at godkendelsesproceduren efter forordning (EF) nr. 1331/2008 også anvendes på 

nye fødevarer. Den tilstræbte standardisering af godkendelsesprocedurerne opnås ikke med den nu-

værende foreslåede tilgang.

Endvidere udestår fortsat afklaringen af en række horisontale spørgsmål, som også kan have afgø-

rende betydning for den foreliggende lovregulering.

_________________
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Bruxelles, den 9. marts 2010 (10.03)
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2008/0002 (COD)
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer, om ændring af 

forordning (EF) nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001
(førstebehandling) (R + E)
– Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse
– Erklæring fra Kommissionen

Erklæring fra Kommissionen

Af Rådets politiske aftale fra juni 2009 fremgik det, at tilpasningen af definitionen af industrielt 

fremstillet nanomateriale til såvel de videnskabelige og tekniske fremskridt som de definitioner, der 

senere måtte blive enighed om på internationalt plan, bør ske i overensstemmelse med forskriftspro-

ceduren med kontrol. I Rådets foreliggende førstebehandlingsholdning er tilpasningen af denne de-

finition begrænset til vedtagelse af yderligere kriterier for at præcisere den. 
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For det første indebærer denne ændring, at enhver tilpasning af selve definitionen kun vil være mu-

lig gennem den almindelige lovgivningsprocedure. Kommissionen går imod denne begrænsning, da 

den vil forhindre, at den pågældende definition afspejler det højeste videnskabelige stade, og da den 

vil få negative konsekvenser for innovationen i fødevareindustrien.

Kommissionen går endvidere imod, at vedtagelsen af yderligere kriterier for at præcisere definitio-

nerne sker ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF. Kommissionen er af den 

opfattelse, at vedtagelsen af disse kriterier er ensbetydende med, at der suppleres med ikke-

væsentlige bestemmelser i forordningen, og disse bør derfor vedtages ved delegerede retsakter i 

henhold til artikel 290 i TEUF. Det drejer sig om definitionerne i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i)–iv) 

af underkategorier af nye fødevarer, artikel 3, stk. 2, litra c), af industrielt fremstillet nanomateriale 

samt artikel 3, stk. 2, litra d) og e), vedrørende traditionelle fødevarer fra tredjelande.

________________________
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EUROPA-KOMMISSIONEN 

Bruxelles, den 24.3.2010 
KOM(2010)124 endelig 

2008/0002 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 
vedrørende 

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om nye fødevarer, ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 og ophævelse af 

forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 
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2008/0002 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 
vedrørende 

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om nye fødevarer, ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 og ophævelse af 

forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 

1. SAGSFORLØB 

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2007) 872 endelig – 2008/0002COD): 

[14. januar 2008] 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

[29. maj 2008] 

Udtalelse afgivet af Europa-Parlamentet ved 
førstebehandlingen: 

[25. marts 2009] 

Ændret forslag fremsendt: [*…] 

Rådets førstebehandlingsholdning vedtaget: [15. marts 2010] 

* På grund af arbejdet i Rådet, da sagen blev første førstebehandlet i Europa-
Parlamentet, fandt Kommissionen det ikke nødvendigt at udarbejde et ændret 
forslag, men den gav udtryk for sin holdning til Parlamentets ændringer i dok. 
SP(2009) 3060, der blev sendt til Europa-Parlamentet den 11. september 2009. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

1. Der har været EU-regler om godkendelse og anvendelse af nye fødevarer siden 
1997, hvor Rådets forordning (EF) nr. 258/97 blev vedtaget. 
Forordningsforslaget har til formål at ajourføre og tydeliggøre bestemmelserne 
omkring godkendelse og markedsføring af nye fødevarer og samtidig garantere 
fødevaresikkerheden og beskyttelsen af menneskers sundhed og forbrugernes 
interesser og sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten. Forslaget 
ophæver forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 
1852/2001. 

2. Forslaget tager sigte på at gøre godkendelsesproceduren mere strømlinet og 
centralisere den på EU-plan i tråd med forordning (EF) nr. 1331/2008 om den 
fælles godkendelsesprocedure. Det indeholder bestemmelser om en særlig 
godkendelsesprocedure for traditionelle fødevarer fra tredjelande og præciserer 
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definitionen af nye fødevarer, bl.a. med hensyn til nye teknologier af betydning 
for fødevarer.  

