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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr .../...

av den

om nya livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr1331/2008

och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97

och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

                                               

1 EUT C 224, 30.8.2008, s. 81.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 mars 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT) 

och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT),
Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel är en väsentlig del av den inre 

marknaden och bidrar i hög grad till att skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande 

samt till att tillvarata deras sociala och ekonomiska intressen. Skillnader mellan nationella 

lagar och andra författningar som gäller säkerhetsbedömning och godkännande av nya 

livsmedel kan hindra den fria rörligheten för dessa och därmed skapa orättvisa 

konkurrensvillkor.

(2) Ett gott skydd för folkhälsan bör säkerställas i unionens politik. Vederbörlig 

uppmärksamhet bör när så är lämpligt ägnas skyddet av miljön och djurs välbefinnande.
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(3) Unionsbestämmelser om nya livsmedel fastställdes genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya 

livsmedelsingredienser1 och genom kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 av 

den 20 september 2001 om fastställande av närmare bestämmelser om att göra vissa 

uppgifter tillgängliga för allmänheten och om skydd av uppgifter som ska tillhandahållas 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/972. Av tydlighetsskäl bör 

förordning (EG) nr 258/97 och förordning (EG) nr 1852/2001 upphävas, och förordning 

(EG) nr 258/97 bör ersättas med den här förordningen. Kommissionens 

rekommendation 97/618/EG av den 29 juli 1997 om de vetenskapliga aspekterna på och 

utformningen av information som skall lämnas som stöd för ansökningar om att släppa ut 

nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser på marknaden, samt utarbetandet av de 

första utvärderingsrapporterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 258/973 blir därigenom obsolet med avseende på nya livsmedel.

                                               

1 EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.
2 EGT L 253, 21.9.2001, s. 17.
3 EGT L 253, 16.9.1997, s. 1.



11261/3/09 REV 3 /mg 4
DG I SV

(4) För att säkerställa kontinuiteten med förordning (EG) nr 258/97 bör kriteriet för huruvida 

ett livsmedel anses vara nytt även fortsättningsvis vara att det inte i någon betydande 

omfattning har använts som människoföda inom unionen före den dag då förordning (EG) 

nr 258/97 blev tillämplig, det vill säga den 15 maj 1997. Med användning inom unionen 

avses användning inom medlemsstaterna oberoende av dagen för deras anslutning till 

Europeiska unionen.

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 

allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet1 är tillämplig. Den befintliga definitionen av nytt livsmedel bör göras 

tydligare och uppdateras genom att befintliga kategorier ersätts med en hänvisning till den 

allmänna definitionen av livsmedel i den förordningen.

                                               

1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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(6) Det bör också klargöras att ett livsmedel bör betraktas som nytt när en produktionsteknik 

som inte tidigare använts i unionen för livsmedelsproduktion tillämpas på det livsmedlet.

Särskilt ny teknik inom avel och växtförädling och livsmedelsproduktion som har en 

inverkan på livsmedel och därmed eventuellt på livsmedelssäkerheten, bör omfattas av 

denna förordning. Till nya livsmedel bör därför räknas livsmedel som härrör från djur och 

som framställts genom icke-traditionell avelsteknik eller från deras avkomma, livsmedel 

som härrör från växter som framställts genom icke-traditionell förädlingsteknik, livsmedel 

som framställts genom nya produktionsprocesser som kan ha en inverkan på livsmedel 

samt livsmedel som innehåller eller består av konstruerade nanomaterial. Livsmedel som 

framställts av nya växtsorter eller djurraser som är resultatet av traditionella avels- eller 

förädlingstekniker bör inte betraktas som nya livsmedel. Vidare bör det klargöras att 

livsmedel från tredjeländer som är nya i unionen kan betraktas som traditionella endast om 

de härrör från primärproduktion enligt definitionen i förordning (EG) nr 178/2002, oavsett 

om de är bearbetade eller obearbetade (t.ex. frukt, sylt, fruktjuice). Livsmedel som 

framställts på detta sätt bör dock inte inbegripa livsmedel som har framställts av djur eller 

växter på vilka en icke-traditionell avels- eller förädlingsteknik tillämpats, livsmedel som 

har framställts från avkomman från sådana djur eller livsmedel på vilka en ny 

produktionsmetod tillämpas.
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(7) I ljuset av yttrandet av den 16 januari 2008 från Europeiska gruppen för etik inom 

vetenskap och ny teknik, som inrättades genom kommissionens beslut av 

den 16 december 1997, och yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

av den 15 juli 2008 har emellertid teknik för kloning av djur, såsom somatisk 

cellkärnöverföring, sådana specifika egenskaper att denna förordning inte kan behandla 

alla kloningsfrågor. Därför bör livsmedel framställda från djur vilka har erhållits genom 

användning av en kloningsteknik och från deras avkomma bli föremål för en rapport från 

kommissionen till Europaparlamentet och rådet, vid behov följd av ett lagstiftningsförslag.

Om det antas särskild lagstiftning bör tillämpningsområdet för denna förordning anpassas 

i enlighet därmed.

(8) Tillämpningsåtgärder bör antas, så att det finns kriterier för att underlätta bedömningen av 

huruvida ett livsmedel användes som människoföda i någon betydande omfattning inom 

unionen före den 15 maj 1997. Om ett livsmedel före den dagen uteslutande användes som 

eller i kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG1 bör det få släppas ut på 

marknaden inom unionen efter den dagen för samma användning utan att betraktas som 

nytt livsmedel. Denna användning som eller i kosttillskott bör dock inte beaktas vid 

bedömningen av huruvida livsmedlet användes som människoföda i någon betydande 

omfattning inom unionen före den 15 maj 1997. Användning av livsmedlet i fråga för 

andra ändamål än till exempel som eller i kosttillskott bör därför godkännas i enlighet med 

denna förordning.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51). 
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(9) Användning av konstruerade nanomaterial i livsmedelsproduktionen kan komma att öka 

till följd av framtida teknikutveckling. För att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 

människor, fri rörlighet för varor och rättssäkerhet för tillverkarna är det nödvändigt att 

utarbeta en enhetlig definition av konstruerade nanomaterial på internationell nivå.

Unionen bör sträva efter att uppnå en överenskommelse om en definition inom lämpliga 

internationella forum. Om en sådan överenskommelse nås bör definitionen av konstruerade 

nanomaterial i denna förordning anpassas därefter.

(10) Livsmedelsprodukter som framställts av livsmedelsingredienser som inte omfattas av 

denna förordning bör inte betraktas som nya livsmedel, särskilt om produkten framställts 

genom ändring av livsmedlets ingredienser eller sammansättningen hos eller mängden av 

sådana livsmedelsingredienser. Ändringar av en livsmedelsingrediens, t.ex. selektiva 

extrakt eller användning av andra delar av en växt, som hittills inte använts som 

människoföda inom unionen, bör fortfarande omfattas av förordningen.
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(11) Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av 

den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel1 bör 

tillämpas när en produkt med hänsyn till dess samtliga egenskaper kan omfattas både av 

definitionen av läkemedel och av definitionen av en produkt som omfattas av annan 

unionslagstiftning. I detta avseende bör en medlemsstat, om den i enlighet med 

direktiv 2001/83/EG fastställer att en produkt är ett läkemedel, kunna begränsa 

utsläppandet på marknaden av en sådan produkt i enlighet med unionsrätten. Dessutom är 

läkemedel undantagna från den definition av livsmedel som fastställs i förordning (EG) 

nr 178/2002 och bör inte omfattas av den här förordningen.

(12) Nya livsmedel som godkänts enligt förordning (EG) nr 258/97 bör behålla sin status som 

nya livsmedel, men godkännande bör krävas för nya användningsområden för dessa 

livsmedel.

                                               

1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.
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(13) Livsmedel som är avsedda för teknisk användning eller som är genetiskt modifierade bör 

inte omfattas av denna förordning. Genetiskt modifierade livsmedel som omfattas av 

förordning (EG) nr 1829/20031, livsmedel som enbart används som tillsatser som omfattas 

av förordning (EG) nr 1333/20082, aromer som omfattas av förordning (EG) 

nr 1334/20083, enzymer som omfattas av förordning (EG) nr 1332/20084 och 

extraktionsmedel som omfattas av direktiv 2009/32/EG5 bör därför inte omfattas av den 

här förordningen.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 
om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 
om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 
om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning 
i och på livsmedel (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).

4 Europaparlamentets och rådets förordning nr 1332/2008 av den 16 december 2008 
om livsmedelsenzymer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG av den 23 april 2009 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och 
livsmedelsingredienser (omarbetning) (EUT L 141, 6.6.2009, s. 3).
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(14) Användningen av vitaminer och mineraler regleras av specifik särlagstiftning på 

livsmedelsområdet. Vitaminer och mineraler som omfattas av direktiv 2002/46/EG, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 

om tillsättning av vitaminer och mineralämnen och av vissa andra ämnen i livsmedel1 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för 

särskilda näringsändamål (omarbetning)2 bör därför inte omfattas av den här förordningen.

Dessa specifika rättsakter omfattar dock inte fall där de godkända vitaminerna och 

mineralämnena har framställts genom produktionsmetoder eller med användning av nya 

källor som inte beaktades när de godkändes. I avvaktan på ändringar av dessa specifika 

rättsakter bör sådana vitaminer och mineralämnen därför inte undantas från den här 

förordningens tillämpningsområde om produktionsmetoderna eller de nya källorna innebär 

betydande förändringar av sammansättningen eller strukturen på vitaminerna eller 

mineralerna som påverkar deras näringsvärde, hur de metaboliseras eller halten av icke 

önskvärda ämnen.

(15) Nya livsmedel, utom vitaminer och mineraler, avsedda för särskilda näringsändamål, för 

berikning av livsmedel eller som kosttillskott, bör bedömas i enlighet med denna 

förordning. De bör också i fortsättningen omfattas av bestämmelserna 

i direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1925/2006, direktiv 2009/39/EG och 

i de särdirektiv som avses i direktiv 2009/39/EG samt i bilaga I till det direktivet.

                                               

1 EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.
2 EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.
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(16) Bedömningen av huruvida ett livsmedel använts som människoföda i någon betydande 

omfattning inom unionen före den 15 maj 1997 bör grundas på den information som 

lämnas av livsmedelsföretagare och i förekommande fall stöds av annan information som 

är tillgänglig i medlemsstaterna. Om det saknas information eller tillräcklig information 

om att livsmedlet använts som människoföda före den 15 maj 1997, bör ett enkelt och 

tydligt förfarande, där kommissionen, medlemsstaterna och eventuella berörda parter 

deltar, fastställas för inhämtande av sådan information.

(17) Nya livsmedel bör släppas ut på marknaden inom unionen endast om de är säkra och inte 

vilseleder konsumenten. Dessutom bör det nya livsmedlet, om det är avsett att ersätta ett 

annat livsmedel, inte avvika från detta livsmedel på ett sätt som skulle vara näringsmässigt 

ofördelaktigt för konsumenten.
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(18) Det är nödvändigt att tillämpa ett harmoniserat centraliserat förfarande för 

säkerhetsbedömningar och godkännanden som är effektivt, tidsbegränsat och tydligt. För 

att ytterligare harmonisera olika godkännandeförfaranden för livsmedel bör 

säkerhetsbedömning av nya livsmedel och införandet av dem i unionsförteckningen ske i 

enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av 

den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av 

livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer1 vilket bör vara tillämpligt 

när särskilt undantag inte görs genom den här förordningen. När kommissionen mottar en 

ansökan om godkännande av en produkt som ett nytt livsmedel bör den bedöma ansökans 

giltighet och tillämplighet. Vid godkännande av nya livsmedel bör hänsyn även tas till 

andra relevanta faktorer, däribland etiska faktorer, faktorer som är relaterade till miljö och 

djurs välbefinnande samt försiktighetsprincipen.

