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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0894), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0487/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av både rådets och Europaparlamentets ståndpunkter av den 

29 mars 2011, när förlikningen om nya livsmedel strandade, 

– med beaktande av de motiverade yttranden från Frankrikes nationalförsamling och 

Frankrikes senat, som lagts fram i enlighet med protokollet (nr 2) om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till 

lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

30 april 20141, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling (A8-0046/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 EUT C 311, 12.9.2014, s. 73. 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Den fria rörligheten för säkra och 

hälsosamma livsmedel är en väsentlig del 

av den inre marknaden och bidrar i hög 

grad till medborgarnas hälsa och 

välbefinnande samt till att tillvarata deras 

sociala och ekonomiska intressen. 

Skillnader mellan nationella lagar som 

gäller säkerhetsbedömning och 

godkännande av nya livsmedel kan hindra 

den fria rörligheten för dessa och därmed 

skapa orättvisa konkurrensvillkor.  

(1) Den fria rörligheten för säkra och 

hälsosamma livsmedel är en väsentlig del 

av den inre marknaden och bidrar i hög 

grad till medborgarnas hälsa och 

välbefinnande samt till deras sociala och 

ekonomiska intressen. Skillnader mellan 

nationella lagar som gäller 

säkerhetsbedömning och godkännande av 

nya livsmedel kan hindra den fria 

rörligheten för dessa och därmed skapa 

rättsosäkerhet och orättvisa 

konkurrensvillkor.  

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 

säkerställas en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och konsumenternas 

intressen samt att den inre marknaden 

fungerar effektivt samtidigt som det 

säkerställs att öppenhet råder. 

(2) I unionens livsmedelspolitik behövs det 

en hög skyddsnivå för människors hälsa, 

konsumenternas intressen och miljön, 

liksom en effektivt fungerande inre 

marknad, samtidigt som det säkerställs att 

öppenhet råder. Hänsyn tas också till 

djurens hälsa och välbefinnande samt till 

försiktighetsprincipen, sådan den 

fastställs i förordning (EG) nr 178/2002.  

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) De standarder som fastställs i 

unionens lagstiftning bör tillämpas på 
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alla livsmedel som släpps ut på 

marknaden inom unionen, inbegripet 

importerade livsmedel från tredjeländer. 

Motivering 

Detta ändringsförslag antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling i dess 

yttrande vid första behandlingen av förslaget från 2008 (2008/0002(COD)), och det ter sig 

lämpligt att upprepa att EU-standarder även bör tillämpas på importerade livsmedel. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Unionsbestämmelserna om nya 

livsmedel fastställdes genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/978 och genom 

kommissionens förordning (EG) 

nr 1852/20019. Dessa bestämmelser 

behöver uppdateras för att förenkla de 

nuvarande förfarandena för godkännande 

och för att ta hänsyn till den senaste 

utvecklingen av unionslagstiftningen. 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. 

(3) Unionsbestämmelserna om nya 

livsmedel fastställdes genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/978 och genom 

kommissionens förordning (EG) 

nr 1852/20019. Dessa bestämmelser 

behöver uppdateras för att förenkla de 

nuvarande förfarandena för godkännande, 

förbättra konsumentsäkerheten och för att 

ta hänsyn till den senaste utvecklingen av 

unionslagstiftningen och till teknikens 

framsteg. Förordningarna (EG) nr 258/97 

och (EG) nr 1852/2001 bör därför 

upphävas och ersättas med den här 

förordningen. 

____________________ ____________________ 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 

nya livsmedel och nya 

livsmedelsingredienser (EGT L 43, 

14.2.1997, s. 1). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 

nya livsmedel och nya 

livsmedelsingredienser (EGT L 43, 

14.2.1997, s. 1). 

9 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 skall tillhandahållas enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/97 (EGT L 253, 21.9.2001, 

9 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 skall tillhandahållas enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/97 (EGT L 253, 21.9.2001, 



 

PE537.480v03-00 8/130 RR\1042297SV.doc 

SV 

s. 17). s. 17). 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 4  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Livsmedel som är avsedda att användas 

för tekniska ändamål och genetiskt 

modifierade livsmedel bör inte omfattas av 

den här förordningen, eftersom de redan 

omfattas av andra unionsbestämmelser. 

Genetiskt modifierade livsmedel som 

omfattas av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1829/200310, enzymer 

som omfattas av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1332/200811, 

livsmedel som enbart används som 

tillsatser som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1333/200812, aromer som omfattas 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1334/200813 och 

extraktionsmedel som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/32/EG14 bör därför inte omfattas av 

denna förordning. 

(4) Livsmedel avsedda att användas för 

tekniska ändamål och genetiskt 

modifierade livsmedel bör inte omfattas av 

den här förordningen. Genetiskt 

modifierade livsmedel som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1829/200310 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/18/EG10a, livsmedelsenzymer som 

omfattas av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1332/2008, livsmedel 

som enbart används som tillsatser som 

omfattas av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/2008, 

livsmedelsaromer som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1334/2008 och extraktionsmedel 

som omfattas av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/32/EG bör därför inte 

omfattas av denna förordning. 

____________________ ____________________ 

10 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). 

10 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). 

 10aEuropaparlamentets och rådets direktiv 

2001/18/EG av den 12 mars 2001 om 

avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifierade organismer i miljön och om 

upphävande av rådets direktiv 

90/220/EEG (EGT L 106, 17.4 .2001, 

s. 1). 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1332/2008 av den 

16 december 2008 om livsmedelsenzymer 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1332/2008 av den 

16 december 2008 om livsmedelsenzymer 
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(EUT L 354, 31.12.2008, s. 7). (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7). 

12 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/2008 av den 

16 december 2008 om livsmedelstillsatser 

(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16). 

12 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1333/2008 av den 

16 december 2008 om livsmedelstillsatser 

(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16). 

13 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). 

13 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). 

14 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). 

14 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). 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) De befintliga kategorier av nya 

livsmedel som fastställs i artikel 1 i 

förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 

och uppdateras genom att befintliga 

kategorier ersätts med en hänvisning till 

den allmänna definitionen av livsmedel i 

artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 178/2002. 

(5) De befintliga kategorier av nya 

livsmedel som förtecknas i artikel 1 i 

förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 

och uppdateras genom att nya relevanta 

kategorier tilläggs, samt genom en 

hänvisning till den allmänna definitionen 

av livsmedel i artikel 2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 178/2002. Före den dag då denna 

förordning börjar tillämpas bör 

kommissionen, efter samråd med berörda 

aktörer, anta en vägledning om 

kategorierna av nya livsmedel för att 

hjälpa de sökande och medlemsstaterna 

att förstå om ett livsmedel omfattas av 

denna förordning eller inte samt vilken 

kategori av nya livsmedel ett livsmedel 

hänför sig till. 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att säkerställa kontinuiteten med 

bestämmelserna i förordning (EG) 

nr 258/97 bör kriteriet för huruvida ett 

livsmedel anses vara nytt även 

fortsättningsvis vara att det inte i någon 

betydande omfattning användes som 

människoföda i unionen före den dag då 

den förordningen trädde i kraft, dvs. den 

15 maj 1997. Med användning i unionen 

bör även avses användning i 

medlemsstaterna oberoende av dagen för 

de olika medlemsstaternas anslutning till 

unionen. 

(6) För att säkerställa kontinuiteten med 

bestämmelserna i förordning (EG) 

nr 258/97 bör ett av kriterierna för 

huruvida ett livsmedel anses vara ett nytt 

livsmedel även fortsättningsvis vara att det 

inte i någon betydande omfattning 

användes som människoföda i unionen före 

den dag då den förordningen trädde i kraft, 

dvs. den 15 maj 1997. Med användning i 

unionen bör även avses användning i 

medlemsstaterna oberoende av dagen för 

de olika medlemsstaternas anslutning till 

unionen. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Ny teknik inom 

livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 

på livsmedel och därmed på 

livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 

förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 

som nytt när en produktionsprocess som 

inte tidigare använts i unionen för 

livsmedelsproduktion tillämpas på det 

livsmedlet eller när livsmedel innehåller 

eller består av konstruerade nanomaterial 

enligt definitionen i artikel 2.2 t i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/201116. 

(7) Ny teknik inom 

livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 

på livsmedel och därmed på 

livsmedelssäkerheten. Det bör därför 

ytterligare förtydligas i förordningen att 

ett livsmedel bör betraktas som nytt när en 

produktionsprocess som inte tidigare 

använts i unionen för livsmedelsproduktion 

tillämpas på det livsmedlet eller när 

livsmedel innehåller eller består av 

konstruerade nanomaterial. 

__________________  

16 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
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25 oktober 2011 om tillhandahållande av 

livsmedelsinformation till konsumenterna, 

och om ändring av Europaparlamentets 

och rådets förordningar (EG) 

nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt 

om upphävande av kommissionens 

direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 

90/496/EEG, kommissionens direktiv 

1999/10/EG, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/13/EG, 

kommissionens direktiv 2002/67/EG och 

2008/5/EG samt kommissionens 

förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 

22.11.2011, s. 18). 

Motivering 

När det gäller definitionen av nanomaterial är det inte lämpligt att hänvisa till 

förordning (EU) nr 1169/2011, eftersom den handlar om märkning, medan denna förordning 

handlar om riskbedömning. Efsa medger att osäkerheter finns och rekommenderar en tröskel 

på 10 procent för livsmedelsrelaterade nanotillämpningar. Om tröskelvärdet på 50 procent 

även skulle tillämpas för riskbedömningar skulle det finnas en allvarlig risk för att vissa 

nanoingredienser inte fångas upp av definitionen, vilket i sin tur skulle innebära att de inte 

omfattas av riskbedömningen. 

 

Ändringsförslag  9 

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/EG17, 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1925/200618 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 609/201319. Dessa ämnen bör 

(8) Vitaminer, mineralämnen och andra 

ämnen som är avsedda att användas som 

kosttillskott i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/46/EG17 och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1925/200618 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 som 

omfattas av Europaparlamentets och rådets 
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också bedömas i enlighet med 

bestämmelserna i denna förordning när de 

omfattas av definitionen av nya livsmedel i 

denna förordning. 

förordning (EU) nr 609/201319 bör också 

bedömas i enlighet med denna förordning 

när de omfattas av dess definition av nya 

livsmedel. 

____________________ ____________________ 

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, 

30.12.2006, s. 26). 

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, 

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). 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Livsmedel med en ny eller avsiktligt 

förändrad primär struktur på molekylär 

nivå, livsmedel som består av eller har 

isolerats ur mikroorganismer, svampar 

eller alger, nya stammar av 

mikroorganismer för vilka historisk och 

säker användning inte påvisats samt 
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koncentrat av ämnen som förekommer 

naturligt i växter bör betraktas som 

nya livsmedel i enlighet med denna 

förordning. 

Motivering 

Det är lämpligt att återinföra dessa ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt vid 

andra behandlingen 2010. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) När det sker en väsentlig förändring av 

produktionsprocessen för ett ämne som har 

använts i enlighet med direktiv 

2002/46/EG, förordning (EG) 

nr 1925/2006 eller förordning (EU) 

nr 609/2013, eller en förändring av 

partikelstorleken hos ett sådant ämne, till 

exempel med hjälp av nanoteknik, kan 

detta vara av betydelse för livsmedlet och 

därmed för livsmedelssäkerheten. Ämnet 

bör därför betraktas som ett nytt livsmedel 

i enlighet med denna förordning och bli 

föremål för förnyad utvärdering först i 

enlighet med denna förordning och sedan i 

enlighet med relevant specifik lagstiftning. 

(9) När det sker en väsentlig förändring av 

produktionsprocessen för ett ämne som har 

använts i enlighet med direktiv 

2002/46/EG, förordning (EG) 

nr 1925/2006 eller förordning (EU) 

nr 609/2013, eller en förändring av 

partikelstorleken hos ett sådant ämne, till 

exempel med hjälp av nanoteknik, kan 

detta vara av betydelse för livsmedlet och 

därmed för livsmedelssäkerheten. Ämnet 

bör därför betraktas som ett nytt livsmedel 

i enlighet med denna förordning och bli 

föremål för förnyad utvärdering först i 

enlighet med denna förordning, efter en 

fullständig riskbedömning, och sedan i 

enlighet med relevant specifik lagstiftning. 

Motivering 

En konsekvens av de föreslagna ändringarna av artikel 2.2 a i. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Om ett livsmedel före den 15 maj (10) Ett livsmedel som före den 15 maj 
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1997 uteslutande användes som eller i ett 

kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 a 

i direktiv 2002/46/EG bör det få släppas ut 

på marknaden i unionen efter den dagen för 

samma användning utan att betraktas som 

nytt livsmedel i enlighet med denna 

förordning. Denna användning som eller i 

ett kosttillskott bör dock inte beaktas vid 

bedömningen av om livsmedlet i betydande 

omfattning användes som människoföda i 

unionen före den 15 maj 1997. Annan 

användning av livsmedlet i fråga än i eller 

som ett kosttillskott bör därför omfattas av 

denna förordning. 

1997 uteslutande användes som eller i ett 

kosttillskott enligt definitionen i direktiv 

2002/46/EG bör tillåtas att släppas ut på 

marknaden i unionen efter den dagen för 

samma användning, eftersom det inte bör 

betraktas som nytt livsmedel i enlighet med 

denna förordning. Denna användning som 

eller i ett kosttillskott bör dock inte beaktas 

vid bedömningen av om livsmedlet i 

betydande omfattning användes som 

människoföda i unionen före den 15 maj 

1997. Annan användning av livsmedlet i 

fråga än i eller som ett kosttillskott bör 

därför omfattas av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Livsmedel som härrör från klonade 

djur har reglerats enligt 

förordning (EG) nr 258/1997. Det är 

viktigt att det inte uppstår rättslig oklarhet 

kring utsläppandet på marknaden av 

livsmedel från klonade djur eller deras 

avkomma. Innan specifik lagstiftning om 

livsmedel som härrör från klonade djur 

och deras avkomma träder i kraft bör 

dessa livsmedel omfattas av denna 

förordning, under förutsättning att de är 

lämpligt märkta för slutkonsumenten när 

de släpps ut på unionsmarknaden. 

Motivering 

Ändring för konsekvensens skull. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 

från tredjeländer på marknaden i unionen 

bör underlättas om historisk och säker 

användning som livsmedel i ett tredjeland 

har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 

konsumerats i ett tredjeland som en del av 

den vanliga kosthållningen för en stor del 

av landets befolkning under minst 25 år. 

Historisk och säker användning av ett 

livsmedel bör inte inbegripa användning 

som annat än livsmedel eller användning 

som inte är förknippad med normala 

kostvanor. 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 

från tredjeländer, inklusive insekter, på 

marknaden i unionen bör underlättas om 

historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland har påvisats. 

