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21.10.2015 A8-0046/92 

Ändringsförslag  92 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Vitaminer, mineralämnen och andra 

ämnen som är avsedda att användas som 

kosttillskott eller att tillföras livsmedel, 

inbegripet modersmjölksersättning och 

tillskottsnäring, spannmålsbaserade 

livsmedel och barnmat för spädbarn och 

småbarn, livsmedel för speciella 

medicinska ändamål samt komplett 

kostersättning för viktkontroll omfattas av 

bestämmelserna i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2002/46/EG
17

, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1925/2006
18

 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 609/2013
19

. Dessa ämnen bör 

också bedömas i enlighet med 

bestämmelserna i denna förordning när de 

omfattas av definitionen av nya livsmedel i 

denna förordning. 

(8) Vitaminer, mineralämnen och andra 

ämnen som är avsedda att användas som 

kosttillskott eller att tillföras livsmedel, 

liksom också komplett kostersättning för 

viktkontroll omfattas av bestämmelserna i 

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/46/EG
17

, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1925/2006
18

 

och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 609/2013
19

. Dessa 

ämnen bör också bedömas i enlighet med 

bestämmelserna i denna förordning när de 

omfattas av definitionen av nya livsmedel i 

denna förordning. Modersmjölksersättning 

och tillskottsnäring, spannmålsbaserade 

livsmedel och barnmat för spädbarn och 

småbarn samt livsmedel för särskilda 

medicinska ändamål bör regleras i en 

särskild förordning, eftersom de berörda 

konsumenterna är särskilt sårbara. 

__________________ __________________ 

17
 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). 

17
 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). 

18
 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1925/2006 av den 

20 december 2006 om tillsättning av 

vitaminer och mineralämnen samt vissa 

andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 

18
 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1925/2006 av den 

20 december 2006 om tillsättning av 

vitaminer och mineralämnen samt vissa 

andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 
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30.12.2006, s. 26). 30.12.2006, s. 26). 

19
 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 609/2013 av den 

12 juni 2013 om livsmedel avsedda för 

spädbarn och småbarn, livsmedel för 

speciella medicinska ändamål och komplett 

kostersättning för viktkontroll och om 

upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, 

kommissionens direktiv 96/8/EG, 

1999/21/EG, 2006/125/EG och 

2006/141/EG, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/39/EG och 

kommissionens förordningar (EG) 

nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 

181, 29.6.2013, s. 35). 

19
 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 609/2013 av den 

12 juni 2013 om livsmedel avsedda för 

spädbarn och småbarn, livsmedel för 

speciella medicinska ändamål och komplett 

kostersättning för viktkontroll och om 

upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, 

kommissionens direktiv 96/8/EG, 

1999/21/EG, 2006/125/EG och 

2006/141/EG, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/39/EG och 

kommissionens förordningar (EG) 

nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 

181, 29.6.2013, s. 35). 

Or. fr 

Motivering 

Eftersom spädbarn, småbarn och sjuka människor är särskilt sårbara är det på sin plats med 

en förordning som anpassats för detta ändamål och skiljer sig från den föreliggande texten. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Ändringsförslag  93 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna förordning fastställs 

bestämmelser om utsläppande av nya 

livsmedel på marknaden i unionen i syfte 

att säkerställa att den inre marknaden 

fungerar effektivt samtidigt som en hög 

skyddsnivå för människors hälsa och 

konsumenternas intressen upprätthålls. 

1. I denna förordning fastställs 

bestämmelser om utsläppande av nya 

livsmedel på marknaden i unionen i syfte 

att säkerställa att en hög skyddsnivå för 

människors och djurs hälsa och 

konsumenternas intressen upprätthålls. 

Förordningen gäller också produkter som 

är avsedda att användas som livsmedel 

och som foder, både för produktionsdjur 

och sällskapsdjur. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Ändringsförslag  94 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I denna förordning förbjuds 

utsläppande på marknaden av 

nanomaterial som är avsedda att 

användas som livsmedel och som foder, 

liksom också utsläppande på marknaden 

av livsmedel som innehåller 

nanomaterial
1a

.  

 __________________ 

 1a
Förbudet mot nanomaterial som 

livsmedel gäller i hela texten. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Ändringsförslag  95 

Sylvie Goddyn 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) ytterligare särskilda märkningskrav för 

att informera slutkonsumenten om 

eventuella särdrag eller egenskaper hos 

livsmedlet, t.ex. sammansättning, 

näringsvärde eller näringsmässiga effekter 

och livsmedlets avsedda användning, som 

innebär att ett nytt livsmedel inte längre 

motsvarar ett befintligt livsmedel och om 

hälsoeffekter för särskilda 

befolkningsgrupper, 

c) ytterligare särskilda märkningskrav för 

att informera slutkonsumenten om 

eventuella särdrag eller egenskaper hos 

livsmedlet, t.ex. sammansättning, framför 

allt förekomsten av nanomaterial, vilket 

anges med orden ”innehåller 

nanomaterial”, näringsvärde eller 

näringsmässiga effekter och livsmedlets 

avsedda användning, som innebär att ett 

nytt livsmedel inte längre motsvarar ett 

befintligt livsmedel och om hälsoeffekter 

för särskilda befolkningsgrupper, 

Or. fr 

 

 