(19) Det bör även fastställas kriterier för utvärderingen av de potentiella risker som nya 

livsmedel kan ge upphov till. För att säkerställa en harmoniserad vetenskaplig bedömning 

av nya livsmedel bör sådana bedömningar göras av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet ("myndigheten").

                                               

1 EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.
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(20) För närvarande är informationen om riskerna med konstruerade nanomaterial otillräcklig.

För att bättre kunna bedöma deras säkerhet bör kommissionen i samarbete med 

myndigheten utveckla testmetoder där särdragen hos konstruerade nanomaterial beaktas.

(21) För att förenkla förfarandena bör de sökande tillåtas lämna in en samlad ansökan för 

livsmedel som omfattas av särlagstiftning på livsmedelsområdet. Förordning (EG) 

nr 1331/2008 bör därför ändras i enlighet med detta. I och med att Lissabonfördraget

trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska 

gemenskapen, och ordet "gemenskapen" bör ersättas med "unionen" i hela den 

förordningen.
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(22) Om traditionella livsmedel från tredjeländer är upptagna i förteckningen över traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör de få släppas ut på marknaden inom unionen på villkor som 

motsvarar dem för livsmedel vars tidigare användning har visat sig vara säker. Vad gäller 

säkerhetsbedömning och hantering av traditionella livsmedel från tredjeländer bör det 

beaktas om den tidigare användningen av dessa i deras ursprungsland varit säker. När det 

bedöms huruvida den tidigare användningen av ett livsmedel varit säker, bör användning 

för annat än livsmedel eller för annat än normala kostvanor inte beaktas.

(23) När så är lämpligt bör det på grundval av slutsatserna av säkerhetsbedömningen införas 

krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden för användning av nya livsmedel.

(24) Införandet av ett nytt livsmedel i unionsförteckningen över nya livsmedel eller i 

förteckningen över traditionella livsmedel från tredjeländer bör ske utan att det påverkar 

möjligheten att utvärdera effekterna av den totala konsumtionen av ett ämne som tillsätts 

ett livsmedel eller som används för tillverkningen av livsmedlet eller en jämförbar produkt 

i enlighet med förordning (EG) nr 1925/2006.
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(25) Under vissa omständigheter, för att stimulera forskning och utveckling inom 

livsmedelsindustrin och därigenom även innovation, bör nya vetenskapliga rön och 

äganderättsligt skyddade uppgifter som tillhandahållits i samband med en ansökan om 

införande av ett nytt livsmedel i unionsförteckningen skyddas. Uppgifterna och 

informationen bör under en begränsad period inte få användas till förmån för en senare 

sökande, utan den förre sökandens godkännande. Skyddet av vetenskapliga uppgifter som 

en sökande tillhandahållit bör inte hindra andra sökande från att ansöka om att nya 

livsmedel förs in i unionsförteckningen, på grundval av egna vetenskapliga uppgifter.

(26) Nya livsmedel omfattas av de allmänna märkningskraven i direktiv 2000/13/EG1 och om 

så är nödvändigt av de krav på märkning som avser näringsvärde vilka fastställs i 

direktiv 90/496/EEG2. I vissa fall kan det bli nödvändigt med ytterligare märkning, särskilt 

för att ge en beskrivning av livsmedlet, dess ursprung eller hur det ska användas. När ett 

nytt livsmedel förs in i unionsförteckningen eller i förteckningen över traditionella 

livsmedel från tredjeländer kan särskilda villkor för användning eller märkning införas, 

vilka bl.a. kan gälla särskilda kännetecken eller livsmedelsegenskaper såsom 

sammansättning, näringsvärde eller näringseffekter och avsedd användning av livsmedlet 

eller etiska överväganden eller konsekvenser för specifika befolkningsgruppers hälsa.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt 
om reklam för livsmedel (EGT L 109, 6.5.2000, s. 29). 

2 Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för 
livsmedel (EGT L 276, 6.10.1990, s. 40).
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(27) Genom förordning (EG) nr 1924/20061 harmoniseras medlemsstaternas bestämmelser om 

näringspåståenden och hälsopåståenden. Påståenden om nya livsmedel bör därför endast 

göras i enlighet med den förordningen.

(28) Europeiska gruppen för etik i vetenskap och ny teknik kan, när så är lämpligt, rådfrågas i 

etiska frågor rörande utsläppandet av nya livsmedel på marknaden inom unionen.

(29) Nya livsmedel som släppts ut på marknaden inom unionen enligt förordning (EG) 

nr 258/97 bör även fortsättningsvis släppas ut på marknaden. Nya livsmedel som godkänts 

enligt förordning (EG) nr 258/97 bör tas upp i den unionsförteckning över nya livsmedel 

som inrättas genom den här förordningen. Vidare bör ansökningar som inkommer enligt 

förordning (EG) nr 258/97 före den dag då den här förordningen ska börja tillämpas 

omvandlas till en ansökan enligt den här förordningen, om den första 

utvärderingsrapporten enligt förordning (EG) nr 258/97 ännu inte har överlämnats till 

kommissionen, samt varje gång det krävs en kompletterande utvärderingsrapport i enlighet 

med den förordningen. Andra ännu inte avgjorda ansökningar som lämnats in enligt 

artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 före den dag då den här förordningen ska börja 

tillämpas bör behandlas enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 258/97.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 
om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9). 
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(30) Förordning (EG) nr 882/20041 innehåller allmänna bestämmelser för de offentliga 

kontroller som görs för att fastställa att livsmedelslagstiftningen efterlevs. Medlemsstaterna 

bör uppmanas att utföra offentliga kontroller i enlighet med den förordningen för att 

säkerställa att bestämmelserna i den här förordningen följs.

(31) Kraven på livsmedelshygien enligt förordning (EG) nr 882/20042 är tillämpliga.

(32) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa harmoniserade bestämmelser 

för utsläppande av nya livsmedel på marknaden inom unionen, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför bättre kan uppnås på 

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma 

artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(33) Medlemsstaterna bör anta regler om vilka sanktioner som ska gälla vid överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 

bestämmelserna genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 
30.4.2004, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 
livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).
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(34) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet 

med artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden 

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(35) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att förtydliga vissa definitioner för att 

säkerställa att medlemsstaterna tillämpar dessa bestämmelser på ett harmoniserat sätt på 

grundval av relevanta kriterier, inbegripet definitionen av konstruerade nanomaterial, med 

beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, och icke traditionell 

avelsteknik som inbegriper teknik som används för asexuell reproduktion av genetiskt 

identiska djur som inte använts för livsmedelsproduktion inom unionen före 

den 15 maj 1997. Kommissionen bör vidare ges befogenhet att anta eventuella lämpliga 

övergångsbestämmelser och uppdatera förteckningen över traditionella livsmedel från 

tredjeländer och unionsförteckningen.

                                               

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(36) Kommissionen bör vidare ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avseende de kriterier enligt vilka 

livsmedel kan anses ha använts som människoföda i betydande omfattning inom unionen

före den15 maj1997. Det är av särskild betydelse att kommissionen hör experter under det 

förberedande arbet, i enlighet med det åtagande kommissionen gjort i meddelandet av den 

9 december 2009 om genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Kapitel I

Inledande bestämmelser

Artikel1

Syfte

Genom denna förordning fastställs harmoniserade bestämmelser för utsläppande av nya livsmedel 

på marknaden inom unionen i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för folkhälsan och för 

konsumenternas intressen, samtidigt som det säkerställs att den inre marknaden fungerar effektivt 

med beaktande, när så är lämpligt, av skyddet av miljön och djurs välbefinnande.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Denna förordning ska gälla utsläppandet av nya livsmedel på marknaden inom unionen.

2. Denna förordning ska inte gälla för

a) livsmedel, om och när de används som

i) livsmedelstillsatser som omfattas av förordning (EG) nr 1333/2008,

ii) livsmedelsaromer som omfattas av förordning (EG) nr 1334/2008,
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iii) extraktionsmedel som används vid framställning av livsmedel och omfattas av 

direktiv 2009/32/EG,

iv) livsmedelsenzymer som omfattas av förordning (EG) nr 1332/2008,

v) vitaminer och mineraler som omfattas av direktiv 2002/46/EG, förordning 

(EG) nr 1925/2006 eller direktiv 2009/39/EG, med undantag för redan 

godkända vitaminer och mineralämnen som framställs genom 

produktionsmetoder eller från nya källor som inte beaktades när de godkändes 

enligt specifik lagstiftning, om de produktionsmetoderna eller nya källorna ger 

upphov till sådana betydande förändringar som avses i artikel 3.2 a iii i den här 

förordningen,

b) livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 3

Definitioner

1. I denna förordning ska definitionerna i förordning (EG) nr 178/2002 gälla.
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2. Dessutom gäller följande definitioner:

a) nytt livsmedel: livsmedel som inte användes som människoföda i betydande 

omfattning i unionen före den 15 maj 1997, däribland

i) livsmedel av animaliskt ursprung om en icke-traditionell avelsteknik som inte 

användes före den 15 maj 1997 för livsmedelsframställning inom unionen 

tillämpats på djuret, och livsmedel från avkomman från dessa djur, 

ii) livsmedel av vegetabiliskt ursprung, om en icke-traditionell förädlingsteknik 

som inte användes före den 15 maj 1997 för livsmedelsframställning inom 

unionen tillämpats på växten och om denna icke-traditionella förädlingsteknik, 

när den tillämpas på växten, innebär betydande förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som påverkar dess näringsvärde, hur det 

metaboliseras eller halten av icke önskvärda ämnen, 

iii) livsmedel för vilka det tillämpas en ny produktionsmetod som inte användes 

före den 15 maj 1997 för livsmedelsframställning inom unionen, om denna 

produktionsmetod innebär betydande förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som påverkar dess näringsvärde, hur det 

metaboliseras eller halten av icke önskvärda ämnen, 
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iv) livsmedel som innehåller eller består av konstruerade nanomaterial, 

v) traditionella livsmedel från ett tredjeland, och

vi) livsmedelsingredienser som uteslutande använts i kosttillskott inom unionen 

före den 15 maj 1997 om de ska användas i andra livsmedel än kosttillskott.

Om ett livsmedel uteslutande använts som eller i kosttillskott före den dagen, 

får det dock släppas ut på marknaden inom unionen efter den dagen för samma 

användning utan att betraktas som nytt livsmedel.

b) avkomma: djur som framställts genom en traditionell avelsteknik, där minst en av 

föräldrarna är ett djur som framställts genom en icke-traditionell avelsteknik.

c) konstruerat nanomaterial: avsiktligt tillverkat material som har en eller fler 

dimensioner i storleksordningen 100 nm eller mindre eller som består av åtskilda 

funktionella delar, antingen i sitt inre eller på ytan, varav många har en eller flera 

dimensioner i storleksordningen 100 nm eller mindre, inbegripet strukturer, 

agglomerat eller aggregat, som kan vara i en storleksordning över 100 nm men 

behåller egenskaper som är utmärkande för nanonivån.
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Egenskaper som är utmärkande för nanonivå inbegriper

i) de egenskaper som avser de stora särskilda ytorna hos materialet i fråga 

och/eller

ii) specifika fysisk-kemiska egenskaper som skiljer sig från egenskaperna hos 

samma material som inte har nanoform.

d) traditionellt livsmedel från ett tredjeland: annat nytt livsmedel än det som avses i 

led a i–iv, som härrör från primärproduktion och med tidigare användning som 

livsmedel i något tredjeland, på ett sådant sätt att livsmedlet i fråga ingår och har 

ingått i den vanliga kosthållningen sedan minst 25 år för en stor del av landets 

befolkning.

e) tidigare säker användning som livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos livsmedlet i 

fråga har bekräftats genom uppgifter om sammansättningen och genom erfarenheter 

från livsmedlets nuvarande och tidigare användning under minst 25 år som del av 

den vanliga kosthållningen för en stor del av ett lands befolkning.