Dessa livsmedel bör ha konsumerats i ett 

tredjeland som en del av den vanliga 

kosthållningen för ett avsevärt antal 

invånare i minst ett tredjeland under minst 

25 år, i enlighet med den vetenskapliga 

och tekniska vägledning som 

kommissionen avser att tillhandahålla, 

utgående från rådgivning från 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa). Historisk och 

säker användning av ett livsmedel bör inte 

inbegripa användning som annat än 

livsmedel eller användning som inte är 

förknippad med normala kostvanor. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Bedömningen av om ett livsmedel i 

betydande omfattning används av 

befolkningen i ett tredjeland bör grundas 

på den information som 

livsmedelsföretagare lämnar och, i 

förekommande fall, stödjas av annan 

information som tredjelandet har tillgång 

till. Om informationen om om huruvida 

ett livsmedel används som människoföda 

är otillräcklig bör det fastställas ett enkelt 

och öppet förfarande, som involverar 

kommissionen, Efsa och 

livsmedelsföretagare, för inhämtande av 

sådan information.  
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Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga lydelsen ”i betydande omfattning”. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 

tredjeländer som betraktas som nya 

livsmedel i unionen endast bör betraktas 

som traditionella livsmedel från 

tredjeländer om de härrör från 

primärproduktion enligt definitionen i 

artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 

oavsett om det rör sig om bearbetade eller 

obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 

därför inte betraktas som traditionellt om 

en ny produktionsprocess har tillämpats på 

det eller om livsmedlet innehåller eller 

består av konstruerade nanomaterial enligt 

definitionen i artikel 2.2 t i förordning 

(EU) nr 1169/2011. 

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 

tredjeländer som betraktas som nya 

livsmedel i unionen endast bör betraktas 

som traditionella livsmedel från 

tredjeländer om de härrör från 

primärproduktion enligt definitionen i 

artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 

oavsett om det rör sig om bearbetade eller 

obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 

därför inte betraktas som traditionellt om 

en ny produktionsprocess har tillämpats på 

det eller om livsmedlet innehåller eller 

består av konstruerade nanomaterial. 

Motivering 

När det gäller definitionen av nanomaterial är det inte lämpligt att hänvisa till 

förordning (EU) nr 1169/2011, eftersom den handlar om märkning medan denna förordning 

handlar om riskbedömning. Efsa medger att osäkerheter finns och rekommenderar en tröskel 

på 10 procent för livsmedelsrelaterade nanotillämpningar. Om tröskelvärdet på 50 procent 

även skulle tillämpas för riskbedömningar skulle det finnas en allvarlig risk för att vissa 

nanoingredienser inte fångas upp av definitionen, vilket i sin tur skulle innebära att de inte 

omfattas av riskbedömningen. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 13  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Livsmedelsprodukter som framställts 

av livsmedelsingredienser som inte 

omfattas av denna förordning bör inte 

(13) Livsmedel som framställts 

uteslutande av livsmedelsingredienser som 

inte omfattas av denna förordning bör inte 
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betraktas som nya livsmedel, särskilt om 

produkten framställts genom ändring av 

livsmedlets ingredienser eller 

sammansättningen hos eller mängden av 

sådana livsmedelsingredienser. 

Förändringar av en livsmedelsingrediens, 

såsom selektiva extrakt eller användning 

av andra delar av en växt, som hittills inte 

i någon betydande omfattning använts som 

människoföda i unionen, bör dock omfattas 

av denna förordning. 

betraktas som nya livsmedel, särskilt om 

livsmedlet framställts genom ändring av 

livsmedlets ingredienser eller mängden av 

sådana livsmedelsingredienser. 

Förändringar av en livsmedelsingrediens 

som ännu inte i någon betydande 

omfattning använts som människoföda i 

unionen, bör dock omfattas av denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/83/EG20 gäller när en 

produkt, med beaktande av alla dess 

egenskaper, kan omfattas av både 

definitionen av läkemedel som fastställs i 

artikel 1.2 i det direktivet och av 

definitionen av en produkt som omfattas av 

denna förordning. I detta avseende bör en 

medlemsstat som 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 unionslagstiftningen. Läkemedel 

omfattas dessutom inte av definitionen av 

livsmedel i artikel 2 förordning (EG) 

nr 178/2002 och bör därför inte omfattas av 

den här förordningen. 

(14) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/83/EG20 gäller i sådana fall 

när en produkt, med beaktande av alla dess 

egenskaper, kan omfattas av både 

definitionen av läkemedel som fastställs i 

det direktivet och av definitionen av en 

produkt som omfattas av denna förordning. 

I detta avseende bör en medlemsstat som 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 

unionslagstiftningen. Läkemedel omfattas 

dessutom inte av definitionen av livsmedel 

i förordning (EG) nr 178/2002 och bör 

därför inte omfattas av den här 

förordningen. 

____________________ ____________________ 

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler 

för humanläkemedel (EGT L 311, 

28.11.2001, s. 67). 

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler 

för humanläkemedel (EGT L 311, 

28.11.2001, s. 67). 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Kommissionen bör tilldelas 

genomförandebefogenheter att besluta om 

huruvida ett visst livsmedel omfattas av 

definitionen av ett nytt livsmedel och 

därför omfattas av bestämmelserna om 

nya livsmedel i denna förordning. 

utgår 

Motivering 

Beslut om tillämpningsområdet är centrala för förordningen och bör därför inte fattas genom 

genomförandeakter. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) För kommissionen och Efsa bör 

särskilda tidsfrister gälla, för att 

garantera snabb handläggning av 

ansökningar. I svåra fall bör dock 

kommissionen och Efsa ha rätt att vid 

behov förlänga dessa tidsfrister. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 

före den 15 maj 1997 i betydande 

omfattning användes som människoföda i 

unionen bör grundas på den information 

som livsmedelsföretagare lämnar och i 

förekommande fall stödjas av annan 

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 

före den 15 maj 1997 i betydande 

omfattning användes som människoföda i 

unionen bör grundas på den information 

som livsmedelsföretagare lämnar och i 

förekommande fall stödjas av annan 
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information som medlemsstaterna har 

tillgång till. Livsmedelsföretagare bör 

samråda med medlemsstaterna om de är 

osäkra på statusen för det livsmedel som de 

avser att släppa ut på marknaden. Om det 

saknas information om huruvida livsmedlet 

före den 15 maj 1997 användes som 

människoföda, eller om informationen är 

otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 

och tydligt förfarande, som involverar 

kommissionen, medlemsstaterna och 

livsmedelsföretagare, för inhämtande av 

sådan information. Kommissionen bör 

tilldelas genomförandebefogenheter att 

fastställa stegen för ett sådant 

samrådsförfarande. 

information som medlemsstaterna har 

tillgång till. Livsmedelsföretagare bör 

samråda med medlemsstaterna och 

kommissionen om de är osäkra på statusen 

för det livsmedel som de avser att släppa ut 

på marknaden. Om det saknas information 

om huruvida livsmedlet före den 15 maj 

1997 användes som människoföda, eller 

om informationen är otillräcklig, bör det 

fastställas ett enkelt och tydligt förfarande 

för inhämtande av sådan information.  

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 

användas endast om de uppfyller de 

kriterier som fastställs i denna förordning. 

Nya livsmedel bör vara säkra och 

användningen av dem bör inte vilseleda 

konsumenten. Därför bör ett nytt livsmedel 

som är avsett att ersätta ett annat livsmedel 

inte skilja sig från detta livsmedel på ett 

sätt som skulle kunna vara näringsmässigt 

mindre fördelaktigt för konsumenten. 

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 

användas endast om de uppfyller de 

kriterier som fastställs i denna förordning. 

Nya livsmedel bör vara säkra och 

säkerhetsbedömningen av dem bör 

grundas på försiktighetsprincipen, enligt 

artikel 7 i förordning (EG) nr 178/2002. 

Dessutom bör användningen av dem inte 

vilseleda konsumenten. Därför bör 

konsumenterna informeras om innehållet 

i nya livsmedel, samt om ingredienserna i 

dem och vilken teknik som använts vid 

framställningen av dem. Därför är 

märkningskraven för livsmedel särskilt 

viktiga, framför allt om nya livsmedel 

framställs med hjälp av nya metoder för 

uppfödning eller odling, nya material 

eller nya produktionsprocesser. Likaledes 

bör ett nytt livsmedel som är avsett att 

ersätta ett annat livsmedel inte skilja sig 

från detta livsmedel på ett sätt som skulle 

kunna vara näringsmässigt mindre 

fördelaktigt eller av undermålig kvalitet 
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för konsumenten. 

Motivering 

Den första delen av detta ändringsförslag antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling i dess yttrande vid första behandlingen av förslaget från 2008 (2008/0002(COD)), 

och det verkar lämpligt att här upprepa att försiktighetsprincipen bör gälla. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 

marknaden eller användas i livsmedel som 

används som människoföda om de inte 

finns upptagna på en unionsförteckning 

över nya livsmedel som godkänts för att 

släppas ut på marknaden i unionen (nedan 

kallad unionsförteckningen). Det bör därför 

genom en genomförandeakt upprättas en 

unionsförteckning över nya livsmedel 

genom att nya livsmedel som redan 

godkänts eller anmälts enligt artikel 4, 5 

eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 

unionsförteckningen, inklusive eventuella 

befintliga villkor för godkännande. 

Eftersom dessa nya livsmedel redan har 

säkerhetsbedömts, producerats och 

saluförts lagligt i unionen och hittills inte 

har medfört någon hälsorisk bör det 

rådgivande förfarandet användas för det 

första upprättandet av 

unionsförteckningen.  

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 

marknaden eller användas i livsmedel som 

används som människoföda om de inte 

finns upptagna på en unionsförteckning 

över nya livsmedel som godkänts för att 

släppas ut på marknaden i unionen (nedan 

kallad unionsförteckningen). Det bör därför 

upprättas en unionsförteckning över nya 

livsmedel som redan godkänts eller 

anmälts enligt förordning (EG) nr 258/97, 

inklusive eventuella befintliga villkor för 

godkännande. Förteckningen bör vara 

öppen, lättillgänglig och regelbundet 

uppdateras. 

Motivering 

Förteckningen över nya livsmedel bör bifogas denna förordning och uppdateras genom 

delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Nya tekniker och innovationer som 

bioteknik och nanoteknik bör främjas i 

livsmedelsproduktionen eftersom detta 

kan minska livsmedelsproduktionens 

miljöpåverkan, öka livsmedelssäkerheten 

och medföra fördelar för konsumenterna. 

Utvecklingen inom 

livsmedelsproduktionen bör därför alltid 

bedömas mot bakgrund av de senaste 

tillgängliga vetenskapliga rönen för att 

kontrollen av livsmedelssäkerheten i EU 

ska bygga på sunda och vetenskapliga 

kriterier. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 

genom att unionsförteckningen uppdateras 

i överensstämmelse med de kriterier och 

förfaranden som fastställs i denna 

förordning. Det bör inrättas ett förfarande 

med fastställda tidsfrister som är effektivt 

och tydligt. När det gäller traditionella 

livsmedel från tredjeländer med historisk 

och säker användning bör det införas ett 

snabbare och förenklat förfarande för 

uppdatering av unionsförteckningen om det 

inte framförs några motiverade 

invändningar avseende säkerheten. 

Eftersom uppdateringen av 

unionsförteckningen förutsätter att de 

kriterier som anges i denna förordning 

tillämpas bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter för detta 

ändamål. 

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 

genom att unionsförteckningen uppdateras 

i överensstämmelse med de kriterier och 

förfaranden som fastställs i denna 

förordning. Det bör inrättas ett förfarande 

med fastställda tidsfrister som är effektivt 

och tydligt. När det gäller traditionella 

livsmedel från tredjeländer med historisk 

och säker användning bör de sökande 

kunna välja ett snabbare och förenklat 

förfarande för uppdatering av 

unionsförteckningen för att få samma 

tidsfrister för tillträde som de som gäller 

för motsvarande EU-produkter. Det 

förfarandet bör godkännas i sådana fall, 

där det inte framförs några motiverade 

invändningar avseende säkerheten. 

Kommissionen bör därför ges befogenhet 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

EUF-fördraget, för att uppdatera 

förteckningen. 
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Motivering 

Eftersom dessa åtgärder tillämpas allmänt och är utformade för att komplettera eller ändra 

vissa icke-väsentliga delar av denna förordning bör kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-förordningen, för att uppdatera 

förteckningen. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Det bör även fastställas kriterier för 

bedömningen av de säkerhetsrisker som 

nya livsmedel kan medföra. För att 

säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 

bedömning av nya livsmedel bör sådana 

bedömningar göras av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(Efsa). 

(20) Det bör även tydligt definieras och 

fastställas kriterier för bedömningen av de 

säkerhetsrisker som nya livsmedel kan 

medföra. För att säkerställa en 

harmoniserad vetenskaplig bedömning av 

nya livsmedel bör sådana bedömningar 

göras av Efsa  som bör utföra sina 

bedömningar på ett öppet sätt och inrätta 

ett nätverk tillsammans med 

medlemsstaterna och den rådgivande 

kommittén för nya livsmedel och 

produktionsmetoder (ACNFP). Alla nya 

egenskaper hos ett nytt livsmedel vilka 

kan påverka hälsan bör bedömas 

individuellt. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) När det gäller eventuell användning av 

nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 

Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 

riktlinjerna för riskbedömning av 

tillämpningen av nanovetenskap och 

nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 

att det endast föreligger begränsade 

uppgifter om olika aspekter av 

konstruerade nanomaterials toxikokinetik 

(21) När det gäller eventuell användning av 

nanomaterial för livsmedelsbruk, 

bekräftade Efsa i sitt yttrande av den 

6 april 201121 om riktlinjerna för 

riskbedömning av tillämpningen av 

nanovetenskap och nanoteknik i 

livsmedels- och foderkedjan att de 

testmetoder som finns att tillgå i dag kan 

vara olämpliga för att bedöma riskerna i 



 

RR\1042297SV.doc 23/130 PE537.480v03-00 

 SV 

och toxikologi och att det kan vara 

nödvändigt att ändra de befintliga 

toxicitetstestmetoderna. För att bättre 

kunna bedöma säkerheten hos 

nanomaterial för livsmedelsbruk håller 

kommissionen på att utveckla testmetoder 

som beaktar särdragen hos konstruerade 

nanomaterial. 

samband med nanomaterial, och ansåg 

närmare bestämt att det endast föreligger 

begränsade uppgifter om olika aspekter av 

konstruerade nanomaterials toxikokinetik 

och toxikologi och att det kan vara 

nödvändigt att ändra de befintliga 

toxicitetstestmetoderna. För att bättre 

kunna bedöma säkerheten hos 

nanomaterial för livsmedelsbruk bör 

kommissionen därför utan dröjsmål 

utveckla testmetoder utan djurförsök som 

beaktar särdragen hos konstruerade 

nanomaterial. Kunskapsluckorna i fråga 

om toxikologi och mätmetoder påkallar 

tillämpning av försiktighetsprincipen för 

att begränsa människors exponering för 

nanomaterial. 

__________________ __________________ 

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 

artikelnr 2140. 

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 

artikelnr 2140. 