3. Den eksisterende procedure for udvidet anvendelse afskaffes, og godkendelsen 
kobles ikke længere sammen med en bestemt ansøger, men der bliver i stedet 
afgørelser om generelle godkendelser, undtagen når der indrømmes 
databeskyttelse i forbindelse med innovative fødevarer. 

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING 

3.1. GENERELLE BEMÆRKNINGER 

 Rådets holdning afspejler resultatet af behandlingen af Kommissionens forslag 
under hensyntagen til de ændringer, Europa-Parlamentet har vedtaget. 

 Kommissionen kan acceptere alle de ændringer, Rådet har indført i forhold til 
det oprindelige forslag, bortset fra inddragelsen af afkom (første generation) af 
klonede dyr i forslagets anvendelsesområde og visse ændringer, der er indført 
som følge af ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

3.2. VIGTIGSTE ÆNDRINGER INDFØRT VED RÅDETS HOLDNING  

 Rådet har i sin holdning indarbejdet adskillige ændringer, som Europa-
Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen, og som Kommissionen også 
godkendte. 

a) Forordningens mål 

 Rådets holdning (artikel 1 og betragtning 1 og 2) har på grundlag af 
Europa-Parlamentets ændringer udvidet forordningens mål til også at 
omfatte beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd. Målene er i tråd med 
anden særlig fødevarelovgivning, som er blevet ajourført, og 
Kommissionen kan tilslutte sig dette.  

b) Traditionelle fødevarer fra tredjelande 

 Kommissionens forslag omfattede en forenklet procedure baseret på en 
meddelelse fra en interesseret part forud for markedsføringen i EU af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, for hvilke der kan forelægges 
dokumentation for langvarig sikker anvendelse som fødevare. 

 Rådet har afvist en sådan procedure, da det gerne vil have, at Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet afgiver en videnskabelig 
udtalelse, og at medlemsstaterne bliver hørt om godkendelsen af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande med henblik på markedsføring i 
EU. Rådet går dog med til en særlig procedure (artikel 11, stk. 3 og 5) 
med kortere frister (9 måneder i stedet for 18 måneder). Kommissionen 
kan godt gå ind for dette kompromis. 
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c) Nanoteknologi 

 Hvad angår nanoteknologi ønskede Europa-Parlamentet, at der blev 
indført en retlig definition af nanomaterialer, og at mærkning af sådanne 
produkter blev obligatorisk. 

 Hvad angår mærkning bør mærkningskrav efter Rådets opfattelse 
foreskrives ved afgørelsen om godkendelse ud fra, hvad der er relevant 
for den enkelte sag. 

 Rådets holdning (artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iv), og litra c)) omfatter en 
definition af "industrielt fremstillet nanomateriale" og krav om 
systematisk evaluering og godkendelse forud for markedsføring af alle 
fødevareingredienser, der indeholder sådanne nanomaterialer. 

 Disse ændringer kan Kommissionen tilslutte sig. 

d) Kloning af dyr 

 Der er betydelige forskelle mellem Rådets og Europa-Parlamentets 
holdninger til kloning. Europa-Parlamentets ændringer går ud på at fjerne 
produkter fra kloner og deres afkom fra forordningens 
anvendelsesområde og indføre et forbud mod anvendelse af fødevarer fra 
kloner og deres afkom eller i det mindste et moratorium, indtil der er 
vedtaget en særlig lovgivning herom. En sådan udelukkelse fra 
anvendelsesområdet, indtil der er indført særlig lovgivning om kloning, 
vil medføre en situation, hvor der ikke ville eksistere nogen gældende 
harmoniseret EU-lovgivning efter ophævelsen af den nuværende 
forordning om nye fødevarer. 