3. Kommissionen får anta ytterligare kriterier för att förtydliga definitionerna i punkt 2 a i–iv 

samt 2 c, d och e i denna artikel i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i 

artikel 19.2.
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Artikel 4

Förfarande för fastställande av status som nytt livsmedel

1. Livsmedelsföretagare ska kontrollera statusen för det livsmedel som de avser släppa ut på 

marknaden inom unionen med avseende på denna förordnings tillämpningsområde.

2. Livsmedelsföretagare ska vid tveksamhet samråda med den relevanta behöriga 

myndigheten för nya livsmedel enligt definitionen i artikel 15 i förordning (EG) 

nr 1331/2008 om det livsmedlets status. På begäran av den relevanta behöriga 

myndigheten ska livsmedelsföretagaren lämna uppgifter om i vilken omfattning livsmedlet 

i fråga användes som livsmedel i unionen före den 15 maj 1997.

3. Vid behov får den behöriga myndigheten samråda med andra behöriga myndigheter och 

kommissionen om i vilken omfattning ett livsmedel användes som livsmedel inom unionen 

före den 15 maj 1997. Svaren vid ett sådant samråd ska även överlämnas till 

kommissionen. Kommissionen ska sammanfatta de mottagna svaren och meddela resultatet 

av samrådet till alla behöriga myndigheter.

4. Kommissionen får anta tillämpningsåtgärder för punkt 3 i den här artikeln i enlighet med 

det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.
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Artikel 5

Tolkningsbeslut

Vid behov får det i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2 avgöras om 

en typ av livsmedel omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Kapitel II

Krav för utsläppande av nya livsmedel 

på marknaden inom unionen

Artikel 6

Förbud mot nya livsmedel som inte uppfyller kraven

Ett nytt livsmedel får inte släppas ut på marknaden inom unionen om användningen av det inte 

uppfyller kraven i denna förordning.
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Artikel 7

Förteckning över nya livsmedel

1. Kommissionen ska föra en unionsförteckning över sådana godkända nya livsmedel som 

inte är traditionella livsmedel från tredjeländer (nedan kallad unionsförteckningen), vilken 

ska offentliggöras i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1331/2008.

2. Kommissionen ska upprätta och föra en förteckning över traditionella livsmedel från 

tredjeländer som är godkända enligt artikel 11.5 i denna förordning, vilken ska 

offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

3. Endast nya livsmedel som införts i unionsförteckningen eller i förteckningen över 

traditionella livsmedel från tredjeländer får släppas ut på marknaden inom unionen.

Artikel 8

Allmänna villkor för införande av nya

 livsmedel i förteckningarna

Ett nytt livsmedel får införas i den tillämpliga förteckningen endast om det uppfyller följande 

villkor:

a) Det får enligt tillgängliga vetenskapliga rön inte utgöra en hälsorisk för konsumenten.
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b) Konsumenten får inte vilseledas.

c) Om livsmedlet är avsett att ersätta ett annat livsmedel får det inte skilja sig från detta 

livsmedel på ett sådant sätt att normal konsumtion av det skulle vara näringsmässigt 

ofördelaktig för konsumenten.

Artikel 9

Unionsförteckningens innehåll

1. Unionsförteckningen ska uppdateras i enlighet med det förfarande som fastställs i 

förordning (EG) nr 1331/2008 och i tillämpliga fall i enlighet med artikel 16 i den här 

förordningen.

2. Uppgifterna om ett nytt livsmedel i unionsförteckningen ska omfatta en specifikation av 

livsmedlet och i tillämpliga fall ange villkoren för användning, ytterligare särskilda 

märkningskrav för att informera slutkonsumenten och/eller krav på övervakning efter 

försäljningen samt, i tillämpliga fall, de uppgifter som avses i artikel 16.4.

Artikel 10

Innehållet i förteckningen över traditionella livsmedel från tredjeländer

1. Förteckningen över traditionella livsmedel från tredjeländer ska uppdateras i enlighet med 

det förfarande som föreskrivs i artikel 11.
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2. Uppgifterna om ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland i förteckningen över 

traditionella livsmedel från tredjeländer ska omfatta en specifikation av livsmedlet och i 

tillämpliga fall ange villkoren för användning, och/eller ytterligare särskilda 

märkningskrav för att informera slutkonsumenten.

Artikel 11

Förfarande för införande av traditionella livsmedel från ett tredjeland

i förteckningen

1. Genom undantag från det förfarande som fastställs i artikel 9.1 i denna förordning ska en 

berörd person enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 som avser att släppa ut ett 

traditionellt livsmedel från ett tredjeland på marknaden inom unionen lämna in en ansökan 

till kommissionen.

Ansökan ska innehålla

a) livsmedlets namn och beskrivning,

b) dess sammansättning,

c) dess ursprungsland,
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d) dokumenterade uppgifter som visar på tidigare säker användning som livsmedel i 

tredjeland,

e) i förekommande fall, användningsvillkor och särskilda märkningskrav,

f) en sammanfattning av ansökans innehåll.

Ansökan ska göras i enlighet med de tillämpningsbestämmelser som avses i punkt 7 

i denna artikel.

2. Kommissionen ska utan dröjsmål översända den giltiga ansökan som avses i punkt 1 till 

medlemsstaterna och myndigheten.

3. Myndigheten ska yttra sig inom sex månader från det att den tagit emot en ansökan. När 

myndigheten begär kompletterande information från den berörda parten, ska den, efter att 

ha hört den berörda parten, fastställa inom vilken tidsfrist den informationen ska lämnas.

Tidsfristen på sex månader ska automatiskt förlängas med denna ytterligare tid.

Myndigheten ska ge medlemsstaterna och kommissionen tillgång till den kompletterande 

informationen.

4. För att kunna utarbeta sitt yttrande ska myndigheten kontrollera

a) att tidigare säker användning som livsmedel i tredjeland har visats genom kvaliteten 

på de uppgifter som den berörda parten överlämnar, och
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b) att livsmedlets sammansättning och i tillämpliga fall villkoren för dess användning 

inte utgör en hälsorisk för konsumenterna i unionen.

Myndigheten ska överlämna yttrandet till kommissionen, medlemsstaterna och den berörda 

parten.

5. Inom tre månader från det att myndigheten har lämnat sitt yttrande ska kommissionen i 

enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2 uppdatera förteckningen 

över traditionella livsmedel från tredjeländer, med beaktande av myndighetens yttrande, 

samt alla relevanta bestämmelser i unionsslagstiftningen och andra berättigade faktorer av 

betydelse för det ärende som behandlas. Kommissionen ska underrätta den berörda parten 

om detta. Om kommissionen beslutar att inte uppdatera förteckningen över traditionella 

livsmedel från tredjeländer, ska den underrätta den berörda parten och medlemsstaterna om 

detta och ange skälen till att en uppdatering inte anses vara motiverad.

6. Den berörda parten får i varje skede av förfarandet återkalla sin ansökan.

7. Senast den ... ska kommissionen anta närmare bestämmelser för tillämpningen av denna 

artikel i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

                                               

 EUT: inför datum  två år efter denna förordnings ikraftträdande.
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Artikel 12

Teknisk vägledning

Utan att det påverkar tillämpningsbestämmelserna som antagits enligt artikel 9.1 a i förordning 

(EG) nr 1331/2008 och senast den ...*, ska kommissionen när så är lämpligt, i nära samarbete med 

myndigheten och efter att ha samrått med de berörda parterna tillhandahålla teknisk vägledning och 

verktyg för att bistå de berörda parterna, särskilt livsmedelsföretagare och i synnerhet små och 

medelstora företag, med att utarbeta och lämna in ansökningar enligt denna förordning.

Artikel 13

Yttrande från myndigheten

Vid säkerhetsbedömningen av nya livsmedel ska myndigheten särskilt och när så är lämpligt

a) överväga om livsmedlet är lika säkert som ett livsmedel från en jämförbar 

livsmedelskategori som redan finns på marknaden inom unionen eller lika säkert som det 

livsmedel som det nya livsmedlet är avsett att ersätta,

b) ta hänsyn till tidigare säker användning av livsmedlet.

                                               

* EUT: inför datum – två år efter denna förordnings ikraftträdande.
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Artikel 14

Livsmedelsföretagarnas särskilda skyldigheter

1. Kommissionen får av skäl som rör livsmedelssäkerheten och efter myndighetens yttrande 

införa ett krav på övervakning efter försäljning. Den livsmedelsföretagare som släpper ut 

livsmedlet på marknaden inom unionen ska ansvara för att uppfylla de krav på 

övervakning efter försäljning som anges för livsmedlet i unionsförteckningen över nya 

livsmedel.

2. Tillverkaren ska omedelbart informera kommissionen om

a) nya vetenskapliga eller tekniska rön som kan påverka utvärderingen av om det nya 

livsmedlet är säkert att använda,

b) eventuella förbud eller begränsningar som utfärdats av den behöriga myndigheten i 

ett tredjeland där det nya livsmedlet släppts ut på marknaden.

Artikel 15

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

Kommissionen får på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, samråda med den 

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik för att erhålla ett yttrande i etiska frågor 

som gäller vetenskap och ny teknik av avgörande etisk betydelse.

Kommissionen ska offentliggöra detta yttrande.
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Artikel 16

Förfarande för godkännande vid uppgiftsskydd

1. Om den sökande begär det och bifogar lämplig och verifierbar information i ansökan, får 

nya vetenskapliga rön och/eller vetenskapliga uppgifter till stöd för ansökan inte utan den 

tidigare sökandens medgivande användas till stöd för en annan ansökan under en period av 

fem år från och med det datum det nya livsmedlet fördes in i unionsförteckningen. Detta 

skydd ska beviljas när 

a) nya vetenskapliga rön och/eller vetenskapliga uppgifter angavs som äganderättsligt 

skyddade av den sökande när den första ansökan lämnades in (äganderättsligt 

skyddade vetenskapliga uppgifter), 

b) den tidigare sökanden hade ensamrätt att använda de äganderättsligt skyddade 

uppgifterna när den första ansökan lämnades in, och

c) det nya livsmedlet inte kunde ha godkänts utan de äganderättsligt skyddade uppgifter 

som lämnats in av den tidigare sökanden.

En tidigare sökande får dock komma överens med en senare sökande om att dessa 

uppgifter och denna information får användas.
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2. Kommissionen ska i samråd med den sökande fastställa vilka uppgifter som bör beviljas 

det skydd som avses i punkt 1 och ska informera den sökande, myndigheten och 

medlemsstaterna om sitt beslut.

3. Med avvikelse från bestämmelserna i artikel 7.5 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska beslut 

om att uppdatera unionsförteckningen med ett nytt livsmedel som inte utgör ett traditionellt 

livsmedel från ett tredjeland fattas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i 

artikel 19.2 i den här förordningen, när äganderättsligt skyddade vetenskapliga uppgifter 

skyddas i enlighet med denna artikel. I detta fall ska godkännandet beviljas för den period 

som anges i punkt 1 i denna artikel.