Motivering 

Detta ändringsförslag fanns redan med i Europaparlamentets ståndpunkt vid andra 

behandlingen 2010. I Efsa-rapporten anges att identifieringen, karakteriseringen och 

upptäckten av konstruerade nanomaterial för närvarande är behäftad med osäkerhetsmoment 

i och med att det saknas lämpliga och validerade testmetoder som skulle kunna täcka alla 

tänkbara tillämpningar av, aspekter på och egenskaper hos konstruerade nanomaterial.   

Dessutom finns det ett antal osäkerhetsmoment om huruvida det går att tillämpa dagens 

standardmetoder för biologisk och toxikologisk testning på konstruerade nanomaterial.  

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Det finns olika tolkningar av 

begreppet ”partikel”. Det bör därför 

klargöras att livsmedel som innehåller 

mjuka nanomaterial, såsom miceller eller 

liposomer, också omfattas av definitionen 

av nya livsmedel. 
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Motivering 

Det måste göras klart att begreppet ”partikel” vid definitionen av nanomaterial i denna 

förordning inte omfattar bara delar av materia med fasta fysiska gränser, eftersom följden då 

skulle bli att dagens tolkning inte kom att gälla för några som helst ”mjuka” nanomaterial 

(såsom miceller), så att det alltså för sådana material inte skulle krävas något godkännande 

före utsläppande på marknaden. Emellertid är just dessa tillämpningar av betydelse ur 

lagstiftningssynvinkel, eftersom det finns planer på att använda dem i livsmedel (såsom 

bärare av vitaminer eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk effekt). 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 21b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21b) När testmetoder tillämpas på 

nanomaterial bör det bifogas en 

förklaring om att de är vetenskapligt 

adekvata för nanomaterial samt, i 

förekommande fall, om vilka tekniska 

anpassningar eller justeringar som gjorts 

för att beakta nanomaterialens särdrag. 

Motivering 

Denna lydelse har redan överenskommits inom ramen för förordning (EU) nr 528/2012 om 

tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (se punkt 5 i bilaga II). 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 21c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21c) Endast nanomaterial som införts i 

en förteckning över godkända ämnen bör 

finnas i livsmedelsförpackningar och 

förses med ett gränsvärde för överföring 

till de livsmedelsprodukter som finns i 

förpackningarna. 
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Motivering 

Eftersom denna förordning bland annat handlar om nanomaterial i livsmedel måste även 

nanopartiklar som oavsiktligt kan komma in i livsmedel beaktas. Det brådskar med åtgärder 

eftersom det ännu inte finns någon specifik lagstiftning på området och krav på testning 

antingen saknas eller olämpliga testmetoder används. Detta ändringsförslag fanns redan med 

i Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen 2010. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) När ett nytt livsmedel har godkänts 

och upptagits i unionsförteckningen bör 

kommissionen ha befogenhet att införa 
krav på övervakning efter utsläppandet på 

marknaden för att kunna övervaka 

användningen av det godkända nya 

livsmedlet för att säkerställa att 

användningen håller sig inom de säkra 

gränser som fastställts i Efsas 

säkerhetsbedömning. 

(22) När ett nytt livsmedel har godkänts 

och upptagits i unionsförteckningen bör 

krav på övervakning efter utsläppandet på 

marknaden införas för att möjliggöra 

övervakning av användningen av det 

godkända nya livsmedlet för att säkerställa 

att användningen håller sig inom de säkra 

gränser som fastställts i Efsas 

säkerhetsbedömning. I alla händelser bör 

livsmedelsföretagarna lämna all relevant 

information till kommissionen om 

livsmedel som de har släppt ut på 

marknaden. 

Motivering 

Bygger på ändringsförslagen 88 och 89 i förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) För att stimulera forskning och 

utveckling inom den jordbruksbaserade 

livsmedelsindustrin, och därigenom även 

innovation, är det under vissa 

omständigheter lämpligt att skydda de 

investeringar som innovatörer gjort i 

samband med insamling av uppgifter och 

(23) För att stimulera forskning och 

utveckling inom den jordbruksbaserade 

livsmedelsindustrin, och därigenom även 

innovation, är det under vissa 

omständigheter lämpligt att skydda de 

investeringar som de sökande gjort i 

samband med insamling av uppgifter och 
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data till stöd för en ansökan enligt denna 

förordning. Nyligen framtagna 

vetenskapliga rön och äganderättsligt 

skyddade data till stöd för en ansökan om 

införande av ett nytt livsmedel i 

unionsförteckningen bör skyddas. Dessa 

data och uppgifter bör under en begränsad 

period inte få användas till förmån för en 

senare sökande utan den tidigare 

sökandens medgivande. Skyddet av de 

vetenskapliga data som en sökande 

tillhandahållit bör inte hindra andra 

sökande från att ansöka om införande i 

unionsförteckningen på grundval av egna 

vetenskapliga data eller genom att hänvisa 

till skyddade data med den tidigare 

sökandens medgivande. Den sammanlagda 

perioden för uppgiftsskydd på fem år som 

har beviljats den tidigare sökanden bör 

dock inte förlängas till följd av att senare 

sökande beviljas uppgiftsskydd. 

data till stöd för en ansökan enligt denna 

förordning. Äganderättsligt skyddade data 

till stöd för en ansökan om införande av ett 

nytt livsmedel i unionsförteckningen bör 

skyddas. Dessa data och uppgifter bör 

under en begränsad period inte få användas 

till förmån för en senare sökande utan den 

ursprungliga sökandens medgivande. 

Skyddet av de vetenskapliga data som en 

sökande tillhandahållit bör inte hindra 

andra sökande från att ansöka om 

införande i unionsförteckningen på 

grundval av egna vetenskapliga data eller 

vetenskapliga data från en ursprunglig 

sökande med dennes medgivande. Den 

sammanlagda perioden för uppgiftsskydd 

på sju år som har beviljats den 

ursprungliga sökanden bör dock inte 

förlängas till följd av att senare sökande 

beviljas uppgiftsskydd. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Om en sökande med stöd av både 

denna förordning 

och förordning (EG) nr 1924/2006 begär 

uppgiftsskydd för samma livsmedel bör 

kommissionen försöka avstämma tiden 

för bägge godkännandeförfarandena så 

att uppgiftsskyddsperioderna 

sammanfaller. Om detta kräver en 

senareläggning av någotdera förfarandet 

bör förhandssamråd hållas med 

sökanden. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Skäl 23b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23b) Samtidigt som anmälningarnas 

sekretess skyddas bör kommissionen förse 

berörda parter med en vägledande 

förteckning över ansökningar med 

grundläggande information. 

Förteckningen bör bidra till att förhindra 

att identiska eller dubbla ansökningar 

lämnas in efter varandra och till att 

minska den administrativa bördan för 

både eventuella sökande och för unionen. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Nya livsmedel omfattas av de 

allmänna märkningskraven i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1169/2011 avseende 

tillhandahållande av livsmedelsinformation 

till konsumenterna och av andra relevanta 

märkningskrav i unionens 

livsmedelslagstiftning. I vissa fall kan det 

vara nödvändigt att kräva ytterligare 

märkning, särskilt när det gäller 

beskrivningen av livsmedlet, dess ursprung 

eller användningsvillkoren, för att 

säkerställa att konsumenterna får tillräcklig 

information om det nya livsmedlets 

beskaffenhet. 

(24) Nya livsmedel omfattas av de 

allmänna märkningskraven i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1169/2011 avseende 

tillhandahållande av livsmedelsinformation 

till konsumenterna och av andra relevanta 

märkningskrav i unionens 

livsmedelslagstiftning. Ytterligare 

märkning bör inkluderas, särskilt när det 

gäller beskrivningen av livsmedlet, dess 

ursprung, dess sammansättning och 

användningsvillkoren, för att säkerställa att 

konsumenterna får tillräcklig information 

om det nya livsmedlets beskaffenhet, även 

om livsmedel från tredjeländer. När ett 

nytt livsmedel införs i 

unionsförteckningen eller i förteckningen 

över traditionella livsmedel från 

tredjeländer får därför särskilda 

användningsvillkor eller märkningskrav 

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 
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särskilda befolkningsgruppers hälsa. I 

denna förordning bör det fastställas 

specifika märkningskrav för de 

livsmedelsingredienser som ingår i form 

av konstruerade nanomaterial som 

omfattas av denna förordning. Material 

som ger upphov till etiska betänkligheter 

bör, precis som i den nuvarande 

förordningen (EG) nr 258/97, också 

anges i märkningen så att konsumenterna 

kan göra välinformerade val. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Skäl 24a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24a) Nya livsmedel omfattas av 

unionslagstiftningens krav på material 

och produkter som är avsedda att komma 

i kontakt med livsmedel, särskilt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1935/20041a och de 

specifika åtgärder som har vidtagits enligt 

den förordningen. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1935/2004 av den 

27 oktober 2004 om material och 

produkter avsedda att komma i kontakt 

med livsmedel och om upphävande av 

direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG 

(EUT L 338, 13.11.2004, s. 4). 

Motivering 

Syftet med detta skäl är att informera om och åter bekräfta att nya livsmedel och livsmedel 

från tredjeländer inte bara omfattas av EU:s märkningskrav, utan även av 

EU:s förpackningskrav. Det nya skälet ger inte upphov till några nya juridiska skyldigheter i 

denna förordning. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Skäl 24b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24b) I sin ståndpunkt vid andra 

behandlingen om nya livsmedel 2010 

stödde Europaparlamentet, med mycket 

stor majoritet, ett förbud mot utsläppande 

på marknaden av livsmedel från klonade 

djur och deras avkomma. Efter det att 

förlikningen om nya livsmedel strandat i 

mars 2011 åtog sig kommissionen att 

lägga fram ett särskilt förslag om klonade 

djur och deras avkomma, med beaktande 

av både rådets och Europaparlamentets 

ståndpunkter. De förslag om kloning och 

klonade livsmedel som lades fram i 

december 2013 innehåller emellertid inga 

åtgärder för klonade djurs avkomma, inte 

ens för att informera konsumenterna. 

Dessutom tillåts inte Europaparlamentet 

att utöva sina rättigheter som 

medlagstiftare. Kommissionen bör därför 

utnyttja tillfället i och med utnämningen 

av det nya kommissionskollegiet och dra 

tillbaka förslagen från 2013 för att lägga 

fram nya förslag som grundas på det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet för att 

ta hänsyn till Europaparlamentets krav. 

Motivering 

Trots alla löften från kommissionens sida beaktas inte parlamentets krav i förslagen om 

klonade livsmedel och förslagen innehåller inte heller några åtgärder för klonade djurs 

avkomma. Detta är en enorm motgång jämfört med mars 2011, då samtliga institutioner 

åtminstone hade enats om märkning av färskt nötkött, och det kommer som ett slag i ansiktet 

på Europaparlamentets ledamöter som med mycket stor majoritet hade begärt ett förbud mot 

livsmedel från klonade djur och deras avkomma. Åtgärdens rättsliga grund möjliggör inte 

heller medbeslutande, vilket innebär att parlamentet till och med skulle fråntas sina 

befogenheter som medlagstiftare. 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) För de ansökningar som lämnats in i 

enlighet med förordning (EG) nr 258/97 

innan den här förordningen börjar tillämpas 

bör riskbedömnings- och 

godkännandeförfarandena avslutas i 

överensstämmelse med den här 

förordningen. På grund av förtydligandet 

av definitionen av nytt livsmedel i den här 

förordningen och för att öka 

rättssäkerheten bör ett livsmedel som 

lagligen hade släppts ut på marknaden den 

dag då den här förordningen börjar 

tillämpas i princip kunna få släppas ut på 

marknaden fram till dess att 

riskbedömnings- och 

godkännandeförfarandena har avslutats. 

Det bör därför fastställas 

övergångsbestämmelser för att säkerställa 

en smidig övergång till bestämmelserna i 

den här förordningen. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Skäl 25a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) För att unionsförteckningen ska 

kunna ändras i takt med att fler nya 

livsmedel godkänns bör kommissionen 

ges befogenhet att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i EUF-fördraget för att 

uppdatera unionsförteckningen. Det är av 

särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och utarbetar delegerade akter bör den se 

till att relevanta handlingar översänds 
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samtidigt till Europaparlamentet och 

rådet och att detta sker så snabbt som 

möjligt och på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor 

för genomförandet av denna förordning 
med avseende på uppdatering av 

unionsförteckningen beträffande tillägg av 

ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 

då inga motiverade invändningar avseende 

säkerheten har framförts, bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. 

(27) Kommissionen bör ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26a med avseende på uppdatering 

av unionsförteckningen beträffande tillägg 

av ett traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland då inga motiverade invändningar 

avseende säkerheten har framförts. 

Motivering 

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i 

EUF-fördraget, för att uppdatera unionsförteckningen. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) De genomförandebefogenheter som 

avser definitionen av ”nytt livsmedel”, 

samrådsförfarandet för fastställande av 

status som nytt livsmedel, andra 

uppdateringar av unionsförteckningen, 
upprättande och utformning av 

ansökningar och anmälningar om införande 

av livsmedel i unionsförteckningen, 

formerna för kontroll av ansökningarnas 

eller anmälningarnas giltighet, 

konfidentiell behandling samt 

övergångsbestämmelser, bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

(28) De genomförandebefogenheter som 

avser upprättande och utformning av 

ansökningar och anmälningar om införande 

av livsmedel i unionsförteckningen, 

formerna för kontroll av ansökningarnas 

eller anmälningarnas giltighet, stegen i 

förfarandet för utbyte av information vad 

gäller framförande av motiverade 

invändningar avseende säkerheten, vad 

slags information som ska tas med i Efsas 

yttrande samt konfidentiell behandling, bör 

utövas i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 182/201122. 
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rådets förordning (EU) nr 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Motivering 

Skälet bör ändras till följd av resultatet vid omröstningen om de olika ändringsförslagen om 

delegerade akter och genomförandeakter. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Skäl 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) För att komplettera eller ändra vissa 

icke-väsentliga delar av denna förordning 

bör kommissionen ges befogenhet att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt för 

att för var och en av kategorierna av nya 

livsmedel fastställa vilka former av 

livsmedel som omfattas av 

tillämpningsområdet för denna 

förordning, samt för att fastställa stegen 

vid samrådsförfarandet och definitionen 

av begreppet ”en betydande del av 

befolkningen i ett tredjeland” och för att 

uppdatera unionsförteckningen över nya 

livsmedel. Det är av särskild betydelse att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå. När kommissionen 

utarbetar och upprättar delegerade akter 

bör den se till att relevanta handlingar 

översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på 
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lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Skäl 28b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28b) I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 882/20041a fastställs 

allmänna bestämmelser för de offentliga 

kontroller som görs för att fastställa att 

livsmedelslagstiftningen efterlevs. 

Medlemsstaterna bör därför utföra 

offentliga kontroller i enlighet med 

förordning (EG) nr 882/2004 för att 

säkerställa efterlevnaden av denna 

förordning. 

 __________________ 

 1aEuropaparlamentets 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,  

rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1). 