 Efter Rådets opfattelse ville det være hensigtsmæssigt med en særlig 
lovgivning om kloning for at tage hensyn til de forskellige aspekter ved 
kloningsproblematikken. Rådet finder imidlertid, at forordningen om nye 
fødevarer fortsat bør finde anvendelse, så fødevarer fra klonede dyr er 
omfattet, indtil der er indført en særlig lovgivning. Dertil kommer, at 
Rådet enstemmigt går ind for, at fødevarer fra kloners afkom i første 
generation bliver omfattet af definitionen af nye fødevarer, hvilket 
betyder, at sådanne fødevarer skal være omfattet af en 
markedsføringsgodkendelse, inden de markedsføres. 

 I henhold til artikel 24, stk. 2, i Rådets holdning skal Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om alle aspekter af 
fødevarer fremstillet af klonede dyr og fra deres afkom eventuelt 
efterfulgt af relevante forslag til lovgivning.  

 Kommissionen går ikke ind for, at fødevarer fra kloners afkom medtages 
i anvendelsesområdet, og kan derfor ikke godkende Rådets holdning 
(artikel 3, stk. 2, litra b)). Kommissionen går ind for at bevare status quo 
med hensyn til reglerne om fødevarer fremstillet ved nye avlsmetoder 
som kloning og vil udarbejde den planlagte rapport inden årets udgang. 
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 Den nuværende og den ændrede definition af nye fødevarer omfatter alle 
fødevarer (inkl. kød og mælk) fra dyr avlet ved nye 
reproduktionsmetoder (f.eks. kloning), men ikke fødevarer fra dyr avlet 
ved konventionelle reproduktionsmetoder (dvs. metoder, der blev 
anvendt, før forordning (EF) nr. 258/97 trådte i kraft). 

 Efter Kommissionens opfattelse er der ikke nogen grund til at lade 
fødevarer fra kloners afkom være omfattet af anvendelsesområdet, da de 
er frembragt ved konventionelle avlsmetoder, og da det ikke ville stå i 
forhold til forordningens mål, især fødevaresikkerheden, og ikke ville 
være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, hvis fødevarer fra kloners afkom skulle være omfattet af 
ordningen med godkendelser forud for markedsføring. Dertil kommer, at 
en sådan bestemmelse ville være i strid med EU's internationale 
forpligtelser. 

e) Databeskyttelse 

 For at fremme innovation i fødevarebranchen blev der med 
Kommissionens forslag indført mulighed for at beskytte nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder. Rådets holdning støtter og styrker disse 
foranstaltninger (artikel 16, stk. 1 og 4) ved at opstille kriterier for at 
kunne søge om databeskyttelse og ved at give mulighed for en 5-årig 
godkendelse, der er koblet sammen med ansøgeren. Kommissionen kan 
tilslutte sig disse ændringer. 

f) Tilpasning til Lissabontraktaten 

 Som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev Rådets holdning 
tilpasset for at tage hensyn til artikel 290 og 291 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 

 Vedtagelse af yderligere kriterier med henblik på at præcisere de 
definitioner, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i)-iv), af 
underkategorier af nye fødevarer, artikel 3, stk. 2, litra c), af industrielt 
fremstillet nanomateriale samt artikel 3, stk. 2, litra d) og e), vedrørende 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, skulle ske ved 
gennemførelsesretsakter. Efter Kommissionens opfattelse er fastlæggelse 
af sådanne kriterier en foranstaltning, der supplerer ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, og som bør vedtages ved delegerede 
retsakter.  

 Hvad angår tilpasning af definitionen af "industrielt fremstillede 
nanomaterialer" til den videnskabelige og tekniske udvikling og til 
definitioner fastlagt på internationalt plan betyder fraværet af en 
bestemmelse i Rådets førstebehandlingsholdning, som giver mulighed for 
revision af definitionen for at tage hensyn til den tekniske udvikling, efter 
Kommissionens opfattelse, at den almindelige lovgivningsprocedure skal 
tages i brug ved en revision. Dette vil forhindre, at den pågældende 
definition afspejler det højeste videnskabelige stade, og vil få negative 
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konsekvenser for innovationen i fødevareindustrien. En sådan tilpasning 
tager sigte på at ændre ikke-væsentlige elementer i forordningen og bør 
vedtages ved delegerede retsakter1. 

 Derfor kan Kommissionen ikke gå ind for de nævnte bestemmelser i 
Rådets holdning.  