4. I de fall som avses i punkt 3 i denna artikel ska införandet av ett nytt livsmedel i 

unionsförteckningen, utöver den information som avses i artikel 9.2 i denna förordning, 

omfatta

a) det datum då det nya livsmedlet fördes in i unionsförteckningen,

b) uppgift om att införandet sker på grundval av äganderättsligt skyddade nya 

vetenskapliga rön och/eller äganderättsligt skyddade vetenskapliga uppgifter som 

skyddas i enlighet med denna artikel,
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c) den sökandes namn och adress,

d) uppgiften att endast den sökande som anges i led c får släppa ut det nya livsmedlet på 

marknaden inom unionen, såvida inte en senare sökande erhåller tillstånd för 

livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade vetenskapliga uppgifter 

som av den tidigare sökande angavs som sådana.

5. Innan den tidsperiod som avses i punkt 1 i denna artikel löper ut, ska kommissionen 

uppdatera unionsförteckningen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i 

artikel 19.2, så att de särskilda uppgifter som avses i punkt 4 i denna artikel stryks, 

förutsatt att det godkända livsmedlet fortfarande uppfyller villkoren i denna förordning.

Artikel 17

Information till allmänheten

Kommissionen ska offentliggöra

a) den unionsförteckning som avses i artikel 7.1 och den förteckning över traditionella 

livsmedel från tredjeländer som avses i artikel 7.2 på en därför avsedd sida på 

kommissionens webbplats,
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b) sammanfattningarna av de ansökningar som lämnats in med stöd av denna förordning,

c) resultatet av de samråd som avses i artikel 4.3.

Kommissionen får anta tillämpningsbestämmelserna för denna artikel, inbegripet åtgärderna för 

offentliggörande av resultatet av samråden enligt första stycket led c i denna artikel, i enlighet med 

det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

Kapitel III

Allmänna bestämmelser

Artikel 18

Sanktioner

Medlemsstaterna ska anta regler om vilka sanktioner som ska gälla vid överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 

bestämmelserna genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den ...* och ska utan 

dröjsmål anmäla varje senare ändring som påverkar dem.

                                               

* EUT: inför datum – 24 månader efter dagen för offentliggörandet av denna förordning. 
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Artikel 19

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, 

som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsfrist som fastställs i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 20

Delegerade akter

För att uppnå de mål för denna förordning som föreskrivs i artikel 1 ska kommissionen senast den 

...* anta ytterligare kriterier för bedömning av huruvida ett livsmedel använts som människoföda i 

betydande omfattning i unionen före den 15 maj 1997, i enlighet med vad som avses i artikel 3.2 a, 

genom delegerade akter i enlighet med artikel 21 och med förbehåll för de villkor som anges i

artiklarna 22 och 23.

                                               

* EUT: inför datum – 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande. 
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Artikel 21

Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artikel 20 ska ges till kommissionen 

för en period på fem år från det att denna förordning har trätt i kraft. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden 

på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av 

samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med 

artikel 22.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor 

som anges i artiklarna 22 och 23.
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Artikel 22

Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 20 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering 

av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen 

senast en månad innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter 

som kan komma att återkallas och skälen för detta.

3 Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet 

upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum.

Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska 

offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 23

Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot den delegerade akten inom en period på tre 

månader från delgivningsdagen.
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2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den 

delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före detta datum har 

underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända, ska den delegerade akten 

träda i kraft den dag som anges i den.

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i 

kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 24

Översyn

1. Senast den ...* ska kommissionen mot bakgrund av de erfarenheter som förvärvats 

förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av denna förordning, 

särskilt artiklarna 3, 11 och 16, när så är lämpligt åtföljd av lagstiftningsförslag.

2. Senast den ...** ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport 

om alla aspekter av livsmedel framställda av djur vilka har framställts genom användning 

av en kloningsteknik och från deras avkomma, när så är lämpligt åtföljd av 

lagstiftningsförslag.

3. Rapporterna och eventuella förslag ska offentliggöras.

                                               

* EUT: inför datum – fem år efter denna förordnings ikraftträdande.
** EUT: inför datum – ett år efter denna förordnings ikraftträdande.
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Kapitel IV

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 25

Upphävande

Förordning (EG) nr 258/97 och förordning (EG) nr 1852/2001 ska upphöra att gälla med verkan 

från och med den ...* utom med avseende på ännu inte avgjorda ansökningar som faller under 

artikel 27 i den här förordningen.

Artikel 26 

Unionsförteckningens upprättande

Senast den ... ska kommissionen upprätta unionsförteckningen genom att införa nya livsmedel som 

godkänts och/eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 och 7 i förordning (EG) nr 258/97 i denna 

förteckning, när så är lämpligt tillsammans med eventuella befintliga villkor för godkännande.

                                               

* EUT: inför datum – 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.
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Artikel 27

Övergångsbestämmelser

1. En ansökan om utsläppande av ett nytt livsmedel på marknaden inom unionen som lämnats 

till en medlemsstat enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 före den ...* ska behandlas 

som en ansökan enligt den här förordningen om den första utvärderingsrapporten som 

anges i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 258/97 ännu inte har överlämnats till kommissionen 

och då en kompletterande utvärderingsrapport krävs i enlighet med artikel 6.3 eller 6.4 

i förordning (EG) nr 258/97.

Andra ännu inte avgjorda ansökningar som lämnats in enligt artikel 4 i förordning (EG) 

nr 258/97 före den ...* ska behandlas enligt bestämmelserna i den förordningen.

2. Kommissionen får anta övergångsbestämmelser för tillämpningen av punkt 1 i den här 

artikeln i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2.

                                               

* EUT: inför datum – 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.
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Artikel 28

Ändringar av förordning (EG) nr 1331/2008

Förordning (EG) nr 1331/2008 ska ändras på följande sätt:

1. Titeln ska ersättas med följande:

"Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 

om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, 

livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och nya livsmedel".

2. Artikel 1.1 och 1.2 ska ersättas med följande:

"1. I denna förordning fastställs ett enhetligt förfarande för bedömning och godkännande 

(nedan kallat det enhetliga förfarandet) av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, 

livsmedelsaromer och ursprungsmaterial för livsmedelsaromer samt 

livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som används eller är avsedda 

att användas i eller på livsmedel och nya livsmedel (nedan kallade ämnen eller 

produkter) vilket ska bidra till den fria rörligheten för livsmedel inom unionen och 

till en hög skyddsnivå för människors hälsa och en hög nivå på konsumentskyddet, 

inbegripet skyddet av konsumenternas intressen. Denna förordning ska inte tillämpas 

på rökaromer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda 

att användas i eller på livsmedel*.
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2. I det enhetliga förfarandet fastställs de regler som ska gälla vid uppdatering av 

förteckningarna över ämnen och produkter som saluföras i unionen enligt förordning 

(EG) nr 1333/2008, förordning (EG) nr 1332/2008, förordning (EG) nr 1334/2008

och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../… av den ... om nya 

livsmedel**+ (nedan kallade särlagstiftning på livsmedelsområdet)."

________________

* EUT L 309, 26.11.2003, s. 1.

** EUT L ... ++."

3. I artiklarna 1.3, 2.1, 2.2, 9.2, 12.1 och 13 ska termerna ämne och ämnen ersättas med 

termerna ämne eller produkt respektive ämnen eller produkter.

4. Rubriken till artikel 2 ska ersättas med följande:

"Unionsförteckning över ämnen eller produkter".

                                               

+ EUT: inför denna förordnings nummer och datum.
++ EUT: inför hänvisning till offentliggörandet av denna förordning.
++ EUT: inför hänvisning till offentliggörandet av denna förordning.
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5. I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

"3. En enda ansökan som avser ett ämne eller en produkt får göras för att uppdatera de 

olika unionsförteckningar som regleras av de olika särlagstiftningarna på 

livsmedelsområdet, såvida ansökan uppfyller kraven i var och en av dessa olika 

särlagstiftningar."

6. I början av artikel 6.1 ska följande mening läggas till:

"Om det finns vetenskaplig grund för oro beträffande säkerheten, ska ytterligare 

information om riskbedömning identifieras och begäras in från den sökande."

7. Artikel 7.4, 7.5 och 7.6 ska ersättas med följande:

"4. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av varje särlagstiftning med 

undantag av nya livsmedel, i samband med strykning av ett ämne från 

unionsförteckningen, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med 

kontroll som avses i artikel 14.3.

5. Av effektivitetsskäl ska åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av varje 

särlagstiftning med undantag av nya livsmedel, bland annat genom att komplettera 

den, i samband med införande av ett ämne i unionsförteckningen och i syfte att 

införa, stryka eller ändra villkor, specifikationer eller restriktioner som är knutna till 

att ämnet förekommer på unionsförteckningen, ska antas i enlighet med det 

föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.4.
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6. Med undantag för nya livsmedel och av tvingande, brådskande skäl får 

kommissionen tillämpa det brådskande förfarande som avses i artikel 14.5 för att 

stryka ett ämne från unionsförteckningen och för att införa, stryka eller ändra villkor, 

specifikationer eller restriktioner som är knutna till att ämnet förekommer på 

unionsförteckningen.

7. Åtgärder i avsikt att en produkt som omfattas av förordningen om nya livsmedel ska 

strykas från, införas i unionsförteckningen och/eller för att införa, stryka eller ändra 

villkor, specifikationer eller restriktioner som är knutna till att produkten 

förekommer på unionsförteckningen, ska antas i enlighet med det föreskrivande 

förfarande som avses i artikel 14.2."

8. Termen gemenskap ska ersättas med termen union.

Artikel 29

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.
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Den ska tillämpas från och med den ...*.

Artiklarna 26, 27 och 28 ska dock tillämpas från och med den ...**. Genom undantag från 

andra stycket i denna artikel och från artikel 16 andra stycket i förordning (EG) nr 1331/2008 får 

dock ansökningar göras i enlighet med den här förordningen från och med den ...** i fråga om 

godkännande av livsmedel som avses i artikel 3.2 a iv i den här förordningen, om detta livsmedel 

den dagen redan finns på marknaden inom unionen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

                                               

* EUT: inför datum – 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande. 
** EUT: inför datum – denna förordnings ikraftträdande.
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I. INLEDNING

Den 15 januari 2008 lade kommissionen fram ett förslag1 till förordning om nya livsmedel 

och om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande 

av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och 

livsmedelsaromer. Förslaget grundade sig på artikel 95 i fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen.

I enlighet med artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen antog 

Europaparlamentet sitt yttrande vid första behandlingen den 25 mars 20092.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 maj 20083.

I enlighet med artikel 294.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) antog 

rådet enhälligt sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 mars 2010.

II. SYFTET MED DEN FÖRESLAGNA FÖRORDNINGEN

Kommissionen meddelade redan i den vitbok om livsmedelssäkerhet som antogs 

den 12 januari 20004 att man har för avsikt att undersöka tillämpningen av den nya 

livsmedelslagstiftningen och att göra de anpassningar som krävs till den befintliga 

förordningen (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser.

Förslaget syftar till att uppdatera och klargöra den rättsliga ramen för godkännande och 

utsläppande på marknaden av nya livsmedel samtidigt som man garanterar 

livsmedelssäkerhet, skydd av människors hälsa och konsumenternas intressen samt en 

välfungerande inre marknad. Det upphäver gällande förordning (EG) nr 258/97 och 

kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001.

                                               
1 5431/08. 
2 7990/09.
3 EUT C 224, 30.8.2008, s. 81.
4 5761/00, KOM(1999) 719 slutlig.



11261/09 REV 3 ADD 1 /mg 3
DG I SV

I förslaget har man behållit den 15 maj 1997 som tröskeldatum för fastställande av huruvida 

ett livsmedel är nytt, och man klargör att de nya livsmedelsdefinitionerna inbegriper livsmedel 

för vilka ny teknik har tillämpats eller livsmedel som härrör från växter eller djur som är 

resultatet av icke-traditionell förökningsteknik eller icke-traditionella avelsmetoder.