Motivering 

En särskild hänvisning till förordningen om offentliga kontroller hade införts i kommissionens 

förslag från 2008, och den hänvisningen bör få finnas kvar. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkterna 1 och 2 – led a och b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syfte och tillämpningsområde Syfte, ändamål och tillämpningsområde 

1. I denna förordning fastställs 

bestämmelser om utsläppande av nya 

livsmedel på marknaden i unionen i syfte 

1. I denna förordning fastställs 

bestämmelser om utsläppande av nya 
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att säkerställa att den inre marknaden 

fungerar effektivt samtidigt som en hög 

skyddsnivå för människors hälsa och 

konsumenternas intressen upprätthålls. 

livsmedel på marknaden i unionen. 

 1a. Ändamålet med förordningen är att 

erbjuda en hög skyddsnivå för människors 

hälsa, konsumenternas intressen och 

miljön och samtidigt se till att den inre 

marknaden fungerar effektivt. 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 2. Denna förordning ska inte tillämpas på 

a) genetiskt modifierade livsmedel som 

omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003, 

a) genetiskt modifierade livsmedel som 

omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003 

och direktiv 2001/18/EG, 

b) livsmedel om och när de används som b) livsmedel om och när de används som 

i) livsmedelsenzymer som omfattas av 

förordning (EG) nr 1332/2008, 

i) livsmedelsenzymer som omfattas av 

förordning (EG) nr 1332/2008, 

ii) livsmedelstillsatser som omfattas av 

förordning (EG) nr 1333/2008, 

ii) livsmedelstillsatser som omfattas av 

förordning (EG) nr 1333/2008, 

iii) livsmedelsaromer som omfattas av 

förordning (EG) nr 1334/2008, 

iii) livsmedelsaromer som omfattas av 

förordning (EG) nr 1334/2008, 

iv) extraktionsmedel som används eller 

som är avsedda att användas vid 

framställning av livsmedel och 

livsmedelsingredienser och som omfattas 

av direktiv 2009/32/EG, 

iv) extraktionsmedel som används eller 

som är avsedda att användas vid 

framställning av livsmedel och 

livsmedelsingredienser och som omfattas 

av direktiv 2009/32/EG, 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) livsmedel som omfattas av rådets 

direktiv XXX/XX/EU [om utsläppande av 

livsmedel framställda av djurkloner på 

marknaden]. 

utgår 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Definitioner Definitioner 

1. I den här förordningen ska definitionerna 

i artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) 

nr 178/2002 gälla.  

1. I den här förordningen ska definitionerna 

i artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) 

nr 178/2002 gälla.  

2. Dessutom gäller följande definitioner: 2. Dessutom gäller följande definitioner: 

a) nytt livsmedel:  livsmedel som inte har 

använts som människoföda i betydande 

omfattning i unionen före den 15 maj 1997, 

oberoende av dagen för de olika 

medlemsstaternas anslutning till unionen, 

däribland särskilt 

a) nytt livsmedel: livsmedel som inte har 

använts som människoföda i betydande 

omfattning i unionen före den 15 maj 1997, 

oberoende av dagen för de olika 

medlemsstaternas anslutning till unionen, 

och som hör till minst en av följande 

kategorier: 

 - i) Livsmedel med en ny eller avsiktligt 

förändrad primär struktur på molekylär 

nivå. 

 -ia) Livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från mikroorganismer, 

svampar eller alger. 

 -ib) Livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från växter, med 

undantag för växter som har en historisk 

och säker användning som livsmedel på 

unionens marknad och erhållits genom 

 – traditionella förökningsmetoder eller 

 – icke-traditionella förökningsmetoder, 

där dessa metoder inte innebär några 

betydande förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som 

påverkar dess näringsvärde, det sätt på 

vilket det metaboliseras eller halten av 

icke önskvärda ämnen. 

 -ic) Livsmedel som härrör från klonade 

djur eller deras avkomma, i enlighet med 

artikel 29a (ny). 

 -id) Livsmedel som innehåller, består av 

eller erhållits genom cell- eller 

vävnadsodling. 

 -ie) Livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från djur eller deras 

delar, inklusive hela djur, såsom insekter, 
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med undantag för livsmedel från djur som 

erhållits genom traditionella avelsmetoder 

och har en historisk och säker 

användning som livsmedel på unionens 

marknad. 

i) livsmedel för vilket det tillämpas en ny 

produktionsprocess som före den 15 maj 

1997 inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen, om denna 

produktionsprocess innebär betydande 

förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som 

påverkar dess näringsvärde, det sätt på 

vilket det metaboliseras eller halten av icke 

önskvärda ämnen, 

i) Livsmedel som framställts genom en ny 

produktionsprocess som före den 15 maj 

1997 inte användes för livsmedel i unionen 

och som kan innebära betydande 

förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som 

påverkar dess näringsvärde, det sätt på 

vilket det metaboliseras eller halten av icke 

önskvärda ämnen, eller ge upphov till 

etiska betänkligheter. 

ii) livsmedel som innehåller eller består av 

”konstruerade nanomaterial” enligt 

definitionen i artikel 2.2 t i förordning 

(EU) nr 1169/2011, 

ii) Livsmedel som framställts genom eller 

påverkats av avsiktliga förändringar i 

partiklarnas storlek, form eller struktur, 

eller i partikelstorlekens fördelning, med 

användning av en teknik som minskar 

dem till nanostorlek. Ett tröskelvärde på 

10 procent, vilket rekommenderas av 

Efsa, bör övervägas för 

livsmedelsrelaterade användningar. 

iii) vitaminer, mineralämnen och andra 

ämnen som används i enlighet med direktiv 

2002/46/EG, förordning (EG) 

nr 1925/2006 eller förordning (EU) 

nr 609/2013,  

iii) Vitaminer, mineralämnen och andra 

ämnen som används i enlighet med direktiv 

2002/46/EG, förordning (EG) 

nr 1925/2006 eller förordning (EU) 

nr 609/2013,  

– om en ny produktionsprocess har 

tillämpats i enlighet med led i i denna 

punkt,  eller 

– om en ny produktionsprocess har 

tillämpats i enlighet med led i i denna 

punkt,   

– om sådana ämnen innehåller eller består 

av ”konstruerade nanomaterial” enligt 

definitionen i artikel 2.2 t i förordning 

(EU) nr 1169/2011, 

– om sådana ämnen innehåller eller består 

av ett avsiktligt tillverkat material som 

innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i 

form av aggregat eller agglomerat och där 

minst 10 procent av partiklarna i 

antalsstorleksfördelningen har en eller 

flera yttre dimensioner i 

storleksintervallet 1–100 nm, eller 

 – om ett nytt ursprungs- eller 

utgångsmaterial har använts för en enda 

form eller för blandningar av vitaminer, 

mineraler och andra ämnen som används 

i enlighet med direktiv 2002/46/EG, 
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förordning (EG) nr 1925/2006 eller 

förordning (EU) nr 609/2013. 

iv) livsmedel som före den 15 maj 1997 

uteslutande användes i kosttillskott i 

unionen, om det är avsett att användas i 

andra livsmedel än kosttillskott enligt 

definitionen i artikel 2 a i direktiv 

2002/46/EG.  

iv) Livsmedel som före den 15 maj 1997 

uteslutande användes i kosttillskott i 

unionen, om det är avsett att användas i 

andra livsmedel än kosttillskott enligt 

definitionen i artikel 2 a i direktiv 

2002/46/EG.  

b) traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland: ett annat nytt livsmedel än det 

som avses i led a i–iii som härrör från 

primärproduktion och har historisk och 

säker användning som livsmedel i ett 

tredjeland. 

b) traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland: ett annat nytt livsmedel än det 

som avses i led a -i, i, ii och iii som härrör 

från primärproduktion och har historisk 

och säker användning som livsmedel i ett 

tredjeland.  

c) historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 

livsmedlet i fråga har bekräftats genom 

uppgifter om sammansättningen och 

genom erfarenheter från livsmedlets 

tidigare användning under minst 25 år som 

en del av den vanliga kosthållningen för en 

stor del av befolkningen i ett tredjeland, 

innan en anmälan enligt artikel 13 lämnas 

in. 

c) historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 

livsmedlet i fråga har bekräftats genom 

uppgifter om sammansättningen och 

genom erfarenheter från livsmedlets 

tidigare användning under minst 25 år som 

en del av den vanliga kosthållningen för ett 

betydande antal invånare i åtminstone ett 

tredjeland enligt definitionen i de riktlinjer 

som avses i artikel 4 i denna förordning, 

innan en anmälan enligt artikel 13 lämnas 

in. 

d) sökande: den medlemsstat, det 

tredjeland eller den berörda part, som kan 

företräda flera berörda parter, som har 

lämnat in en ansökan i enlighet med 

artikel 9 eller 15 eller en anmälan i enlighet 

med artikel 13 till kommissionen. 

d) sökande: den medlemsstat, det 

tredjeland eller den berörda part, som kan 

företräda flera berörda parter, som har 

lämnat in en ansökan i enlighet med 

artikel 9 eller 15 eller en anmälan i enlighet 

med artikel 13 till kommissionen. 

e) giltig ansökan och giltig anmälan: en 

ansökan eller en anmälan som omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning 

och innehåller alla de uppgifter som krävs 

för riskbedömnings- och 

godkännandeförfarandet. 

e) giltig ansökan och giltig anmälan: en 

ansökan eller en anmälan som omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning 

och innehåller alla de uppgifter som krävs 

för riskbedömnings- och 

godkännandeförfarandet. 

 ea) ny produktionsprocess: en process 

som inte använts för livsmedelsproduktion 

i unionen före den 15 maj 1997. 

 eb) traditionella förökningsmetoder eller 

traditionella avelsmetoder: metoder som 

använts för livsmedelsproduktion i 
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unionen före den 15 maj 1997.  

 ec) klonade djur: djur som framställts 

genom en metod för asexuell, konstgjord 

reproduktion i syfte att framställa en 

genetiskt identisk eller nästan identisk 

kopia av ett enskilt djur. 

 ed) klonade djurs avkomma: djur som 

framställts genom sexuell reproduktion 

där minst endera föräldern är ett klonat 

djur. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 3 utgår 

Genomförandebefogenheter avseende 

definitionen av nytt livsmedel i 

artikel 2.2 a 

 

För att säkerställa ett enhetligt 

genomförande av denna förordning får 

kommissionen genom genomförandeakter 

besluta om huruvida ett visst livsmedel 

omfattas av definitionen av nytt livsmedel 

i artikel 2.2 a. 

 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

 

Motivering 

Denna artikel är mera konsekvent med artikel 4 och har flyttats utgående från detta.  

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förfarande för fastställande av status som Förfarande för fastställande av status som 
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nytt livsmedel nytt livsmedel 

1. Livsmedelsföretagare ska kontrollera om 

det livsmedel som de avser att släppa ut på 

marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning. 

1. Livsmedelsföretagare ska kontrollera om 

det livsmedel som de avser att släppa ut på 

marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning. 

2. Livsmedelsföretagare ska samråda med 

en medlemsstat då de är osäkra på om ett 

livsmedel som de avser att släppa ut på 

marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning. 

I sådana fall ska livsmedelsföretagare på 

begäran av medlemsstaten lämna 

nödvändiga uppgifter så att denna ska 

kunna fastställa främst i vilken omfattning 

livsmedlet i fråga användes som 

människoföda i unionen före den 15 maj 

1997. 

2. Om livsmedelsföretagare är osäkra på 

om ett livsmedel som de avser att släppa ut 

på marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning 

ska de samråda med den medlemsstat där 

de avser att först släppa ut det nya 

livsmedlet på marknaden. 

Livsmedelsföretagare ska till 

medlemsstaten lämna nödvändiga uppgifter 

så att medlemsstaten kan fastställa om ett 

livsmedel omfattas av 

tillämpningsområdet för denna 

förordning eller inte. För att fastställa 

detta får medlemsstaten samråda med 

kommissionen och andra medlemsstater. 

3. Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa stegen i det 

samråds- förfarande som anges i punkt 2. 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 26a 

för att fastställa: 

 
– vilka former av livsmedel som omfattas 

av tillämpningsområdet för denna 

förordning, för var och en av 

kategorierna i artikel 2.2 a,  

 – stegen i samrådsförfarandet och 

 – efter samråd med Efsa, definitionen på 

”en betydande del av befolkningen i ett 

tredjeland”.  

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

Dessa delegerade akter ska antas senast 

den …*. 

 _______________________ 

  *OJ: Vänligen inför tidsfristen: 

12 månader efter denna förordnings 

ikraftträdande. 
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Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionsförteckning över nya livsmedel Unionsförteckning över nya livsmedel 

1. Kommissionen ska upprätta och 

uppdatera en unionsförteckning över nya 

livsmedel som godkänts för att släppas ut 

på marknaden i unionen i enlighet med 

artiklarna 6, 7 och 8 (nedan kallad 

unionsförteckningen). 

1. Unionsförteckningen över nya 

livsmedel som godkänts för att släppas ut 

på marknaden i unionen i enlighet med 

artiklarna 6 och 8 (nedan kallad 

unionsförteckningen) finns som bilaga. 

2. Endast nya livsmedel som godkänts och 

införts i unionsförteckningen får släppas ut 

på marknaden i unionen som sådana och 

användas i eller på livsmedel på de villkor 

som anges däri. 

2. Endast nya livsmedel som godkänts och 

införts i unionsförteckningen får släppas ut 

på marknaden i unionen som sådana eller 

användas i eller på livsmedel i enlighet 

med de villkor och de märkningskrav som 

anges däri.  

 
2a. Kommissionen ska på sin webbplats 

även tillgängliggöra en förteckning över 

avslagna ansökningar så att man vid 

framtida ansökningar kan hänvisa till 

den. I förteckningen ska 

avslagsgrunderna anges.  

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får endast godkänna och 

införa ett nytt livsmedel i 

unionsförteckningen om det uppfyller 

följande villkor: 

Kommissionen får endast godkänna och 

införa ett nytt livsmedel i 

unionsförteckningen om det uppfyller 

följande villkor: 

a) Det får enligt tillgänglig vetenskaplig 

dokumentation inte utgöra någon 

säkerhetsrisk för människors hälsa. 

a) Det får enligt vetenskaplig 

dokumentation, och efter tillämpning av 

den försiktighetsprincip som fastställs i 

artikel 7 i förordning (EG) nr 178/2002, 
inte utgöra någon säkerhetsrisk, vare sig 

för människors hälsa eller för djurens 

välbefinnande, och i tillämpliga fall för 
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miljön. 

b) Användningen av det nya livsmedlet 

vilseleder inte konsumenten. 

b) Den avsedda användningen av, 

utseendet på och märkningen av det nya 

livsmedlet vilseleder inte konsumenten, 

särskilt inte när näringsvärdet avsevärt 

förändrats i ett livsmedel avsett att ersätta 

ett annat livsmedel. 

c) Om det 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 ofördelaktigt för 

konsumenten. 

c) Om det är avsett att ersätta ett annat 

livsmedel ska det skilja sig från detta 

livsmedel på ett sådant sätt att normal 

konsumtion av det skulle vara 

näringsmässigt, hälsomässigt, 

miljömässigt och socialt till avsevärd 

fördel för konsumenten. 

 ca) Spårbarheten hos de material som 

använts för att framställa livsmedlet kan 

tillförsäkras. 

