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Ændringsforslag  106 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i d (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 id) fødevarer, der består af, er udskilt fra 

eller fremstillet af planter eller plantedele, 

undtagen hvis fødevaren gennem lang tid 

har været anvendt som sikker fødevare 

inden for Unionen og består af, er udskilt 

fra eller fremstillet af en plante eller en 

variation af samme art frembragt ved 

 – traditionelle formeringsmetoder, der er 

blevet brugt til fødevarefremstilling inden 

for Unionen før den 15. maj 1997, eller 

 – ikketraditionelle formeringsmetoder, der 

ikke er blevet anvendt til 

fødevareproduktion inden for Unionen 

før den 15. marts 1997, hvis disse metoder 

ikke medfører betydelige ændringer af 

fødevarens sammensætning eller struktur, 

der påvirker dens næringsværdi, 

metabolisme eller indhold af uønskede 

stoffer 

Or. en 
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Ændringsforslag  107 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i e (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ie) fødevarer, der består af, er udskilt fra 

eller fremstillet af dyr eller dele heraf, 

undtagen dyr frembragt ved traditionelle 

avlsmetoder, der blev anvendt til 

fødevarefremstilling inden for Unionen 

før den 15. maj 1997, og fødevarer fra 

disse dyr har langvarig sikker anvendelse 

som fødevarer inden for Unionen 

Or. en 
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Ændringsforslag  108 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i f (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 if) fødevarer, der består af, er udskilt fra 

eller fremstillet af cellekultur eller 

vævskultur stammende fra dyr, planter, 

mikroorganismer, svampe eller alger 

Or. en 
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Ændringsforslag  109 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) fødevarer, der indeholder eller består af 

industrielt fremstillede nanomaterialer som 

defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i 

forordning (EU) nr. 1169/2011 

ii) fødevarer, der består af industrielt 

fremstillede nanomaterialer som defineret i 

dette stykkes litra aa) 

Or. en 
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Ændringsforslag  110 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– der er anvendt en ny fremstillingsproces, 

jf. nr. i), eller 

– der er anvendt en fremstillingsproces, 

som ikke blev anvendt til 

fødevarefremstilling inden for Unionen 

før den 15. maj 1997, jf. litra a), nr. i), 

Or. en 
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Ændringsforslag  111 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

de pågældende stoffer består af eller 

indeholder industrielt fremstillede 

nanomaterialer som defineret i artikel 2, 

stk. 2, litra t), i forordning (EU) nr. 

1169/2011 

– de består af eller indeholder industrielt 

fremstillede nanomaterialer som defineret i 

litra aa) 

Or. en 
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Ændringsforslag  112 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i v a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iva) fødevarer, der stammer fra klonede 

dyr og/eller deres afkom, jf. dog artikel 

29a 

Or. en 
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Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "industrielt fremstillet 

nanomateriale": bevidst fremstillet 

materiale, der indeholder partikler i 

ubundet tilstand eller som et aggregat 

eller som et agglomerat, og hvor mindst 

10 % af partiklerne i den antalsmæssige 

størrelsesfordeling i en eller flere eksterne 

dimensioner ligger i størrelsesintervallet 

1-100 nm 

Or. en 



 

AM\1076648DA.doc  PE568.557v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0046/114 

Ændringsforslag  114 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny fødevare 

og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 

afsluttes med vedtagelsen af en 

gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 

11. 

3. Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny fødevare 

og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 

afsluttes med vedtagelsen af en delegeret 

retsakt i henhold til artikel 11 og 26a. 

Or. en 



 

AM\1076648DA.doc  PE568.557v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0046/115 

Ændringsforslag  115 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest ni måneder efter offentliggørelsen 

af EFSA's udtalelse forelægger 

Kommissionen den i artikel 27, stk. 1, 

omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om ajourføring af 

EU-listen, under hensyntagen til: 

Senest syv måneder efter offentliggørelsen 

af autoritetens udtalelse forelægger 

Kommissionen et udkast til delegeret 

retsakt om godkendelse af markedsføring 

i Unionen af en ny fødevare og om 

ajourføring af EU-listen, under 

hensyntagen til følgende: 

Or. en 

 

 