Kommissionen föreslog att utsläppandet på marknaden av nya livsmedel ska vara föremål för 

ett centraliserat förfarande på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2008 

om fastställande av ett enhetligt godkännandeförfarande som kommer att ersätta det 

nuvarande systemet med riskbedömning av nationella myndigheter. Riskbedömningen 

kommer att utföras av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). 

Kommissionen kommer att ta ställning till införandet av ett nytt livsmedel i 

gemenskapsförteckningen över nya livsmedel utifrån ett yttrande från EFSA. Kommissionen 

kommer att bistås av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa (SCFCAH). Det 

slutliga beslutet om att uppdatera förteckningen över nya livsmedel kommer att fattas av 

kommissionen genom ett kommittéförfarande med kontroll.

Det till sökanden kopplade godkännandet kommer att ersättas av och det förenklade

förfarandet avskaffas genom godkännandebeslut vilka som regel är ställda till gemenskapen. 

Dataskydd kan komma att beviljas i fall där detta anses motiverat avseende nyligen 

framkomna vetenskapliga rön och äganderättsligt skyddade data i syfte att stödja innovationen 

inom jordbrukets livsmedelsindustri.

I och med förslaget infördes en definition av "traditionella livsmedel från ett tredjeland" som 

en kategori av nya livsmedel som kan bli föremål för anmälan, såvida inte EFSA eller 

medlemsstaterna lägger fram motiverade, säkerhetsrelaterade invändningar.

Redan godkända nya livsmedel kommer även i fortsättningen att saluföras och ingå i 

gemenskapsförteckningen över nya livsmedel.
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III. EN ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT

1. Inledande kommentarer

Rådets ståndpunkt återspeglar resultatet av rådets behandling av kommissionens förslag. 

Rådet har gjort ett flertal ändringar i texten, varav några har inspirerats av de av 

Europaparlamentet föreslagna ändringarna.

Kommissionen har godtagit samtliga ändringar som rådet har gjort i dess förslag, 

med undantag av införandet av en definition av klonade djurs avkomma i artikel 3.2 b samt 

införandet av avkomma i artikel 3.2 a i.

2. Europaparlamentets ändringar

I sin omröstning i plenum den 25 mars 2009 antog Europaparlamentet 76 ändringar av 

förslaget5. I sin gemensamma ståndpunkt har rådet införlivat 30 ändringar, varav 20 i dess 

helhet (ändringarna 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 88, 89

och 93), 5 ändringar till en del (ändringarna 1, 30, 40, 91 och 92) samt 5 i princip 

(ändringarna 3, 6, 11, 25 och 64).

                                               
5 7990/09 (P6_TA(2009)0171).
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2.1 De viktigaste ändringar som rådet har gjort i förslaget, med hänvisning till parlamentets 

ändringar6

a) Förordningens syften (artikel 1 och skälen 1 och 2) – rådet har lagt till miljöskydd och 

djurs välbefinnande. Detta täcker delvis ändringarna 1 och 30 samt återspeglar

andemeningen i ändring 3.

b) Tillämpningsområde (artikel 2.2 a v samt skälen 13 och 14) – rådet har klargjort att i 

avvaktan på ändringarna av förordning (EG) nr 1925/2006, direktiv 2002/46/EG och 

direktiv 89/398/EEG bör de vitaminer och mineraler som erhålls från nya källor eller 

genom en produktionsprocess vilka inte beaktades när de godkändes och som innebär 

betydande förändringar av livsmedlets sammansättning eller struktur med effekter för 

näringsvärde, ämnesomsättning eller halt av icke önskvärda ämnen ingå i 

tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel. Detta är i linje med den första 

delen av ändring 91.

c) Definition av nya livsmedel (artikel 3 samt skälen 6, 8, 10 och 11) – det grundläggande 

kriteriet för att bedöma huruvida ett livsmedel är nytt är fortfarande huruvida det har 

använts som människoföda i någon större utsträckning inom unionen före 

den 15 maj 1997. För att åstadkomma rättslig klarhet har rådet beslutat att ytterligare 

kriterier för att bedöma huruvida ett livsmedel har använts som människoföda i någon 

större utsträckning inom unionen före den 15 maj 1997 måste tas fram före 

förordningens tillämpningsdag. Antagandet av dessa kriterier har delegerats till 

kommissionen i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. I samband med detta sköts 

tillämpningsdagen på framtiden till 24 månader efter förordningens ikraftträdande.

                                               
6 Numreringen av skäl och artiklar överensstämmer med texten i rådets ståndpunkt vid 

första behandlingen.
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För att garantera bättre tydlighet har definitionerna ändrats enligt följande:

 Man skiljer på livsmedel av animaliskt respektive vegetabiliskt ursprung. 

Livsmedel av vegetabiliskt ursprung faller inom förordningens 

tillämpningsområde endast om en icke-traditionell förökningsteknik som 

tillämpats på växten ger upphov till betydande förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur.

 Tillägg av definitioner av "avkomma" och "konstruerat nanomaterial" (se även d 

och e ovan).

 Ingredienser som använts i kosttillskott före den 15 maj 1997 omfattas av 

definitionen − och kräver således godkännande − endast om de ska användas i 

andra livsmedel än kosttillskott.

 Definitionen av "traditionellt livsmedel från ett tredjeland" som ett livsmedel 

omfattar endast livsmedel från primärproduktion vilkas säkra användning har 

påvisats i ett tredjeland under en sammanhängande period på 25 år i den vanliga 

kosthållningen för en stor del av landets befolkning.

 Det har noterats att harmoniseringsgraden för läkemedel gör det möjligt att en 

medlemsstat, om den i enlighet med direktiv 2001/83/EG fastställer att ett ämne 

utgör ett läkemedel, får begränsa utsläppandet på marknaden av en sådan produkt 

i enlighet med unionsrätten, även om samma produkt har godkänts som nytt 

livsmedel enligt föreliggande förordning.

Rådet enades också om att kommissionen genom det sedvanliga kommittéförfarandet 

får anta ytterligare kriterier för att förtydliga definitionerna i led i) och iv) i punkt a och 

punkterna c, d och e i artikel 3.2 för att säkerställa deras harmoniserade genomförande 

av medlemsstaterna.

Dessa ändringar täcker in ändringarna 15, 16, 35 och 63 samt större delen av 

ändring 92.
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d) Livsmedel som framställts från djur som erhållits genom icke-traditionella avelsmetoder 

och från deras avkomma (artikel 3.2 a i samt skälen 6 och 7) – rådet kom fram till att 

livsmedel som framställts från djur som erhållits genom icke-traditionella avelsmetoder 

(t.ex. kloning) och från deras avkomma ska omfattas av förordningens 

tillämpningsområde. Samtidigt anser rådet att förordningen inte på ett adekvat sätt kan 

hantera samtliga kloningsaspekter och att kommissionen bör fördjupa sig i ämnet 

ytterligare. Kommissionen ska därför inom ett år från förordningens ikraftträdande 

överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om samtliga aspekter av 

livsmedelsframställning utifrån klonade djur och deras avkomma; rapporten bör om så 

är lämpligt följas av ett lagstiftningsförslag (artikel 20.2). Detta är i linje med 

ändring 93. Rådet ansåg det nödvändigt att behålla livsmedel som framställts från 

klonade djur inom den föreslagna förordningens tillämpningsområde till dess att 

specifik lagstiftning har föreslagits av kommissionen och antagits. Med denna lösning 

undviker man det rättsliga vakuum som skulle bli resultatet om man som 

Europaparlamentet har föreslagit uteslöt sådana livsmedel från förordningen i avsaknad 

av lagstiftning avseende livsmedelsframställning från klonade djur.

e) Nanomaterial – rådet insåg behovet av en systematisk säkerhetsutvärdering och 

godkännande av livsmedel som innehåller eller består av konstruerade nanomaterial, 

oberoende av hur nanomaterialen eventuellt kan förändra livsmedlens egenskaper. 

Rådet klargjorde därför att sådana livsmedel ska betraktas som nya livsmedel 

(artikel 3.2 a iv) och tillfogade en definition av konstruerade nanomaterial

(artikel 3.2 c). Rådet täppte på så sätt till den lucka som kunde ha uppstått om 

användningen av nanoteknik inte skulle ha givit upphov till betydande förändringar av 

livsmedlets sammansättning eller struktur enligt artikel 3.2 a iii men livsmedlet icke 

desto mindre skulle ha innehållit konstruerade nanomaterial. I skäl 9 framhävs behovet 

av en internationellt överenskommen definition av nanomaterial. Om man på 

internationell nivå enas om en annan definition ska anpassningen av definitionen i den 

här förordningen göras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kommissionen 

reserverade sig mot detta och anförde att anpassningen borde ha delegerats till 

kommissionen i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Rådet godtog således en del 

av ändring 92.
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Rådet följde huvudinriktningen i ändringarna 6 och 11 när det gäller det nödvändiga i 

att ha lämpliga riskbedömningsmetoder för konstruerade nanomaterial, vilket 

återspeglas i skäl 20.

f) Fastställande av ett livsmedels status (artikel 4 och skäl 16) – rådet enades om att 

fastställandet av statusen för livsmedel som ska släppas ut på unionsmarknaden med 

avseende på definitionen av nya livsmedel kommer att åligga livsmedelsföretagarna, 

som i tveksamma fall måste konsultera sin nationella myndighet.

g) Godkännande av nya livsmedel (artikel 9 och skäl 18) – rådet beslutade att 

godkännandet av nya livsmedel ska ske i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2008, 

såvida inte föreliggande förordning innehåller ett särskilt undantag. Rådet klargjorde att 

etiska, miljömässiga och djurskyddsrelaterade faktorer samt försiktighetsprincipen bör 

beaktas vid godkännandet av nya livsmedel. Man bör ta ställning till dessa faktorer från 

fall till fall, beroende på ansökans innehåll. Detta täcker in ändring 20.

h) Godkännande av traditionella livsmedel från tredjeländer (artikel 11 och skäl 22) – rådet 

kunde inte acceptera det av kommissionen föreslagna "anmälningsförfarandet". För att 

man ska kunna garantera livsmedelssäkerheten bör varje godkännande baseras på 

EFSA:s yttrande och antas av kommissionen genom det föreskrivande

kommittéförfarandet. I sin utvärdering bör EFSA i första hand koncentrera sig på 

bevisen på säker livsmedelsanvändning samt uppgifterna om sammansättningen av 

traditionella livsmedel. I syfte att skynda på förfarandet bör fristerna vara kortare –

6 månader för EFSA:s yttrande och 3 månader för utkastet till åtgärd som 

kommissionen ska lägga fram för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och 

djurhälsa. Det kommer att upprättas en separat förteckning över traditionella livsmedel 

från tredjeländer (artikel 7.2). Rådets nya förhållningssätt täcker likväl in 

ändringarna 65 och 68.
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i) Teknisk vägledning (artikel 12) – kommissionen måste före förordningens 

tillämpningsdag (dvs. 2 år efter dess ikraftträdande) ge berörda parter, särskilt 

livsmedelsföretagare samt små och medelstora företag, tillgång till teknisk vägledning 

och tekniska verktyg. Kommissionens rekommendation 97/618/EG kommer givetvis att 

tillämpas till dess att förordning (EG) nr 258/1997 har upphävts. Detta är i linje med 

ändring 69.

j) Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (artikel 15 och skäl 28) – en 

ytterligare bestämmelse har lagts till avseende möjligheten för kommissionen att − på 

eget initiativ eller på en medlemsstats begäran − höra gruppen i etiska frågor som rör 

nya livsmedel. Detta motsvarar ändring 76. Om så sker, kommer gruppens yttrande att 

beaktas i riskhanteringskedet.