 Om det i vetenskapliga undersökningar, 

enligt vad som avses i led a, råder delade 

meningar ska en slutsats utarbetas 

utgående från Efsas yttrande. 

Motivering 

En obetydlig skillnad i fråga om näringsvärde bör inte vara någon avslagsgrund om denna 

skillnad inte påverkar människors hälsa. Om motstridigheter uppstår mellan de slutsatser 

som dragits vid vetenskapliga undersökningar bör Efsa ha utslagsgivande befogenhet och få 

dra avgörande slutsatser.  

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I tveksamma fall, på grund av t.ex. 

otillräcklig vetenskaplig visshet eller brist 

på data, ska försiktighetsprincipen 

tillämpas och det berörda livsmedlet ska 

inte införas i unionsförteckningen. 

Motivering 

Det är lämpligt att återinföra detta ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt vid 
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andra behandlingen 2010. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Livsmedel som genomgått 

produktionsprocesser som kräver 

särskilda riskbedömningsmetoder 

(t.ex. livsmedel som produceras med 

nanoteknik i enlighet med artikel 2.2 ii) 

får inte införas i unionsförteckningen 

innan användningen av sådana särskilda 

metoder har godkänts av Efsa och en 

adekvat säkerhetsbedömning grundad på 

dessa metoder har visat att användningen 

av respektive livsmedel är säker. 

Motivering 

Det är lämpligt att återinföra detta ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt vid 

andra behandlingen eftersom det inte gjorts särskilt många framsteg sedan dess och Efsa 

bekräftar att det råder osäkerhet kring testmetoder för nanomaterial. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 7 utgår 

Första upprättande av 

unionsförteckningen 

 

Senast den ...23 ska kommissionen genom 

en genomförandeakt upprätta 

unionsförteckningen genom att införa 

nya livsmedel som godkänts eller anmälts 

enligt artikel 4, 5 eller 7 i förordning (EG) 

nr 258/97 i denna förteckning, inbegripet 

eventuella befintliga villkor för 

godkännande. 
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Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det rådgivande förfarande 

som avses i artikel 27.2. 

 

__________________  

23 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 months after the entry into 

force of this Regulation. 

 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionsförteckningens innehåll Unionsförteckningens innehåll och 

uppdateringen av den 

1. Kommissionen ska godkänna ett nytt 

livsmedel och uppdatera 

unionsförteckningen i enlighet med 

bestämmelserna i 

1. Kommissionen ska godkänna ett nytt 

livsmedel och uppdatera 

unionsförteckningen i enlighet med 

bestämmelserna i 

a) artiklarna 9, 10 och 11 och i tillämpliga 

fall i enlighet med artikel 25 eller 

a) artiklarna 9, 10 och 11 och i tillämpliga 

fall i enlighet med artikel 25 eller 

b) artiklarna 13–18. b) artiklarna 13–18. 

2. Godkännandet av ett nytt livsmedel och 

uppdateringen av unionsförteckningen 

enligt punkt 1 ska bestå av något av 

följande: 

2. Godkännandet av ett nytt livsmedel och 

uppdateringen av unionsförteckningen 

enligt punkt 1 ska bestå av något av 

följande: 

a) Tillägg av ett nytt livsmedel i 

unionsförteckningen. 

a) Tillägg av ett nytt livsmedel i 

unionsförteckningen. 

b) Strykning av ett nytt livsmedel ur 

unionsförteckningen. 

b) Strykning av ett nytt livsmedel ur 

unionsförteckningen. 

c) Tillägg, strykning eller ändring av 

villkor, specifikationer eller begränsningar 

som är knutna till införandet av ett nytt 

livsmedel i unionsförteckningen. 

c) Tillägg, strykning eller ändring av 

specifikationer, användningsvillkor, 

ytterligare specifika märkningskrav eller 

krav på övervakning efter utsläppande på 

marknaden, som är knutna till införandet 

av ett nytt livsmedel i unionsförteckningen. 

3. Uppgifterna om ett nytt livsmedel i den 

unionsförteckning som avses i punkt 2 ska 

i förekommande fall innehålla 

3. Uppgifterna om ett nytt livsmedel i den 

unionsförteckning som avses i punkt 2 ska 

innehålla specifikationen av det nya 

livsmedlet, dagen då det införts i 



 

PE537.480v03-00 44/130 RR\1042297SV.doc 

SV 

unionsförteckningen och, i förekommande 

fall, 

a) en specifikation av det nya livsmedlet,  

b) de villkor på vilka det nya livsmedlet får 

användas, främst för att förhindra 

eventuella skadliga effekter för särskilda 

befolkningsgrupper, att övre intagsgränser 

överskrids och risker vid överdriven 

konsumtion, 

a) de villkor på vilka det nya livsmedlet får 

användas, främst för att förhindra 

eventuella skadliga effekter för särskilda 

befolkningsgrupper, att övre intagsgränser 

överskrids och risker vid överdriven 

konsumtion, 

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, 

b) 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, 

d) ett krav på övervakning efter 

utsläppande på marknaden i enlighet med 

artikel 23. 

c) krav på övervakning efter utsläppande 

på marknaden i enlighet med artikel 23. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förfarandet för godkännande av att ett 

nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av 

unionsförteckningen 

Förfarandena för uppdatering av 

unionsförteckningen 

1. Förfarandet för godkännande av att ett 

nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

inledas antingen på initiativ av 

kommissionen eller efter en ansökan till 

kommissionen från en sökande. 

1. Förfarandena för godkännande av att 

ett nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

inledas antingen på initiativ av 

kommissionen eller efter en ansökan till 

kommissionen från en sökande. 

Kommissionen ska se till att 

medlemsstaterna kan ta del av ansökan 

utan dröjsmål. Kommissionen ska också 
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på sin webbplats offentliggöra en 

sammanfattning av ansökan, utgående 

från de uppgifter som avses i leden –a och 

a och en sammanfattning av den 

vetenskapliga dokumentation som avses i 

led c. 

Ansökan ska innehålla Ansökan ska innehålla 

 
-a) sökandens namn och adress,  

a) det nya livsmedlets namn och 

beskrivning. 

a) det nya livsmedlets namn och 

beskrivning, 

 
aa) beskrivning av 

produktionsförfarandet, 

b) det nya livsmedlets sammansättning,  b) det nya livsmedlets sammansättning i 

detalj,  

c) vetenskaplig dokumentation som visar 

att det nya livsmedlet inte utgör någon 

säkerhetsrisk för människors hälsa, 

c) vetenskaplig dokumentation som visar 

att det nya livsmedlet inte utgör någon 

säkerhetsrisk för människors hälsa och i 

tillämpliga fall för miljön, 

 
ca) i tillämpliga fall analysmetoden eller 

analysmetoderna, 

d) i tillämpliga fall ett förslag till 

användningsvillkor och ett förslag till 

särskilda märkningskrav som inte 

vilseleder konsumenten. 

d) i tillämpliga fall ett förslag till villkor 

för avsedd användning och ett förslag till 

särskilda märkningskrav som inte 

vilseleder konsumenten. 

2. Kommissionen får begära att Efsa avger 

ett yttrande om huruvida uppdateringen 

kan påverka människors hälsa. 

2. Kommissionen ska begära att Efsa avger 

ett yttrande om huruvida uppdateringen 

kan påverka människors hälsa.  

 2a. Kommissionen ska ge sökanden en 

bekräftelse på att den mottagit ansökan 

inom 15 dagar från mottagandet. 

Kommissionen ska inom en månad från 

mottagandet av ansökan kontrollera att 

ansökan är giltig. Om ansökan inte 

bedöms vara giltig ska kommissionen 

informera sökanden om detta, ange 

skälen för detta och inställa förfarandet. 

 2b. När testmetoder tillämpas på 

nanomaterial enligt artikel 2.2 ii ska det 

bifogas en förklaring om att de är 

vetenskapligt adekvata för nanomaterial 

samt, i förekommande fall, om vilka 

tekniska anpassningar eller justeringar 

som gjorts för att beakta nanomaterialens 



 

PE537.480v03-00 46/130 RR\1042297SV.doc 

SV 

särdrag. 

3. Förfarandet för godkännande av att ett 

nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

avslutas genom antagandet av en 

genomförandeakt i enlighet med 

artikel 11.  

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 26 

amed avseende på uppdatering av den 

unionsförteckning som fastställs i bilagan.  

4. Genom undantag från punkt 3 får 

kommissionen när som helst under 

förfarandets gång avsluta 

godkännandeförfarandet och besluta att 

avstå från att göra uppdateringen om den 

anser att uppdateringen inte är motiverad. 

4. Genom undantag från punkt 3 får 

kommissionen när som helst under 

förfarandets gång besluta att avstå från att 

göra uppdateringen om den anser att 

uppdateringen inte är motiverad. 

Kommissionen ska i förekommande fall 

beakta medlemsstaternas synpunkter, Efsas 

yttrande och andra berättigade faktorer som 

är relevanta för den aktuella uppdateringen. 

Kommissionen ska i förekommande fall 

beakta medlemsstaternas synpunkter, Efsas 

yttrande och andra berättigade faktorer som 

är relevanta för den aktuella uppdateringen. 

I sådana fall ska kommissionen informera 

sökanden och samtliga medlemsstater 

direkt och då ange skälen till att den inte 

anser att uppdateringen är motiverad. 

I sådana fall ska kommissionen informera 

sökanden och samtliga medlemsstater 

direkt och då ange skälen till att den inte 

anser att uppdateringen är motiverad. 

5. Sökanden kan när som helst innan Efsa 

antagit det yttrande som avses i punkt 2 
dra tillbaka den ansökan som avses i 

punkt 1 och därmed avsluta förfarandet för 

godkännande av ett nytt livsmedel och 

uppdatering av unionsförteckningen. 

5. Sökanden kan när som helst dra tillbaka 

sin ansökan och därmed avsluta förfarandet 

för godkännande av ett nytt livsmedel och 

uppdatering av unionsförteckningen.  

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Yttrande från Efsa  Yttrande från Efsa  

1. När kommissionen begär ett yttrande 

från Efsa ska den vidarebefordra den 

giltiga ansökan till Efsa. Efsa ska anta sitt 

yttrande senast nio månader efter 

mottagandet av en giltig ansökan. 

1. När kommissionen begär ett yttrande 

från Efsa ska den inom en månad 

vidarebefordra den giltiga ansökan till 

Efsa. Efsa ska anta sitt yttrande senast nio 

månader efter mottagandet av en giltig 

ansökan. 

Vid bedömningen av säkerheten hos nya Vid bedömningen av säkerheten hos nya 
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livsmedel ska Efsa, i förekommande fall, 

beakta följande: 

livsmedel ska Efsa beakta följande: 

a) Om det nya livsmedlet är lika säkert som 

ett livsmedel från en jämförbar 

livsmedelskategori som redan finns på 

marknaden i unionen. 

a) Om det nya livsmedlet är lika säkert som 

ett livsmedel från en jämförbar 

livsmedelskategori som redan finns på 

marknaden i unionen. 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning inte utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen. 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning inte utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen och, i tillämpliga fall, för miljön. 

 
ba) Om kumulativa effekter och 

synergieffekter kan uppstå och om vissa 

befolkningsgrupper kan påverkas 

negativt. 

 
c) Om ett nytt livsmedel som är avsett att 

ersätta ett annat livsmedel inte skiljer sig 

från det sistnämnda livsmedlet på ett 

sådant sätt att normal konsumtion av det 

skulle vara näringsmässigt ofördelaktig 

för konsumenten. 

2. Efsa ska sända yttrandet till 

kommissionen, medlemsstaterna och, i 

tillämpliga fall, till sökanden. 

2. Efsa ska sända yttrandet till 

kommissionen, medlemsstaterna och 

sökanden. 

3. I vederbörligen motiverade fall då Efsa 

begär kompletterande upplysningar av 

sökanden får den tidsfrist på nio månader 

som anges i punkt 1 förlängas. 

3. I vederbörligen motiverade fall då Efsa 

begär kompletterande upplysningar av 

sökanden får den niomånadersperiod som 

anges i punkt 1 förlängas. 

Efsa ska, efter samråd med sökanden, 

fastställa en tidsfrist inom vilken dessa 

kompletterande upplysningar kan lämnas 

samt informera kommissionen om den 

ytterligare tid som krävs. 

Efsa ska, efter samråd med sökanden, 

fastställa en tidsfrist inom vilken dessa 

kompletterande upplysningar ska lämnas 

samt informera kommissionen om detta. 

Om kommissionen inte framför några 

invändningar mot detta inom åtta 

arbetsdagar efter att ha informerats av Efsa, 

ska den tidsfrist på nio månader som 

anges i punkt 1 automatiskt förlängas med 

den ytterligare tiden. Kommissionen ska 

informera medlemsstaterna om 

förlängningen. 

Om kommissionen inte framför några 

invändningar mot detta inom åtta 

arbetsdagar efter att ha informerats av Efsa, 

ska den niomånadersperiod som anges i 

punkt 1 automatiskt förlängas med den 

ytterligare tiden. Kommissionen ska 

informera medlemsstaterna om 

förlängningen. 

4. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 3 inte lämnas till Efsa 

inom den ytterligare tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska Efsa utforma sitt 

4. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 3 inte lämnas till Efsa 

inom den ytterligare tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska Efsa anta sitt yttrande 
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slutgiltiga yttrande på grundval av de 

upplysningar som redan lämnats. 

på grundval av de upplysningar som finns 

tillgängliga. Om sökanden inte lämnar 

några kompletterande upplysningar kan 

detta motivera ett avslag från Efsas sida. 

5. Om sökande lämnar in kompletterande 

upplysningar på eget initiativ, ska de 

sändas till kommissionen och till Efsa. 

5. Om sökande lämnar in kompletterande 

upplysningar på eget initiativ, ska de 

sändas till kommissionen och till Efsa. 

I sådana fall ska Efsa avge sitt yttrande 

inom den period på nio månader som 

föreskrivs i punkt 1. 

I sådana fall ska Efsa avge sitt yttrande 

inom den period på nio månader som 

föreskrivs i punkt 1. 

6. Efsa ska ge kommissionen och 

medlemsstaterna tillgång till de 

kompletterande upplysningar som avses i 

punkt 3. 

6. Efsa ska ge kommissionen och 

medlemsstaterna tillgång till de 

kompletterande upplysningar som avses i 

punkterna 3 och 5. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Godkännande av ett nytt livsmedel och 
uppdatering av unionsförteckningen 

Uppdatering av unionsförteckningen 

1. Senast nio månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen för den kommitté som 

avses i artikel 27.1 lägga fram ett utkast 

till genomförandeakt om uppdatering av 

unionsförteckningen vari följande 

beaktas: 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 26a, för att uppdatera den 

unionsförteckning som avses i artikel 5, 

senast sex månader efter det att Efsas 

yttrande som avses i artikel 10 har 

offentliggjorts, och ska då beakta följande: 

a) Villkoren i artikel 6, när detta är 

relevant. 

a) Villkoren i artikel 6. 

b) Alla relevanta bestämmelser i 

unionslagstiftningen.  

b) Alla relevanta bestämmelser i 

unionslagstiftningen.  

c) Efsas yttrande. c) Efsas yttrande. 

d) Eventuella andra berättigade faktorer 

som är relevanta för den aktuella 

ansökan. 