 Kommissionen kan ikke godkende den nuværende formulering af 
betragtning 36 om høring af eksperter i den forberedende fase af 
delegerede retsakter. I sin meddelelse af 9. december 2009 om 
anvendelse af artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen forpligtet sig til systematisk at høre 
eksperter fra medlemsstaternes nationale myndigheder, undtagen i de 
tilfælde, hvor dette forberedende arbejde ikke nødvendiggør nogen ny 
ekspertise. Ekspertgrupper kan ikke have en formel institutionel rolle, da 
der ikke er bestemmelserne herom i traktaten. Bestemmelser om 
inddragelse af eksperter i forberedelsen af delegerede retsakter bør derfor 
ikke indgå i basisretsakterne. 

 Endelig mener Kommissionen, for så vidt angår fristen for at gøre 
indsigelser mod delegerede retsakter, at Rådet ikke har givet tilstrækkelig 
begrundelse for at fastsætte en frist på 3 måneder. Kommissionen 
insisterer på en 2-måneders frist (som evt. kan forlænges med 1 ekstra 
måned) og kan ikke tilslutte sig Rådets ændring. 

 Kommissionen kan ikke desto mindre tilslutte sig, at følgende 
foranstaltninger tilpasses ved gennemførelsesretsakter: 

– proceduren for fastlæggelse af status som nye fødevarer (artikel 4, 
stk. 4) 

– afgørelser om, hvorvidt en type fødevare hører under 
anvendelsesområdet (artikel 5) 

– opdatering af listen over traditionelle fødevarer fra tredjelande 
(artikel 11, stk. 5) 

– vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for proceduren for 
traditionelle fødevarer fra tredjelande (artikel 11, stk. 7) 

– opdatering af EU-listen ved databeskyttelse inden udløbet af 5-års-
perioden for databeskyttelse (artikel 16, stk. 5) 

– vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for at sikre information 
af offentligheden 

– vedtagelse af overgangsforanstaltningerne vedrørende udestående 
ansøgninger (artikel 27, stk. 2) 

                                                 
1 Erklæring fra Kommissionen på Rådsmødet den 15. marts 2010. 
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– opdatering af EU-listen over godkendte nye fødevarer (artikel 28, 
stk. 8). 

4. KONKLUSION 

Kommissionen kan acceptere alle de ændringer, Rådet har indført i forhold til det 
oprindelige forslag, bortset fra inddragelsen af afkom (første generation) af klonede 
dyr i forslagets anvendelsesområde og de foreslåede tilpasninger af en række 
komitologirelaterede bestemmelser til Lissabontraktaten. Derfor kan Kommissionen 
ikke tilslutte sig Rådets holdning. 
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ANNEX 

Erklæring fra Kommissionen 

Af Rådets politiske aftale fra juni 2009 fremgik det, at tilpasningen af definitionen af 
industrielt fremstillet nanomateriale til såvel de videnskabelige og tekniske fremskridt som de 
definitioner, der senere måtte blive enighed om på internationalt plan, bør ske i 
overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol. I Rådets foreliggende 
førstebehandlingsholdning er tilpasningen af denne definition begrænset til vedtagelse af 
yderligere kriterier for at præcisere den.  

For det første indebærer denne ændring, at enhver tilpasning af selve definitionen kun vil 
være mulig gennem den almindelige lovgivningsprocedure. Kommissionen går imod denne 
begrænsning, da den vil forhindre, at den pågældende definition afspejler det højeste 
videnskabelige stade, og da den vil få negative konsekvenser for innovationen i 
fødevareindustrien. 

Kommissionen går endvidere imod, at vedtagelsen af yderligere kriterier for at præcisere 
definitionerne sker ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF. 
Kommissionen er af den opfattelse, at vedtagelsen af disse kriterier er ensbetydende med, at 
der suppleres med ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen, og disse bør derfor vedtages 
ved delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF. Det drejer sig om definitionerne i 
artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i)–iv) af underkategorier af nye fødevarer, artikel 3, stk. 2, litra c), 
af industrielt fremstillet nanomateriale samt artikel 3, stk. 2, litra d) og e), vedrørende 
traditionelle fødevarer fra tredjelande. 
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