k) Dataskydd (artikel 16 och skäl 25) − rådet accepterade att det i syfte att främja 

innovationen inom industrin är nödvändigt att skydda nya vetenskapliga rön och/eller 

den sökandes egna vetenskapliga data under en period på 5 år. Sådana skyddade data 

kan inte användas till förmån för en annan ansökan utan att den tidigare sökanden gett 

sitt tillstånd, och godkännandet är begränsat till den tidigare sökanden under en period 

på 5 år, såvida inte en senare sökande erhåller att godkännande utan att ha hänvisat till 

den äganderättsligt skyddade datan. Detta täcker in ändring 77 fullt ut. Även om 

ändring 25 inte har godtagits i sig, täcks dess andemening in av artikel 16.

l) Information till allmänheten (artikel 17) – sammanfattningar av ansökningar, resultat av 

eventuella konsulteringar vid fastställandet av livsmedels status och förteckningar över 

godkända nya livsmedel måste offentliggöras, i det sistnämnda fallet på den därför 

avsedda webbsidan. Detta är i linje med ändringarna 41, 53 och 67 samt en del av 

ändring 40 och täcker i princip in ändring 64.

m) Övergångsbestämmelser (artikel 23 och skäl 29) – ännu ej avgjorda ansökningar som 

ingivits i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 ska behandlas enligt den 

förordningen endast om den första utvärderingsrapporten inlämnats i enlighet med 

artikel 6.3 och det varken har krävts någon ytterligare bedömning eller framkommit 

några invändningar från medlemsstaterna. Detta är i linje med ändringarna 88 och 89.
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Utöver ovannämnda ändringar har i den gemensamma ståndpunkten införlivats 

ändringarna 7, 42, 44 och 45, vilka är av teknisk eller redaktionell art och syftar till att göra 

texten tydligare.

Med hänsyn till ikraftträdandet den 1 december 2009 av fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt måste rådet anpassa det föreskrivande förfarandet med kontroll avseende 

bestämmelserna i kommissionens förslag till EUF-fördraget. Rådet enades om att följande 

bestämmelser ska ge kommissionen genomförandebefogenheter (artikel 291.2 

i EUF-fördraget):

 Artikel 3.4: antagandet av ytterligare kriterier för att förtydliga definitionerna i

artikel 3.2 a. i–iv och 3.2 c–e som får antas.

 Artikel 11.5: uppdatering av förteckningen över traditionella livsmedel från 

tredjeländer.

 Artikel 16.5: uppdatering av unionens förteckning när det gäller skydd av uppgifter 

innan femårsperioden för uppgiftsskydd löper ut.

 Artikel 27.2: de övergångsåtgärder för tillämpning av artikel 27.1 som får antas.

 Artikel 9: uppdatering av unionens förteckning över nya livsmedel. 

Förordning (EG) nr 1331/2008 måste ändras i detta syfte (se artikel 28 i rådets 

ståndpunkt).

Som redan nämnts i led c ovan, enades rådet om att antagandet av kriterier för att bedöma 

huruvida ett livsmedel använts som människoföda i någon större utsträckning inom unionen 

före den 15 maj 1997 den dag då denna förordning börjar tillämpas (dvs. 24 månader efter 

ikraftträdandet) ska delegeras till kommissionen i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.
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2.2 De av Europaparlaments ändringar som inte godtagits

Rådet godtog inte angivna 46 ändringar av följande skäl:

i) Ändring 2: En hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen 

när det gäller livsmedel samt en effektivt fungerande inre marknad är två av de 

viktigaste målsättningar för unionsrätten om livsmedel (artikel 1 i 

förordning (EG) nr 178/2002). Dessa båda aspekter täcks in av skälen 1 och 2.

ii) Ändring 9: Såsom förklarats under c ovan är det grundläggande kriteriet för att bedöma 

huruvida ett livsmedel är nytt fortfarande huruvida det har använts som människoföda i 

någon större utsträckning inom unionen före den 15 maj 1997. Modifierad primär 

molekylstruktur, mikroorganismer, svampar, alger, nya stammar av mikroorganismer 

samt koncentrat av ämnen omfattas fortfarande av denna definition och behöver inte 

anges separat.

iii) Ändring 22: EFSA samarbetar med medlemsstaterna vid utarbetandet av sina yttranden 

och kan använda sig av ett nätverk enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 178/2002 och 

kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004.

iv) Djurförsök (ändringarna 21 och 87) − djurförsöksfrågan, i synnerhet när det gäller att 

undvika försök på ryggradsdjur och dela med sig av försöksresultat, faller inte inom 

förordningens tillämpningsområde. I enlighet med artikel 9.2 i 

förordning (EG) nr 1331/2008 (enhetligt förfarande för godkännande) ska EFSA lägga 

fram ett förslag om vilka data som är nödvändiga för riskbedömning av nya livsmedel, 

och dessa bör vidkännas behovet att undvika onödiga djurförsök.
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v) Förbud mot livsmedelsframställning, utsläppande på marknaden och import av klonade 

djur och deras avkomma (ändringarna 5, 10, 12, 14, 91 (punkt 2 ba), 92 (punkt 2 a ii 

och 2 ca) samt 51 (andra delen) − rådet kan inte gå med på ett omedelbart uteslutande 

från förordningens tillämpningsområde av livsmedel som framställts från klonade djur 

och deras avkomma (se d ovan). Det bör även noteras att kommissionen har 

initiativrätten när det gäller att föreslå EU-lagstiftning och inte kan medelst en rättsakt 

tvingas att lägga fram ett lagstiftningsförslag.

vi) Nanomaterial

a) Ändring 13: faller inte inom tillämpningsområdet för förordningen om nya 

livsmedel. Tillämplig förordning är förordning (EG) nr 1935/2004 om material 

och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

b) Ändring 90: Det vore orimligt att kräva systematisk särskild märkning av 

ingredienser i form av nanomaterial. Det finns ett krav på att man ska överväga 

särskilda märkningskrav från fall till fall i enlighet med artikel 9.2.

c) Ändring 50: Vid tveksamhet om huruvida livsmedel som innehåller nanomaterial 

är säkra är det försiktighetsprincipen som ska tillämpas. Förordningens 

tillämpningsdag har dessutom skjutits på framtiden med 24 månader, vilket ger 

mer tid för framtagning av riskbedömningsmetoder för konstruerade nanomaterial.

vii) Fastställande av ett livsmedels status (ändring 18 och del av ändring 40): Ändringarna 

är inte förenliga med det tillvägagångssätt som rådet har bestämt (se d ovan).
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viii) Ytterligare kriterier för EFSA:s riskbedömning

d) Ändring 70: Det vore olämpligt med en hänvisning till artikel 6 (artikel 8 i den 
gemensamma ståndpunkten), eftersom den rör villkor som ska beaktas i 
riskhanteringsskedet och inte EFSA:s riskbedömning.

e) Ändring 71: kommer i konflikt med EFSA:s interna förhållanden. Vid sin 
bedömning av livsmedelssäkerheten kan EFTA även beakta andra aspekter än 
skadliga eller giftiga effekter på människors hälsa.

f) Ändring 74: tillhör inte riskbedömningsskedet. På begäran av en medlemsstat kan 
man be om ett yttrande från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny 
teknik, vilket sedan beaktas i riskhanteringsskedet.

ix) Ytterligare villkor för godkännandet av nya livsmedel (riskhantering)

g) Ändring 23: Etiska aspekter kan beaktas i riskhanteringsskedet. En bedömning av 
Europeiska miljöbyrån är inte aktuell.

h) Ändring 43: Denna är inte nödvändig, då aspekter som omfattas av ändringen 
beaktas av EFSA i riskbedömningsskedet.

i) Ändring 47: Denna är inte tillämplig, då det är varken nödvändigt eller möjligt att 
be Europeiska miljöbyrån yttra sig om varje ansökan om godkännande av nya 
livsmedel.

j) Ändring 48: Man kan inte be Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny 
teknik avge ett yttrande om varje ansökan om godkännande av nya livsmedel. Om 
ett sådant begärs i enlighet med artikel 15, kommer det att beaktas i 
riskhanteringsskedet.

k) Ändring 49: Aspekter som omfattas av denna ändring beaktas av EFSA i 
riskbedömningsskedet och kan omfattas av villkoren för användning och 
ytterligare särskilda märkningskrav i enlighet med artikel 9.2.

x) Försiktighetsprincipen (ändringarna 1 (andra delen), 19 och 52) –
försiktighetsprincipen i artikel 7 i förordning (EG) nr 178/2002 är alltid tillämplig. Det 
finns en hänvisning till denna princip i skäl 18, och det finns därför ingen anledning att 
upprepa den i andra skäl och som ett ytterligare villkor för godkännande.
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xi) Ytterligare specifikationer för införandet av nya livsmedel i unionsförteckningen

l) Ändring 54: Alla punkter som tas upp omfattas redan av förordningen, med 

undantag av led f, som inte är tydligt eftersom kartläggningskrav och –

inspektioner enligt förordning nr 882/2004 om offentlig kontroll är två skilda 

frågor.

m) Ändring 57: Enligt artikel 9.2 kontrolleras närvaron av oönskade ämnen i det nya 

livsmedlet redan genom specifikationer av livsmedlet, och begränsningen av 

exponeringen för ämnen i nya livsmedel kommer att omfattas av "villkor för 

användningen" och kan införas till följd av EFSA:s yttrande.

xii) Övervakning efter försäljning (ändringarna 55 och 75) – det är orimligt med en 

systematisk övervakning efter försäljning och en översyn av godkännandena efter 

fem år för alla nya livsmedel som släpps ut på marknaden. Detta skulle lägga en 

administrativ börda på livsmedelsföretagen och myndigheterna i medlemsstaterna. 

Artikel 14 ger möjlighet till införande från fall till fall av övervakning efter försäljning. 

Producenterna är skyldiga att informera kommissionen om alla nya vetenskapliga eller 

tekniska rön som kan påverka säkerhetsutvärderingen vid användning av nya livsmedel 

som redan släppts ut på unionsmarknaden.

xiii) Märkning av nya livsmedel (ändringarna 60 och 62) – systematisk märkning av samtliga 

nya livsmedel (ändring 62) är oproportionerlig och skulle innebära en administrativ 

börda. Särskilda märkningskrav är möjliga tack vare artikel 9.2. Märkning av produkter 

som är framställda från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder (ändr. 60) 

faller inte inom förordningens tillämpningsområde (förordning (EG) nr 1829/2003 är 

helt klart utesluten).

xiv) Traditionella livsmedel från tredjeländer (ändringarna 28, 64 och 66): Rådet enades om 

ett annat förfarande för godkännande av dessa livsmedel än det som föreslagits av 

kommissionen (se h ovan).
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xv) Hörande av Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (ändring 29):

Rådets formulering av skäl 28 motsvarar bättre innehållet i artikel 15 om hörande av 

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (se j ovan).

xvi) Anpassning av frister för godkännande av hälsopåståenden och nya livsmedel i samband 

med dataskydd (ändringarna 27 och 80) – en sådan anpassning kunde vara önskvärd 

men vore svår att genomföra i praktiken, eftersom utvärderingarna fortlöper enligt olika 

tidsplaner och de båda besluten fattas separat.

xvii) Ändring 61: Man ska besluta om uppdateringar av unionsförteckningen i samband med 

dataskydd i enlighet med det föreskrivande förfarandet, eftersom det rör sig om enskilda 

godkännanden och inte åtgärder med allmän räckvidd.

xviii) Ändringarna 56 och 91 (punkt 2a): Godkännande av livsmedelstillsatser, 

livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer för vilka det tillämpas en ny 

framställningsprocess och vilka ger upphov till betydande förändringar omfattas redan 

av den sektoriella lagstiftningen om tillsatser (artikel 12 och skäl 11 i förordning (EG) 

nr 1333/2008, enzymer (artikel 14 och skäl 12 i förordning (EG) nr 1332/2008) samt 

aromer (artikel 19 i förordning (EG) nr 1334/2008). Det enhetliga 

godkännandeförfarandet tillämpas på sådana godkännanden.

xix) Ändring 78: Rådet tog inte upp frågan om forskningsprojekt som finansieras av EU 

och/eller med allmänna medel.

xx) Ändring 81: Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 

kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen (inbegripet 

förordningen om nya livsmedel) är tillämplig och behöver inte upprepas.

xxi) Ändring 82: Rådet beslutade att skjuta förordningens tillämpningsdag på framtiden till 

24 månader efter dess offentliggörande. Medlemsstaterna fick samma tidsfrist för att 

anmäla sanktionsbestämmelser.
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xxii) Ändring 83: Denna är ej nödvändig, då den skulle innebära en upprepning av tillämpliga 

bestämmelser enligt artiklarna 53 och 54 i förordning nr 178/2002.