 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 
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2. Om kommissionen inte har begärt något 

yttrande från Efsa i enlighet med artikel 9.2 

ska den niomånadersperiod som avses i 

punkt 1 börja löpa från och med den dag då 

kommissionen mottog en giltig ansökan i 

enlighet med artikel 9.1. 

2. Om kommissionen inte har begärt något 

yttrande från Efsa i enlighet med artikel 9.2 

ska den sexmånadersperiod som avses i 

punkt 1 börja löpa från och med den dag då 

kommissionen mottog en giltig ansökan i 

enlighet med artikel 9.1. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genomförandebefogenheter avseende 
administrativa och vetenskapliga krav för 

ansökningar 

Genomförandeakter för att fastställa 
administrativa och vetenskapliga krav för 

ansökningar 

Kommissionen ska senast den... 24 anta 

genomförandeakter när det gäller följande: 

Kommissionen ska senast den...24 anta 

genomförandeakter när det gäller följande: 

a) Innehåll, upprättande och utformning av 

den ansökan som avses i artikel 9.1. 

a) Innehåll, upprättande och utformning av 

den ansökan som avses i artikel 9.1. 

b) Formerna för kontroll av ansökningarnas 

giltighet. 

b) Formerna för kontroll av ansökningarnas 

giltighet. 

c) Vilken typ av uppgifter som ska ingå i 

det yttrande från Efsa som avses i 

artikel 10.  

c) Vilken typ av uppgifter som ska ingå i 

det yttrande från Efsa som avses i 

artikel 10.  

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

____________________ ____________________ 

24 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 months after the date of 

entry into force of this Regulation. 

24 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 months after the date of 

entry into force of this Regulation. 

Motivering 

En samordning med rådets mål om att korrigera terminologin.  

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Anmälan av traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

Anmälan av traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

En sökande som avser att släppa ut ett 

traditionellt livsmedel från ett tredjeland på 

marknaden i unionen ska anmäla detta till 

kommissionen. 

I stället för att iaktta det förfarande som 

avses i artikel 9 får en sökande som avser 

att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 

ett tredjeland på marknaden i unionen välja 

att göra en anmälan om detta till 

kommissionen. 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Ansökan ska innehålla följande uppgifter:  

 -a) Sökandens namn och adress. 

a) Det traditionella livsmedlets namn och 

beskrivning. 

a) Det traditionella livsmedlets namn och 

beskrivning. 

b) Dess sammansättning. b) Dess sammansättning i detalj. 

c) Dess ursprungsland. c) Dess ursprungsland eller 

ursprungsländer. 

d) Dokumenterade uppgifter som visar på 

historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland. 

d) Dokumenterade uppgifter som visar på 

historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland, i enlighet med de 

riktlinjer som avses i artikel 4 i denna 

förordning. 

e) I tillämpliga fall användningsvillkoren 

och de särskilda märkningskraven som inte 

vilseleder konsumenten. 

e) I tillämpliga fall villkoren för avsedd 

användning och de särskilda 

märkningskraven som inte vilseleder 

konsumenten. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förfarande för traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

Förfarande för anmälan av utsläppande på 

marknaden av traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

1. Kommissionen ska utan dröjsmål 

vidarebefordra den giltiga anmälan som 

avses i artikel 13 till medlemsstaterna och 

Efsa. 

1. Kommissionen ska inom en månad 

vidarebefordra den giltiga anmälan som 

avses i artikel 13 till medlemsstaterna och 

Efsa. 

2. Inom fyra månader från den dag då 2. Inom fyra månader från den dag då 
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kommissionen i enlighet med punkt 1 

vidarebefordrade den giltiga anmälan, får 

en medlemsstat eller Efsa till 

kommissionen framföra vetenskapligt 

grundade, motiverade invändningar 

avseende säkerheten mot att det aktuella 

traditionella livsmedlet släpps ut på 

marknaden i unionen. 

kommissionen i enlighet med punkt 1 

vidarebefordrade den giltiga anmälan, får 

en medlemsstat eller Efsa till 

kommissionen framföra vetenskapligt 

grundade, motiverade invändningar 

avseende säkerheten mot att det aktuella 

traditionella livsmedlet släpps ut på 

marknaden i unionen. 

3. Kommissionen ska informera 

medlemsstaterna, Efsa och sökanden om 

resultatet av det förfarande som avses i 

punkt 2. 

3. Kommissionen ska informera sökanden 

om varje motiverad invändning avseende 

säkerheten så fort den har framförts. 

Medlemsstaterna, Efsa och sökanden ska 

informeras om resultatet av det förfarande 

som avses i punkt 2. 

4. Om inga motiverade invändningar 

avseende säkerheten framförs i enlighet 

med punkt 2 inom den tidsfrist som anges i 

den punkten ska kommissionen tillåta att 

det aktuella traditionella livsmedlet släpps 

ut på marknaden och utan dröjsmål 
uppdatera unionsförteckningen. 

4. Om inga motiverade invändningar 

framförs i enlighet med punkt 2 inom den 

tidsfrist som anges i den punkten ska 

kommissionen genom en delegerad akt i 

enlighet med artikel 26a uppdatera 

unionsförteckningen inom en månad. Av 

unionsförteckningen ska det framgå att 

det gäller ett traditionellt livsmedel från 

ett tredjeland. I tillämpliga fall ska vissa 

användningsvillkor, särskilda 

märkningskrav och krav på övervakning 

efter utsläppande på marknaden anges. 

5. Om det framförs vetenskapligt grundade, 

motiverade invändningar avseende 

säkerheten till kommissionen i enlighet 

med punkt 2, ska kommissionen varken 

tillåta att det aktuella traditionella 

livsmedlet släpps ut på marknaden eller 
uppdatera unionsförteckningen. 

5. Om det framförs vetenskapligt grundade, 

motiverade invändningar avseende 

säkerheten till kommissionen i enlighet 

med punkt 2, ska kommissionen inte 

uppdatera unionsförteckningen. 

I så fall kan sökanden lämna in en ansökan 

till kommissionen i enlighet med artikel 15. 

I så fall kan sökanden lämna in en ansökan 

till kommissionen i enlighet med artikel 15. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ansökan som avses i artikel 14.5 ska 

förutom de uppgifter som redan lämnats i 

Den ansökan som avses i 

artikel 14.5 andra stycket ska förutom de 
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enlighet med artikel 13 omfatta 

dokumenterade uppgifter om de 

motiverade invändningar avseende 

säkerheten som framförts i enlighet med 

artikel 14.5. 

uppgifter som redan lämnats i enlighet med 

artikel 13 omfatta dokumenterade uppgifter 

om de invändningar som framförts i 

enlighet med artikel 14.5. 

Motivering 

En samordning med rådets mål för att skapa tydlighet.  

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Yttrande från Efsa om ett traditionellt 

livsmedel från ett tredjeland 

Yttrande från Efsa om ett traditionellt 

livsmedel från ett tredjeland 

1. Efsa ska anta sitt yttrande senast 

sex månader efter mottagandet av en giltig 

ansökan. 

1. Efsa ska anta sitt yttrande senast 

sex månader efter mottagandet av en giltig 

ansökan. 

2. Vid bedömningen av säkerheten hos ett 

traditionellt livsmedel från ett tredjeland 

ska Efsa beakta följande: 

2. Vid bedömningen av säkerheten hos ett 

traditionellt livsmedel från ett tredjeland 

ska Efsa beakta följande: 

a) Om historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland har 

dokumenterats genom tillförlitliga 

uppgifter som sökanden lämnat i enlighet 

med artiklarna 13 och 15. 

a) Om historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland, enligt vad som 

fastställs i de riktlinjer som avses i artikel 

4 i denna förordning, har dokumenterats 

genom tillförlitliga uppgifter som sökanden 

lämnat i enlighet med artiklarna 13 och 15. 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen. 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen och i tillämpliga fall för miljön. 

3. Efsa ska sända yttrandet till 

kommissionen, medlemsstaterna och 

sökanden. 

3. Efsa ska sända yttrandet till 

kommissionen, medlemsstaterna och 

sökanden. 

4. I vederbörligen motiverade fall då Efsa 

begär kompletterande upplysningar av 

sökanden får den tidsfrist på sex månader 

som anges i punkt 1 förlängas. 

4. I vederbörligen motiverade fall då Efsa 

begär kompletterande upplysningar av 

sökanden får den sexmånadersperiod som 

anges i punkt 1 förlängas. 

Efsa ska, efter samråd med sökanden, 

fastställa en tidsfrist inom vilken dessa 

Efsa ska, efter samråd med sökanden, 

fastställa en tidsfrist inom vilken dessa 
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kompletterande upplysningar kan lämnas 

samt informera kommissionen om den 

ytterligare tid som är nödvändig. 

kompletterande upplysningar ska lämnas 

samt informera kommissionen om detta. 

Om kommissionen inte framför några 

invändningar mot detta inom åtta 

arbetsdagar efter att ha informerats av Efsa, 

ska den tidsfrist på sex månader som 

anges i punkt 1 automatiskt förlängas med 

den ytterligare tiden. Kommissionen ska 

informera medlemsstaterna om 

förlängningen. 

Om kommissionen inte framför några 

invändningar mot detta inom åtta 

arbetsdagar efter att ha informerats av Efsa, 

ska den sexmånadersperiod som anges i 

punkt 1 automatiskt förlängas med den 

ytterligare tiden. Kommissionen ska 

informera medlemsstaterna om 

förlängningen. 

5. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 4 inte lämnas till Efsa 

inom den ytterligare tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska Efsa utforma sitt 

slutgiltiga yttrande på grundval av de 

upplysningar som redan lämnats. 

5. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 4 inte lämnas till Efsa 

inom den ytterligare tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska Efsa utforma sitt 

slutgiltiga yttrande på grundval av de 

upplysningar som finns tillgängliga. Om 

inga kompletterande upplysningar lämnas 

kan detta motivera ett avslag från Efsas 

sida. 

6. Om sökande lämnar in kompletterande 

upplysningar på eget initiativ, ska de 

sändas till kommissionen och till Efsa. 

6. Om sökande lämnar in kompletterande 

upplysningar på eget initiativ, ska de 

sändas till kommissionen och till Efsa. 

I sådana fall ska Efsa avge sitt yttrande 

inom den period på sex månader som 

föreskrivs i punkt 1.  

I sådana fall ska Efsa avge sitt yttrande 

inom den sexmånadersperiod som 

föreskrivs i punkt 1.  

7. Efsa ska ge kommissionen och 

medlemsstaterna tillgång till de 

kompletterande upplysningarna. 

7. Efsa ska ge kommissionen och 

medlemsstaterna tillgång till de 

kompletterande upplysningarna. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Godkännande av ett traditionellt livsmedel 

från ett tredjeland och uppdatering av 

unionsförteckningen 

Godkännande av ett traditionellt livsmedel 

från ett tredjeland och uppdateringar av 

unionsförteckningen 

Motivering 

En samordning med rådets mål för att skapa tydlighet. 
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Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast tre månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen för den kommitté som avses 

i artikel 27.1 lägga fram ett utkast till 

genomförandeakt om att tillåta att det 

traditionella livsmedlet från ett tredjeland 

släpps ut på marknaden i unionen och om 

uppdatering av unionsförteckningen, vari 

följande beaktas: 

Senast tre månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen i enlighet med artikel 26a 

anta en delegerad akt om att tillåta att det 

traditionella livsmedlet från ett tredjeland 

släpps ut på marknaden i unionen och 

uppdatera unionsförteckningen, varvid 

kommissionen ska beakta följande: 

a) Villkoren i artikel 6, när detta är 

relevant. 

a) Villkoren i artikel 6. 

b) Alla relevanta bestämmelser i 

unionslagstiftningen.  

b) Alla relevanta bestämmelser i 

unionslagstiftningen.  

c) Efsas yttrande. c) Efsas yttrande. 

d) Eventuella andra berättigade faktorer 

som är relevanta för den aktuella ansökan. 

d) Eventuella andra berättigade faktorer 

som är relevanta för den aktuella ansökan. 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

 

Motivering 

En samordning med rådets mål för att skapa tydlighet. Eftersom det framgår klart av artikel 6 

att alla villkor inte alltid är tillämpliga är orden ”när detta är relevant” onödiga här och 

skulle kunna bli vilseledande. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 och 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom undantag från punkt 1 får 

kommissionen när som helst under 

förfarandets gång avsluta 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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godkännandeförfarandet och besluta att 

avstå från att göra uppdateringen om den 

anser att uppdateringen inte är motiverad. 

Kommissionen ska i förekommande fall 

beakta medlemsstaternas synpunkter, Efsas 

yttrande och andra berättigade faktorer som 

är relevanta för den aktuella uppdateringen. 

 

Motivering 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Sökanden kan när som helst innan Efsa 

antagit det yttrande som avses i artikel 16 

dra tillbaka den ansökan som avses i 

artikel 15 och därmed avsluta förfarandet 

för godkännande av ett traditionellt 

livsmedel från ett tredjeland och 

uppdatering av unionsförteckningen. 

3. Sökanden kan när som helst innan Efsa 

antagit det yttrande som avses i artikel 16 

dra tillbaka den ansökan som avses i 

artikel 15 och därmed avsluta förfarandet 

för godkännande av ett traditionellt 

livsmedel från ett tredjeland och 

uppdatering av unionsförteckningen. I så 

fall ska sökanden betala Efsas utgifter för 

handläggning av ansökan. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För strykning av ett traditionellt livsmedel 

från ett tredjeland ur unionsförteckningen 

eller för tillägg, strykning eller ändring av 

villkor, specifikationer eller begräsningar 

som är knutna till införandet av ett 

traditionellt livsmedel från ett tredjeland i 

unionsförteckningen ska artiklarna 9–12 

tillämpas. 

Artiklarna 9–12 ska tillämpas för 

strykning av ett traditionellt livsmedel från 

ett tredjeland ur unionsförteckningen eller 

för tillägg, strykning eller ändring av 

specifikationer, användningsvillkor 

ytterligare specifika märkningskrav eller 

krav på övervakning efter utsläppande på 

marknaden, som är knutna till införandet 

av ett traditionellt livsmedel från ett 
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tredjeland i unionsförteckningen. 

Motivering 

En samordning med rådets mål för att skapa tydlighet.  

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genomförandebefogenheter avseende 

administrativa och vetenskapliga krav 

avseende traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

Genomförandebefogenheter avseende 

administrativa och vetenskapliga krav 

avseende traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

Kommissionen ska senast den ... 25 anta 

genomförandeakter när det gäller följande: 

Kommissionen ska senast den ... 25 anta 

genomförandeakter när det gäller följande: 

a) Innehåll, upprättande och utformning av 

den anmälan som avses i artikel 13 och av 

den ansökan som avses i artikel 14.5. 

a) Innehåll, upprättande och utformning av 

den anmälan som avses i artikel 13 och av 

den ansökan som avses i artikel 14.5, 

utgående från Efsas riktlinjer, inklusive 

en exakt och fullständig förteckning över 

de handlingar som krävs för att en 

anmälan eller ansökan ska vara giltig. 

b) Formerna för kontroll av 

anmälningarnas och ansökningarnas 

giltighet. 

b) Formerna för kontroll av 

anmälningarnas och ansökningarnas 

giltighet. 

c) Stegen i förfarandet för utbyte av 

information med medlemsstaterna och med 

Efsa vad gäller framförande av de 

motiverade invändningar avseende 

säkerheten som avses i artikel 14.2, 14.4 

och 14.5. 

c) Stegen i förfarandet för utbyte av 

information med medlemsstaterna och med 

Efsa vad gäller framförande av de 

motiverade invändningar avseende 

säkerheten som avses i artikel 14.2, 14.4 

och 14.5. 

d) Vilken typ av uppgifter som ska ingå i 

det yttrande från Efsa som avses i 

artikel 16. 

d) Vilken typ av uppgifter som ska ingå i 

det yttrande från Efsa som avses i 

artikel 16. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3.  

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3.  

____________________ ____________________ 

25 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 months after the date of 

25 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 months after the date of 



 

RR\1042297SV.doc 57/130 PE537.480v03-00 

 SV 

entry into force of this Regulation. entry into force of this Regulation. 

Motivering 

En samordning med rådets mål om att korrigera terminologin. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 1 inte har inkommit 

inom den förlängda tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska kommissionen handla 

på grundval av de upplysningar som 

redan lämnats. 

2. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 1 inte har inkommit 

inom den förlängda tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska kommissionen avbryta 

godkännandeförfarandet. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förlängning av tidsfrister Förlängning av tidsfrister på ad hoc-basis 

Kommissionen får under exceptionella 

omständigheter på eget initiativ eller, i 

förekommande fall, på begäran av Efsa 

förlänga de tidsfrister som avses i 

artiklarna 10.1, 11.1 eller 11.2, 16.1 och 

17.1, om ärendets karaktär motiverar detta.  

Kommissionen får under exceptionella 

omständigheter på eget initiativ eller, i 

förekommande fall, på begäran av Efsa 

förlänga de tidsfrister som avses i 

artiklarna 10.1, 11.1 eller 11.2, 16.1 och 

17.1, om ärendets karaktär motiverar en 

lämplig förlängning.  

I sådana fall ska kommissionen informera 

sökanden och medlemsstaterna om denna 

förlängning och ange skälen till den. 

I sådana fall ska kommissionen informera 

sökanden och medlemsstaterna om denna 

förlängning och ange skälen till den. 

Motivering 

Överlag bör förlängningar ha undantagskaraktär och vara lämpliga. Sökanden ska vara den 

första som får veta om förlängningen. 
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Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 21a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 21a 

 Anpassning av villkoren till 

förordning (EG) nr 1924/2006 

 Om sökanden begär att uppgifterna ska 

skyddas enligt artikel 24 i denna 

förordning och artikel 21 i 

förordning (EG) nr 1924/2006 får 

kommissionen ändra tidsperioderna i 

artiklarna 10.1, 11.1 eller 11.2, 16.1 och 

17.1 för att anpassa dem till 

örordning (EG) nr 1924/2006 så att de 

bägge perioderna för uppgiftsskydd 

sammanfaller. I så fall ska sökanden 

höras innan kommissionen fattar beslut 

om anpassningen. 

 Förutom anpassningen av perioderna för 

skydd av den immateriella äganderätten 

ska även förfarandena för utvärdering 

och godkännande av hälsopåståenden och 

nya livsmedel om möjligt synkroniseras 

för att medge en smidig funktion av 

marknaden för dessa produkter och ett 

tillräckligt skydd för de sökande. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sekretess avseende ansökan om 

uppdatering av unionsförteckningen 

Sekretess avseende ansökan om 

uppdateringar av unionsförteckningen 

1. Sökande kan ansöka om konfidentiell 

behandling av vissa uppgifter som lämnas 

in i enlighet med denna förordning om ett 

utlämnande av sådana uppgifter påtagligt 

kan försämra deras konkurrenssituation.  

1. Sökande kan ansöka om konfidentiell 

behandling av vissa uppgifter som lämnas 

in i enlighet med denna förordning om ett 

utlämnande av sådana uppgifter kan 

försämra deras konkurrenssituation.  
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2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 

sökande ange vilka av de inlämnade 

uppgifterna de vill få behandlade 

konfidentiellt och lämna all nödvändig 

information till stöd för sin begäran om 

konfidentiell behandling. Verifierbara skäl 

ska i så fall anges. 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 

sökande ange vilka delar av de inlämnade 

uppgifterna de vill få behandlade 

konfidentiellt och lämna all nödvändig 

information till stöd för sin begäran om 

konfidentiell behandling. Verifierbara skäl 

ska i så fall anges. 

3. Efter att ha informerats om 

kommissionens ståndpunkt kan sökande 

inom tre veckor dra tillbaka sin ansökan så 

att de uppgifter som lämnats förblir 

konfidentiella. 

3. Efter att kommissionens ståndpunkt 

förts ut till kännedom ska uppgifterna 

förbli konfidentiella under tre veckor, för 

den händelse att sökanden beslutar att dra 

tillbaka sin ansökan. 

Sekretessen ska upprätthållas tills denna 

tidsfrist har löpt ut. 

 

4. Efter utgången av den tidsperiod som 

avses i punkt 3 kan kommissionen efter 

samråd med sökandena besluta vilka 

uppgifter som får förbli konfidentiella och 

ska, i de fall ett beslut har fattats, 

informera medlemsstaterna och sökandena 

om detta.  

4. Efter utgången av den tidsperiod som 

avses i punkt 3 ska kommissionen, om 

sökanden inte dragit tillbaka ansökan, 
besluta vilka delar av uppgifterna som ska 

förbli konfidentiella, varvid sökandens 

begäran allvarligt ska beaktas och  i de 

fall ett beslut har fattats, ska 

kommissionen, informera medlemsstaterna 

och sökanden om detta. 

Sekretessen ska dock inte gälla följande 

uppgifter: 

Sekretessen ska dock inte gälla följande 

uppgifter: 

a) Sökandens namn och adress. a) Sökandens namn och adress. 

b) Det nya livsmedlets namn och 

beskrivning. 

b) Det nya livsmedlets namn och 

beskrivning. 

c) Det nya livsmedlets föreslagna 

användning. 

c) Det nya livsmedlets föreslagna 

användningsvillkor. 

d) En sammanfattning av de studier som 

sökanden lämnat in. 

d) En sammanfattning av de studier som 

sökanden lämnat in. 

e) Eventuella analysmetoder. e) Resultaten av de studier som gjorts för 

att påvisa livsmedlets säkerhet. 

 ea) Alla eventuella förbud eller 

begränsningar som ett tredjeland belagt 

livsmedlet med. 

 Kommissionen ska föra en förteckning 

över ansökningar, där det för varje 

ansökan ska finnas upplysningar av det 

slag som anges i leden a–ea ovan. 

Kommissionen ska på begäran 

tillgängliggöra förteckningen. 
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5. Kommissionen, medlemsstaterna och 

Efsa ska vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa lämplig sekretess för de 

uppgifter som de mottagit enligt denna 

förordning i enlighet med punkt 4, med 

undantag av uppgifter som måste 

offentliggöras för att skydda människors 

hälsa. 

5. Kommissionen, medlemsstaterna och 

Efsa ska vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa lämplig sekretess för de 

uppgifter som de mottagit enligt denna 

förordning i enlighet med punkt 4, med 

undantag av uppgifter som måste 

offentliggöras för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

6. Om en sökande drar tillbaka eller har 

dragit tillbaka sin ansökan, får 

kommissionen, medlemsstaterna och Efsa 

inte utlämna konfidentiella uppgifter, 

inklusive sådana uppgifter om vars 

konfidentialitet kommissionen och 

sökanden är oense. 

6.Om en sökande drar tillbaka eller har 

dragit tillbaka sin ansökan, får 

kommissionen, medlemsstaterna och Efsa 

inte utlämna konfidentiella uppgifter, 

inklusive sådana uppgifter om vars 

konfidentialitet kommissionen och 

sökanden är oense. 

7. Tillämpningen av punkterna 1–6 ska inte 

påverka flödet av information angående 

ansökan mellan kommissionen, 

medlemsstaterna och Efsa. 

7. Tillämpningen av punkterna 1–6 ska inte 

påverka utbytet av information angående 

ansökan mellan kommissionen, 

medlemsstaterna och Efsa. 

8. Kommissionen får genom 

genomförandeakter anta närmare 

bestämmelser om genomförandet av 

punkterna 1–6. 

8. Kommissionen får genom 

genomförandeakter anta närmare 

bestämmelser om genomförandet av 

punkterna 1–6. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen får med hänsyn till 

livsmedelssäkerheten och med beaktande 

av Efsas yttrande införa ett krav på 

övervakning efter utsläppande av ett nytt 

livsmedel på marknaden för att säkerställa 

att användningen av det godkända nya 

livsmedlet håller sig inom säkra gränser. 

1. Kommissionen ska med hänsyn till 

livsmedelssäkerheten och i linje med 

försiktighetsprincipen införa ett krav på 

övervakning efter utsläppande av alla nya 

livsmedel på marknaden, med beaktande 

av Efsas yttrande där det fastställs hur 

mycket tid som behövs, för att säkerställa 

att användningen av det godkända nya 

livsmedlet håller sig inom säkra gränser. 
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Motivering 

Vid konsumtionen av ett nytt livsmedel kan risker för människors hälsa framkomma. Tack 

vare krav på att alla nya livsmedel ska övervakas efter att de utsläppts på marknaden säkras 

det att det nya livsmedel som godkänts befinner sig inom trygga gränser, utan några 

skadeverkningar, och detta kommer också att öka konsumenternas förtroende. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 23a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23a 

 Krav på kompletterande upplysningar 

 Varje livsmedelsföretagare som släppt ut 

ett nytt livsmedel på marknaden ska 

omedelbart informera kommissionen om 

vad livsmedelsföretagare n eventuellt 

känner till om 

 a) eventuella nya vetenskapliga eller 

tekniska rön som kan påverka 

utvärderingen av säkerheten vid 

användning av det nya livsmedlet, 

 b) eventuella förbud eller begränsningar 

som utfärdats av ett tredjeland där det nya 

livsmedlet har släppts ut på marknaden. 

 Kommissionen ska göra dessa 

upplysningar tillgängliga för 

medlemsstaterna. 

Motivering 

Krav på kompletterande upplysningar bör behandlas åtskils från krav på övervakning efter 

utsläppande på marknaden. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 23b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 Artikel 23b 

 Gränsvärden för migration av 

beståndsdelar i material avsedda att 

komma i kontakt med livsmedel 

 Förpackningar för nya livsmedel ska 

uppfylla de krav som fastställs i 

förordning (EG) nr 1935/2004 om 

material och produkter avsedda att 

komma i kontakt med livsmedel. När 

gränsvärden för migration av vissa 

beståndsdelar eller grupper av 

beståndsdelar som kan komma i kontakt 

med livsmedel fastställs i enlighet med 

artikel 5 i den förordningen ska särskild 

uppmärksamhet ägnas åt material som 

kan komma i kontakt med livsmedel, som 

framställts från eller innehåller 

nanomaterial. Senast (12 månader efter 

att denna förordning trätt i kraft) ska 

kommissionen lämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om hur 

man ska förhålla sig till nanomaterial i 

material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel. Denna rapport ska bland annat 

ingående beskriva vilka testmetoder som 

är nödvändiga för att fastställa säkerheten 

i nanomaterial i material avsedda att 

komma i kontakt med livsmedel, om det är 

lämpligt att godkänna dem eller, i 

tillämpliga fall, vilka gränsvärden för 

migration som bör fastställas. 

Motivering 

Eftersom denna förordning bland annat handlar om nanomaterial i livsmedel måste även 

nanopartiklar som oavsiktligt kan komma in i livsmedel beaktas. Det brådskar med åtgärder 

eftersom det ännu inte finns någon specifik lagstiftning på området och krav på testning 

antingen saknas eller olämpliga testmetoder används. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 23c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 Artikel 23c 

 Medlemsstaternas behörighet 

 1. Om en medlemsstat, till följd av ny 

information eller efter en omprövning av 

tidigare information, har välgrundade 

skäl att anta att användningen av ett 

livsmedel eller en livsmedelsingrediens 

som uppfyller kraven i denna förordning 

medför risker för folkhälsan eller för 

miljön, får denna medlemsstat tillfälligt 

begränsa eller uppskjuta handeln med 

eller användningen av det livsmedlet eller 

den livsmedelsingrediensen inom sitt 

territorium. Medlemsstaten ska utan 

dröjsmål informera övriga medlemsstater 

och kommissionen om sitt beslut och 

skälen till detta. 

 2. Kommissionen ska i nära samarbete 

med Efsa snarast möjligt granska de skäl 

som avses i punkt 1 och vidta lämpliga 

åtgärder. Den medlemsstat som har fattat 

ett sådant beslut som avses i punkt 1 kan 

upprätthålla det till dess att åtgärderna 

träder i kraft. 

Motivering 

Denna bestämmelse har övertagits från gällande lagstiftning (förordning (EG) nr 258/1997) 

och ingick även i Europaparlamentets ståndpunkt i andra behandlingen 2010. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Godkännandeförfarande vid uppgiftsskydd Godkännandeförfarande vid uppgiftsskydd 

1. Om sökanden begär det och stöder 

begäran med lämpliga och verifierbara 

uppgifter i sin ansökan enligt artikel 9.1, 

får nyligen framtagna vetenskapliga rön 

eller vetenskapliga data till stöd för 

ansökan inte utan den tidigare sökandens 

medgivande användas till stöd för en annan 

1. Om sökanden begär det och stöder 

begäran med lämpliga och verifierbara 

uppgifter i sin ansökan enligt artikel 9.1, 

får nyligen framtagna vetenskapliga rön 

eller vetenskapliga data till stöd för 

ansökan inte utan den ursprungliga 

sökandens medgivande användas till stöd 
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ansökan under en period av fem år från 

och med det datum då det nya livsmedlet 

godkändes och infördes i 

unionsförteckningen. 

för en annan ansökan under en period av 

sju år från och med det datum då det nya 

livsmedlet godkändes. 