Rådet godtog inte ändringarna 8 och 85, eftersom de är oklara, eller ändringarna 4, 17 och 51

(första delen), eftersom de är självklara till innehållet och inte tillför något mervärde.

IV. SLUTSATSER

Rådet anser att dess ståndpunkt vid första behandlingen utgör en sammanvägning av farhågor 

och intressen som innebär att man respekterar förordningens syften. Rådet ser fram emot 

konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet, så att förordningen kan antas inom en snar 

framtid, varvid man på så sätt garanterar en hög nivå för människors hälsa och 

konsumentskyddet.

________________________
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EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 5 mars 2010 (8.3)
(OR. fr)

Interinstitutionellt ärende:
2008/0002 (COD)

6163/10

CODEC 90
DENLEG 18

I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Coreper/rådet
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om 

ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning 
(EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001
(första behandlingen) (L + U)
– Antagande
a) av rådets ståndpunkt
b) av rådets motivering

1. Den 15 januari 2008, överlämnade kommissionen det ovannämnda förslaget1, som grundar 

sig på artikel 95 i EG-fördraget, till rådet.

2. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 maj 20082.

3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 25 mars 20093.

                                               
1 Dok. 5431/08.
2 EGT C 224, 30.8.2008, s. 81.
3 Dok. 7990/09.
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4. Vid sitt 2952:a möte den 22 juni 2009 nådde rådet (jordbruk) en politisk överenskommelse 

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen av ovannämnda förslag till förordning.

5. Coreper uppmanas att föreslå rådet att

– med beaktande av kommissionens ståndpunkt, som en A-punkt på dagordningen vid 

ett kommande möte anta rådets ståndpunkt vid första behandlingen i 

dokument 11261/2/09 REV 2 och motiveringen i dokument 11261/1/09 ADD 1 REV 1, 

varvid den grekiska delegationen och den brittiska delegationen kommer att avstå från 

att rösta, samt

– besluta att till protokollet från detta möte ta uttalandena i addendumen 1 och 2 till 

denna not

________________________



6163/10 ADD 1 ul/CK/cs 1
JUR SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
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(OR. fr,de)

Interinstitutionellt ärende:
2008/0002 (COD)

6163/10
ADD 1

CODEC 90
DENLEG 18

ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Coreper/rådet
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om 

ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av 
förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 
(första behandlingen) (L + U)
– Antagande av

a) rådets ståndpunkt vid första behandlingen
b) rådets motivering

– Uttalanden

Uttalande från tjugofyra medlemsstater*

om alla aspekter av teknik för kloning av djur

Vi noterar att rådet har kommit fram till att teknik för kloning av djur, t.ex. tekniken för somatisk 

cellkärnsöverföring, har sådana specifika egenskaper att förordningen om nya livsmedel inte kan 

behandla alla kloningsfrågor.

                                               
* Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, 

Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, 
Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige. 
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Vi noterar också att flertalet medlemsstater anser att livsmedel framställda av djur vilka har erhållits 

genom användning av en kloningsteknik och av deras avkomma bör regleras genom särskild 

lagstiftning. Sådana livsmedel bör följaktligen uteslutas från tillämpningsområdet för förordningen 

om nya livsmedel så snart som särskild lagstiftning har börjat tillämpas. Till dess bör dessa 

livsmedel omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel, så att luckor i 

lagstiftningen undviks.

I samband med detta bör alla aspekter av kloningstekniken noggrant bedömas, i synnerhet 

djurhälsa, djurens välbefinnande, etiska frågor, livsmedelssäkerhet och handelsrelaterade aspekter.

I väntan på resultatet av denna bedömning noterar vi att flertalet medlemsstater är överens om att 

uppmana kommissionen att för rådet och Europaparlamentet lägga fram ett förslag till särskild 

lagstiftning om alla aspekter av kloningsteknik. 

Uttalande från Storbritannien och Nederländerna

Nederländerna och Storbritannien vill att man ska protokollföra varför dessa länder inte har kunnat 

ställa sig bakom det uttalande som har lagts fram av tjugofyra medlemsstater och vill i synnerhet 

betona vikten av att hålla fast vid principen att lagstiftning bör vara faktabaserad och att 

lagstiftningslösningar inte bör beslutas innan noggranna analyser har gjorts.

I sitt uttalande uppmanar medlemsstaterna kommissionen att för rådet och Europaparlamentet lägga 

fram ett förslag till särskild lagstiftning om alla aspekter av kloningsteknik. Nederländerna och 

Storbritannien inser att särskild lagstiftning kan komma att behövas för livsmedel framställda av 

djur vilka har erhållits genom användning av en kloningsteknik och av deras avkomma. Så länge 

kommissionen inte har gjort en bedömning av behovet av sådan lagstiftning och lagt fram en 

rapport för rådet och parlamentet i enlighet med artikel 24.2 i den gemensamma ståndpunkten vid 

första behandlingen, anser vi det emellertid för tidigt att efterlysa omfattande lagstiftning innan 

resultatet av kommissionens rapport är känt och vid behov en detaljerad konsekvensanalys har 

gjorts.
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Uttalande från Grekland

Grekland avstår från att rösta om rådets ståndpunkt vid första behandlingen avseende förslaget till

Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om ändring av 

förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och 

kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001.

Grekland anser att livsmedel framställda av djur vilka har erhållits genom användning av en 

kloningsteknik och av deras avkomma inte ska omfattas av tillämpningsområdet för förslaget i 

fråga. Vi anser att utsläppandet av sådana livsmedel på den inre marknaden bör förbjudas, med 

tanke på skyddet av människors hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljöns hållbarhet.

Denna vår ståndpunkt dikteras också av behovet av att tillämpa "försiktighetsprincipen", eftersom 

det på grundval av nuvarande vetenskapliga rön inte går att utesluta att tekniken för kloning av djur 

för livsmedelsproduktion är behäftad med risker. Vi noterar dessutom att denna vår ståndpunkt ger 

uttryck åt hela den grekiska allmänna opinionens stora känslighet och negativa inställning i frågan 

om livsmedel framställda av klonade djur.

Uttalande till protokollet från Tyskland

Inom ramen för diskussionen om anpassningen av förslaget till Europaparlamentets och rådets 

förordning om nya livsmedel till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 

har Tyskland framfört väsentliga tvivel beträffande det planerade tillvägagångssättet, nämligen att 

visserligen låta nya livsmedel ingå i tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande 

för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer, men att trots 

detta föreskriva ett annat godkännandeförfarande än för de ämnen som redan omfattas av den 

förordningen. Dessa tvivel består fortfarande.

För att inte stå i vägen för en kompromisslösning och därigenom för antagandet av den 

gemensamma ståndpunkten ansluter sig Tyskland dock till det föreslagna tillvägagångssättet för att 

anpassa förordningen till EUF-fördraget och bortser härvid från sina tvivel.
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Tyskland håller dock fortfarande fast vid sin uppfattning att en särskild anpassning av förordning 

(EG) nr 1331/2008 som innebär en särskild ordning för nya livsmedel inte är berättigad. Ett viktigt 

mål för omarbetningen av förordning (EG) nr 258/97 är att utvidga tillämpningsområdet för 

förordning (EG) nr 1331/2008 till att omfatta nya livsmedel och därigenom tillämpa 

godkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 1331/2008 även på nya livsmedel. Den 

eftersträvade harmoniseringen av godkännandeförfarandet på livsmedelsområdet uppnås inte genom 

det nu planerade tillvägagångssättet. 

Därtill kvarstår för närvarande en rad outredda övergripande frågor, som också kan vara av 

avgörande betydelse för det aktuella lagstiftningprojektet. 

________________________
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 Antagande 

a) av rådets ståndpunkt
b) av rådets motivering

 Uttalande från kommissionen

Uttalande från kommissionen

I rådets politiska överenskommelse från juni 2009 anses att anpassningen av definitionen av

konstruerade nanomaterial till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och till därefter 

internationellt godkända definitioner bör göras i enlighet med det föreskrivande förfarandet med 

kontroll. Enligt rådets nuvarande ståndpunkt vid första behandlingen begränsas anpassningen av 

denna definition till att gälla antagande av fler kriterier i klargörande syfte.
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Denna ändring medför för det första att anpassningar av själva definitionen endast kan göras genom 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kommissionen motsätter sig denna begränsning eftersom 

definitionen härigenom inte kan avspegla bästa vetenskapliga rön och får negativa följder för 

livsmedelsindustrins innovationsförmåga.

Kommissionen motsätter sig dessutom att ytterligare kriterier antas för att klargöra definitionerna i 

genomförandeakter enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionen anser att i och med att antagandet av dessa kriterier medför att icke-väsentliga delar 

av förordningen kompletteras, bör de antas i delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. Detta gäller för definitioner som fastställs i artikel 3.2 a iiv om 

underkategorier av nya livsmedel, artikel 3.2 c om konstruerade nanomaterial och artikel 3.2 d och e 

om traditionella livsmedel från tredjeländer.

________________________
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2008/0002 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 
beträffande 

rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om 
nya livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr 331/2008 och om upphävande av 

förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet 
och rådet 
(dokument KOM(2007) 872 slutlig – 2008/0002COD): 

[14 januari 2008] 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

[29 maj 2008] 

Datum för Europaparlamentets yttrande vid den första 
behandlingen: 

[25 mars 2009] 

Datum för överlämnande av det ändrade förslaget: [*…] 

Datum för antagande av rådets ståndpunkt: [15 mars 2010] 

* Med hänsyn till utvecklingen i rådet i samband med den första behandlingen i 
Europaparlamentet ansåg kommissionen att ett ändrat förslag inte behövde 
utarbetas. Kommissionen framförde i stället sina synpunkter på 
Europaparlamentets ändringar i dokument SP(2009)3060, som överlämnades 
till Europaparlamentet den 11 september 2009. 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

1. Godkännande och användning av nya livsmedel började regleras på EU-nivå 
1997 då rådets förordning (EG) nr 258/97 antogs. Syftet med förslaget till 
förordning är att uppdatera och förtydliga regelverket för godkännande och 
utsläppande på marknaden av nya livsmedel och samtidigt att garantera 
livsmedelssäkerheten, skyddet av folkhälsan, konsumenternas intressen samt 
den inre marknadens funktion. Förslaget är tänkt att upphäva förordning (EG) 
nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001. 

2. Detta förslag syftar till att förenhetliga och centralisera 
godkännandeförfarandet på unionsnivå i enlighet med förordning (EG) 
nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av 
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livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. Förslaget 
innehåller ett särskilt godkännandeförfarande för traditionella livsmedel från 
tredjeländer och förtydligar definitionen av nya livsmedel, inklusive ny teknik 
som påverkar livsmedel. 

3. Det nuvarande förfarandet för utvidgad användning avskaffas och 
godkännanden som är knutna till sökande ersätts med generella 
godkännandebeslut, utom när uppgiftsskydd medges för innovativa 
livsmedelsprodukter. 

3. KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT 

3.1. ALLMÄNNA KOMMENTARER 

 Rådets ståndpunkt återspeglar resultaten av behandlingen av kommissionens 
förslag med beaktande av de ändringar som antagits av Europaparlamentet. 

 Kommissionen har godtagit alla ändringar som rådet har infört i 
kommissionens förslag, utom att rådet ville att avkomman (i första 
generationen) av klonade djur skulle tas med i förordningens 
tillämpningsområde. Samma sak gäller ändringar som införts efter 
ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3.2. DE VIKTIGASTE ÄNDRINGAR SOM INFÖRTS GENOM RÅDETS STÅNDPUNKT  

 I rådets ståndpunkt infördes flera ändringar som antogs vid Europaparlamentets 
första behandling och som även kommissionen godtagit. 

a) Förordningens syfte 

 I rådets ståndpunkt (artikel 1 och skälen 1 och 2) utvidgas syftet med 
förordningen med hänsyn till Europaparlamentets ändringar till att även 
omfatta miljöskydd och djurs välbefinnande. Detta överensstämmer med 
annan specifik livsmedelslagstiftning som har uppdaterats och kan därför 
stödjas av kommissionen. 

b) Traditionella livsmedel från tredjeländer 

 I kommissionens förslag föreskrevs ett förenklat förfarande grundat på en 
anmälan från en berörd part, före utsläppande på EU-marknaden, av 
traditionella livsmedel från tredjeländer där en tidigare säker 
livsmedelsanvändning kan styrkas. 

 Rådet avvisade detta förfarande, eftersom man ville att Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet skulle lämna ett vetenskapligt 
yttrande och medlemsstaterna skulle rådfrågas om godkännanden innan 
traditionella livsmedel från tredjeländer släpps ut på EU:s marknad. 
Rådet enades emellertid om ett särskilt förfarande (artikel 11.3 och 11.5) 
med kortare tidsfrister (nio månader i stället för 18 månader). 
Kommissionen kan stödja denna kompromiss. 



 

SV 4   SV 

c) Nanoteknik 

 När det gäller nanoteknik ville Europaparlamentet införa en rättslig 
definition av nanomaterial och ett märkningskrav på sådana produkter. 

 När det gäller märkning anser rådet att märkningsregler i varje enskilt fall 
vid behov ska föreskrivas i godkännandebeslutet. 

 I rådets ståndpunkt (artikel 3.2 a iv och 3.2 c) föreskrivs en definition av 
konstruerat nanomaterial samt systematisk utvärdering och godkännande 
före utsläppandet på marknaden för alla livsmedelsingredienser som 
innehåller nanomaterial. 

 Kommissionen kan stödja dessa ändringar. 

d) Kloning av djur 

 När det gäller kloning skiljer sig rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter väsentligt. Europaparlamentets ändringar innebär att 
produkter från djur som framställts genom kloning och från deras 
avkomma inte ska omfattas av förordningen samt att det införs ett förbud 
mot användning av livsmedel som framställts från klonade djur och deras 
avkomma, eller, om detta inte är möjligt, att det införs ett moratorium 
tills särskild lagstiftning har antagits. Ett sådant uteslutande från 
tillämpningsområdet i väntan på särskild lagstiftning om kloning skulle 
medföra att det kommer att saknas tillämplig harmoniserad EU-
lagstiftning efter upphävandet av den gällande förordningen om nya 
livsmedel. 

 Rådet anser att särskild lagstiftning om kloning skulle vara önskvärd för 
att reglera olika aspekter av kloningsfrågan, men anser dock att 
förordningen om nya livsmedel bör fortsätta att tillämpas för att täcka in 
livsmedel som framställts från klonade djur tills särskild lagstiftning har 
antagits. Rådet beslutade också enhälligt att inbegripa livsmedel 
framställda av den första generationens avkomma av klonade djur i 
definitionen av nya livsmedel, vilket innebär att sådana livsmedel måste 
godkännas innan de släpps ut på marknaden. 

 I rådets ståndpunkt (artikel 24.2) införs också en skyldighet för 
kommissionen att lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om 
alla aspekter av livsmedel framställda av klonade djur och från deras 
avkomma, när så är lämpligt åtföljd av lagstiftningsförslag. 

 Kommissionen anser inte att livsmedel som framställts från avkomma av 
klonade djur bör tas med i tillämpningsområdet och kan därför inte godta 
rådets ståndpunkt (artikel 3.2 b). Kommissionen anser att rättsläget inte 
bör ändras när det gäller livsmedel som framställts genom nya 
avelsmetoder, t.ex. kloning, och att kommissionen ska utarbeta den 
planerade rapporten senast i slutet av året. 

 Den gällande och den ändrade definitionen av nytt livsmedel omfattar 
alla livsmedel (inklusive kött och mjölk) som framställts från djur som 
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erhållits genom nya reproduktionsmetoder (t.ex. kloning), men inte 
livsmedel som framställts från djur som erhållits genom konventionella 
reproduktionsmetoder (dvs. sådana metoder som användes innan 
förordning (EG) nr 258/97 trädde i kraft). 

 Kommissionen anser att det inte är motiverat att inbegripa livsmedel som 
framställts från avkommor av klonade djur i tillämpningsområdet, 
eftersom de framställs genom konventionella avelsmetoder. Att låta 
sådana livsmedel omfattas av ett godkännande före utsläppandet på 
marknaden skulle därför inte stå i proportion till förordningens syfte, 
särskilt livsmedelssäkerheten, och inte ligga i linje med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. En sådan bestämmelse skulle 
dessutom stå i strid med EU:s internationella åtaganden. 

e) Uppgiftsskydd 

 För att främja innovation inom livsmedelsindustrin föreskrivs i 
kommissionens förslag en möjlighet att skydda nya forskningsrön och 
immaterialrättsligt skyddade vetenskapliga uppgifter. I rådets ståndpunkt 
stöds och förstärks dessa åtgärder (artikel 16.1 och 16.4) genom att det 
fastställs kriterier för uppgiftsskydd och ges en möjlighet till ett 
godkännande kopplat till en enskild sökande under en femårsperiod. 
Kommissionen kan stödja dessa ändringar. 

f) Anpassning till Lissabonfördraget 

 Efter Lissabonfördragets ikraftträdande ändrades rådets ståndpunkt för att 
beakta artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. 

 Ytterligare kriterier för att klargöra definitionerna i artikel 3.2 a i–iv om 
underkategorier av nya livsmedel, i artikel 3.2 c om definitionen av 
konstruerade nanomaterial och i artikel 3.2 d och e om traditionella 
livsmedel från tredjeländer skulle ske genom antagande av 
genomförandeakter. Kommissionen anser att fastställandet av dessa 
kriterier är en åtgärd som syftar till att komplettera icke-väsentliga delar 
av förordningen och som därför bör antas genom delegerade akter. 

 När det gäller anpassningen av definitionen av konstruerat nanomaterial 
till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och till definitioner som 
fastställts på internationell nivå anser kommissionen att avsaknaden av en 
bestämmelse i rådets ståndpunkt vid den första behandlingen som gör det 
möjligt att ändra definitionen så att den återspeglar den tekniska 
utvecklingen kräver att det föreskrivs att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska tillämpas för ändring av definitionen. På 
detta sätt skulle definitionen inte avspegla bästa vetenskapliga rön och 
skulle dessutom hämma livsmedelsindustrins innovationsförmåga. En 
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sådan anpassning är avsedd att ändra icke-väsentliga delar av 
förordningen och bör därför antas genom delegerade akter1. 

 Av ovanstående skäl motsätter sig kommissionen ovannämnda 
bestämmelser i rådets ståndpunkt. 

 Kommissionen kan inte godta skäl 36 i dess nuvarande lydelse när det 
gäller samråd med experter i samband med utformningen av delegerade 
akter. Kommissionen har gjort ett politiskt åtagande i sitt meddelande av 
den 9 december 2009 om artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt att systematisk samråda med experter från 
medlemsstaternas nationella myndigheter, utom i de fall då det 
förberedande arbetet inte kräver någon experthjälp. Eftersom fördraget 
inte föreskriver några expertgrupper kan grupperna dock inte ha någon 
formell institutionell funktion. Bestämmelser om expertmedverkan i 
förberedelserna inför delegerade akter bör därför inte införas i 
grundrättsakter. 

 När det gäller perioden för invändning mot delegerade akter anser 
kommissionen att rådet inte angav tillräckliga skäl för att välja en period 
på tre månader. Kommissionen vidhåller att en period på två månader 
(som kan förlängas med ytterligare en månad) bör behållas och kan inte 
stödja denna ändring av rådet. 

 Kommissionen kan emellertid stödja anpassningen av följande åtgärder 
via genomförandeakter: 

– Förfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel 
(artikel 4.4). 

– Beslut om huruvida en typ av livsmedel omfattas av förordningens 
tillämpningsområde (artikel 5). 

– Uppdateringen av förteckningen över traditionella livsmedel från 
tredjeländer enligt artikel 11.5. 

– Antagandet av närmare bestämmelser för tillämpningen av 
förfarandet för traditionella livsmedel från tredjeländer 
(artikel 11.7). 

– Uppdateringen av unionsförteckningen när det gäller uppgiftsskydd 
innan femårsperioden för uppgiftsskydd löper ut enligt artikel 16.5. 

– Antagandet av tillämpningsbestämmelser för information till 
allmänheten (artikel 17). 

– Antagandet av övergångsbestämmelser för ännu inte avgjorda 
ansökningar enligt artikel 27.2. 

                                                 
1 Kommissionen uttalande vid rådets möte den 15 mars 2010. 
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– Uppdateringen av unionsförteckningen över godkända nya 
livsmedel enligt artikel 28.8. 

4. SLUTSATSER 

Kommissionen har godtagit alla ändringar som rådet infört i kommissionens förslag, 
utom införandet av livsmedel som framställts av avkomma (första generationen) av 
klonade djur i förordningens tillämpningsområde samt de föreslagna anpassningarna 
av flera bestämmelser om kommittéförfaranden till Lissabonfördraget. 
Kommissionen kan därför inte godta rådets ståndpunkt. 
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BILAGA 

Uttalande från kommissionen 

I rådets politiska överenskommelse från juni 2009 anses att anpassningen av definitionen av 
konstruerade nanomaterial till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och till därefter 
internationellt godkända definitioner bör göras i enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll. Enligt rådets nuvarande ståndpunkt vid första behandlingen begränsas 
anpassningen av denna definition till att gälla antagande av fler kriterier i klargörande syfte. 

Denna ändring medför för det första att anpassningar av själva definitionen endast kan göras 
genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kommissionen motsätter sig denna begränsning 
eftersom definitionen härigenom inte kan avspegla bästa vetenskapliga rön och får negativa 
följder för livsmedelsindustrins innovationsförmåga. 

Kommissionen motsätter sig dessutom att ytterligare kriterier antas för att klargöra 
definitionerna i genomförandeakter enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Kommissionen anser att i och med att antagandet av dessa kriterier medför att 
icke-väsentliga delar av förordningen kompletteras, bör de antas i delegerade akter enligt 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta gäller för definitioner som 
fastställs i artikel 3.2 a i–iv om underkategorier av nya livsmedel, artikel 3.2 c om 
konstruerade nanomaterial och artikel 3.2 d och e om traditionella livsmedel från tredjeländer. 
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