2. Uppgiftsskydd ska beviljas om följande 

villkor är uppfyllda:  

2. Uppgiftsskydd ska beviljas av 

kommissionen om följande villkor är 

uppfyllda: 

a) Den tidigare sökanden angav de nyligen 

framtagna vetenskapliga rönen eller 

vetenskapliga data som äganderättsligt 

skyddade när den första ansökan lämnades 

in. 

a) Den ursprungliga sökanden angav de 

nyligen framtagna vetenskapliga rönen 

eller vetenskapliga data som 

äganderättsligt skyddade när den första 

ansökan lämnades in. 

b) Den tidigare sökanden hade ensamrätt 

att använda de äganderättsligt skyddade 

vetenskapliga rönen eller vetenskapliga 

data när den första ansökan lämnades in. 

b) Den ursprungliga sökanden kan med 

verifierbara bevis styrka sin rätt till de 

äganderättsligt skyddade vetenskapliga 

rönen eller vetenskapliga data när den 

första ansökan lämnades in. 

c) Det nya livsmedlet hade inte kunnat 

godkännas om inte den tidigare sökanden 

hade lämnat in de äganderättsligt skyddade 

vetenskapliga rönen eller vetenskapliga 

data. 

c) Det nya livsmedlet hade inte kunnat 

godkännas om inte den ursprungliga 

sökanden hade lämnat in de äganderättsligt 

skyddade vetenskapliga rönen eller 

vetenskapliga data. 

Den tidigare sökanden kan dock komma 

överens med en senare sökande om att 

sådana vetenskapliga rön och 

vetenskapliga data får användas. 

Den ursprungliga sökanden kan dock 

komma överens med en senare sökande om 

att sådana vetenskapliga rön och 

vetenskapliga data får användas. 

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 

anmälningar och ansökningar om 

utsläppande av traditionella livsmedel från 

tredjeländer på marknaden i unionen. 

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 

anmälningar och ansökningar om 

utsläppande av traditionella livsmedel från 

tredjeländer på marknaden i unionen. 

 3a. För att undvika en upprepning av 

studier där ryggradsdjur ingår ska en 

efterföljande sökande tillåtas att hänvisa 

till studier på ryggradsdjur och andra 

studier som kan hindra djurförsök. Den 

som äger sådana data kan begära skälig 

ersättning för användningen av dem. 
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Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Uppgift om att endast den sökande som 

anges i led c får släppa ut det nya 

livsmedlet på marknaden i unionen under 

den tid som uppgiftsskydd gäller, såvida 

inte en senare sökande erhåller 

godkännande för det nya livsmedlet utan 

hänvisning till de äganderättsligt skyddade 

vetenskapliga rön eller vetenskapliga data 

som av den tidigare sökanden angavs som 

sådana eller med den tidigare sökandens 

medgivande. 

d) Uppgift om att endast den sökande som 

anges i led c får släppa ut det nya 

livsmedlet på marknaden i unionen under 

den tid som uppgiftsskydd gäller, såvida 

inte en senare sökande erhåller 

godkännande för det nya livsmedlet utan 

hänvisning till de äganderättsligt skyddade 

vetenskapliga rön eller vetenskapliga data 

som av den tidigare sökanden angavs som 

sådana eller med den ursprungliga 

sökandens medgivande. 

Motivering 

En samordning med rådets mål för att skapa tydlighet. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vetenskapliga rön eller vetenskapliga 

data som är skyddade i enlighet med 

artikel 24 eller för vilken skyddsperioden 

enligt den artikeln har löpt ut ska inte 

skyddas igen. 

2. Vetenskapliga rön eller vetenskapliga 

data som är skyddade i enlighet med 

artikel 24 eller för vilken skyddsperioden 

enligt den artikeln har löpt ut ska inte 

beviljas förnyat skydd. 

Motivering 

En samordning med rådets mål för att skapa tydlighet. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Kapitel 6 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Påföljder och kommittéförfarande Påföljder och allmänna föreskrifter 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 26a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 26a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Kommissionen tilldelas befogenhet att 

anta delegerade akter på de villkor som 

fastställs i denna artikel. 

 2. Den befogenhet som avses i artiklarna 

4.3, 9.3, 11.1, 14.4 och 17.1 ska ges till 

kommissionen för en period av sju år från 

och med den …*. Kommissionen ska 

senast nio månader före utgången av 

sjuårsperioden utarbeta en rapport om 

delegeringen av befogenheter. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 4.3, 9.3, 11.1, 14.4 och 

17.1 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen 

av den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan 

dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet 

datum. Detta ska inte påverka giltigheten 

hos någon av de delegerade akter som 

redan har trätt i kraft. 

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 
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 5. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 4.3, 9.3, 11.1, 14.4 och 17.1 ska 

träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten 

inom en period av två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna tidsperiod 

ska förlängas med två månader på 

initiativ av parlamentet eller rådet. 

 __________________ 

 *EUT: inför datum för denna förordnings 

ikraftträdande. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det hänvisas till denna punkt ska 

artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas. 

utgår  

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 

genom skriftligt förfarande, ska det 

förfarandet avslutas utan resultat om, 

inom tidsfristen för att avge yttrandet, 

kommitténs ordförande så beslutar eller 

en enkel majoritet av 

kommittéledamöterna så begär. 

 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommittén ska avge sitt yttrande inom 
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sex månader efter antagandet av det 

förslag som avses i artiklarna 11.1 

och 17.1. 

Motivering 

Med den föreslagna tidsfristen går det inte att nå målet om att beslut ska fattas inom en skälig 

tidsperiod (18 månader). Genom detta ändringsförslag införs en tidsfrist inom vilken 

kommittén ska avge sitt yttrande. Som jämförelse kan nämnas att det för läkemedelsprodukter 

krävs inledande kommentarer i skrift inom 22 dagar för ett centralt godkännande. 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En ansökan om att släppa ut ett nytt 

livsmedel på marknaden i unionen som 

inlämnas till en medlemsstat enligt 

artikel 4 i förordning (EG) nr 258/9727 och 

för vilken inget slutligt beslut fattats före 

den … ska anses vara en ansökan i enlighet 

med den här förordningen. 

1. En ansökan om att släppa ut ett nytt 

livsmedel på marknaden i unionen som 

inlämnas till en medlemsstat enligt 

artikel 4 i förordning (EG) nr 258/9727 och 

för vilken inget slutligt beslut fattats före 

den … ska anses vara en ansökan i enlighet 

med den här förordningen. 

__________________ __________________ 

27 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 månader efter ikraftträdandet 

av denna förordning. 

27 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 12 månader efter ikraftträdandet 

av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen får genom 

genomförandeakter anta 

övergångsbestämmelser om genomförandet 

av punkterna 1 och 2. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 27.3. 

3. Kommissionen får genom delegerade 

akter anta övergångsbestämmelser om 

genomförandet av punkterna 1 och 2. 

Dessa delegerade akter ska antas i enlighet 

med artikel 26a. 
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Motivering 

Ändring för konsekvensens skull. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 29a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 29a 

 Innan specifik lagstiftning för livsmedel 

från klonade djur och deras avkomma 

träder i kraft ska livsmedel av detta slag 

som släpps ut på unionsmarknaden 

åtföljas av följande upplysningar för 

slutkonsumenten: ”Livsmedel från 

klonade djur/avkomma från klonade 

djur.” För färdigförpackade livsmedel ska 

dessa upplysningar lämnas på en etikett. I 

alla övriga fall ska upplysningarna 

lämnas genom annat medföljande 

material. 

Motivering 

Lämpliga åtgärder måste vidtas för att undvika alla gap mellan bestämmelser. 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 29b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 29b 

 Rapportering 

 Senast den ...* ska kommissionen 

rapportera till Europaparlamentet och 

rådet om genomförandet av förordningen, 

särskilt om hur det nya förenklade 

förfarandet påverkar traditionella 

livsmedel från tredjeländer. 
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 _____________ 

 EUT: För in datumet: fem år efter denna 

förordnings ikraftträdande. 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ska tillämpas från och med den …28. Den ska tillämpas från och med den …28. 

__________________ __________________ 

28 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 24 månader efter ikraftträdandet 

av denna förordning. 

28 Publikationsbyrån: Vänligen inför 

tidsfristen: 12 månader efter ikraftträdandet 

av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Bilaga (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Bilaga 

 Unionsförteckning över godkända nya 

livsmedel och över traditionella livsmedel 

från tredjeländer samt användningsvillkor 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 
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MOTIVERING 

 

Bakgrund 

 

Unionsbestämmelserna om nya livsmedel fastställdes den 15 maj 1997 efter det att 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens 

förordning (EG) nr 1852/2001 trätt i kraft. Livsmedelsföretagare, aktörer inom näringslivet 

och politiska beslutsfattare inom unionens institutioner bekräftade att det krävdes 

godkännande före utsläppande på marknaden av alla nya livsmedel eller 

livsmedelsingredienser för att man skulle kunna vidmakthålla de höga nivåer på skydd för 

människors hälsa och konsumenternas intressen som unionsmedborgaren kommit att förvänta 

sig. 

 

Ingen kunde dock ha anat vilken genomgripande vetenskaplig och teknisk utveckling som 

skulle komma att ske inom livsmedelssektorn sedan dess. Följden av denna utveckling har 

blivit att den nuvarande definitionen av nya livsmedel, vilken fastställts i 

förordning (EG) nr 258/97 kommit att ifrågasättas. Sedan förordningen trädde i kraft har 

utvecklingen fört med sig en uppsjö av nya livsmedel och livsmedelsingredienser. Bland dem 

märks livsmedel som innehåller, består av eller framställts från mikroorganismer, svampar 

eller alger, eller livsmedel med en avsiktligt förändrad primär struktur på molekylär nivå. Den 

nuvarande definitionen av nya livsmedel omfattar inte sådana livsmedel och 

livsmedelsingredienser. 

 

Det är uppenbart att det behövs en översyn av definitionen i förordningen. Försök till en 

översyn av förordningen gjordes i ett förslag från kommissionen 2008. Trots den utbredda 

enighet som rådde i förlikningskommittén visade det sig i sista hand att frågan om huruvida 

utsläppande på marknaden av livsmedel från klonade djur skulle tas med i förordningen var 

alltför kontroversiell för att man skulle kunna nå en politisk överenskommelse. I december 

2013 återkom kommissionen med ett nytt förslag om översyn av den befintliga förordningen. 

I förslaget hade det tagits med sådana områden där man uppnått en överenskommelse i 

förlikningskommittén, men frågan om kloning hade utelämnats, eftersom kommissionen i 

stället valt att offentliggöra två separata förslag. 

 

Alltså kvarstår fortfarande frågan om att klarlägga omfånget och definitionen av begreppet 

”nytt livsmedel”. Detta är dock inte den enda frågan som förtjänar att fortsätta dryftas. 

Förutom tillämpningsområde och definition rör det sig i huvudsak om huruvida det går att 

förenkla godkännandeprocessen med hjälp av kommissionens förslag och även om huruvida 

föreskrifterna om uppgiftsskydd är tillräckliga för att stimulera innovation och 

konkurrenskraft inom den europeiska livsmedelsindustrin. 

 

De tre nyckelområdena definition, enklare godkännandeprocess och kraftfulla bestämmelser 

om uppgiftsskydd utgör ingen fullständig förteckning, men anger de huvudsakliga 

frågeställningar som kommissionens förslag har aktualiserat för mig och därför tyngdpunkten 

för mina ändringsförslag. 
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Syfte, ändamål och tillämpningsområde 

 

Avsikten med förordning (EG) nr 258/97 var att införa en säkerhetsbedömning före 

utsläppande på marknaden för vissa väldefinierade produktkategorier så att inga nya 

livsmedel som släpptes ut på marknaden skulle bli till skada för människors hälsa, 

konsumenternas intressen eller den inre marknadens funktion. Den innebar också att 

förordningen om nya livsmedel inte skulle bli onödigt betungande för nya 

livsmedelsberedningar som innehöll befintliga ingredienser och kom ut på marknaden efter 

den 15 maj 1997. 

 

I kommissionens nya förslag kvarstår bestämmelsen om att ett nytt livsmedel är ett livsmedel 

eller en livsmedelsingrediens som släppts ut på marknaden och som inte använts som 

människoföda i någon betydande omfattning innan förordning (EG) nr 258/97 trädde i kraft. 

Den viktiga skillnaden i det nya förslaget är att man tagit bort klart definierade kategorier av 

vad som utgör ett nytt livsmedel. De kategorier som förtecknas tjänar bara som exempel, 

snarare än som en uttömmande förteckning över nya livsmedel. 

 

Efter ett brett samråd med lokala producenter, sakkunniga från näringslivet och 

livsmedelsföretagare framgår det klart att den föreslagna definitionen är helt 

otillfredsställande, eftersom den inte medför någon rättssäkerhet och i sista hand inte heller 

klarlägger tillämpningsområdet för och definitionen av begreppet ”nytt livsmedel”, vilket ju 

var en central målsättning för kommissionens nya förslag. Kommissionen förtjänar visserligen 

beröm för sin avsikt att utvidga begreppet ”nytt livsmedel” till alla slags 

livsmedelsinnovationer, men i och med att kategorierna togs bort har det skapats stor oro, så 

att många aktörer börjat fråga sig om definitionen skulle komma att tillämpas retroaktivt på 

alla enskilda livsmedel som släppts ut på marknaden sedan den 15 maj 1997 samt om sådana 

produkter skulle kunna prövas juridiskt, antingen av medlemsstaterna eller deras konkurrenter 

inom handeln. 

 

Alla berörda parter inom livsmedelssektorn var för all del överens om att den nya definitionen 

inte skulle fungera, men i fråga om vad man skulle ha i stället var åsikterna mera delade. 

Eftersom man både behöver beakta den vetenskapliga och teknisk utvecklingen inom 

livsmedelssektorn och förbättra rättssäkerheten anser jag det förnuftigast att kategorierna av 

nya livsmedel återinförs i en uppdaterad form, såsom ett led i strävan att ”framtidssäkra” 

förordningen om nya livsmedel mot oväntad utveckling inom näringslivet. 

 

Därför har jag lagt fram ändringsförslag för att återinföra livsmedelskategorier och inför nya 

kategorier för livsmedel med en ny eller avsiktligt förändrad primär struktur på molekylär 

nivå, livsmedel som innehåller, består av eller framställts från mikroorganismer, svampar eller 

alger och nya livsmedel innehåller, består av eller framställts från växter eller djur, samt för 

att anpassa förordningen till teknikens utveckling och till nya slag av livsmedel som kommer 

in på marknaden inom unionen.  

 

Att förenkla godkännandeprocessen 

 

En av kommissionens uttalade målsättningar i det nya förslaget är att göra 

lagstiftningsprocessen enklare och effektivare och på så sätt minska den administrativa bördan 

för de sökande, för medlemsstaternas myndigheter och för kommissionen själv. 
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Den nuvarande processen för godkännande för utsläppande på marknaden har av sina kritiker 

sagts vara både för dyr och för långdragen. Forskningen har visat att det i snitt tar tre år innan 

en ansökan inom området nya livsmedel godkänns. I och med att ansökningarna ska gå både 

via den relevanta medlemsstatens myndighet och sedan via kommissionen innebär det slöseri 

med både tid och resurser på flera olika håll för en och samma ansökan. 

 

Kommissionen har med rätta hållit med om att processen kännetecknas av långdragna 

förseningar och dryga kostnader för inlämnande av en ansökan och att detta har blivit ett 

hinder för innovation och medverkan från små och medelstora företags sida. Att 

godkännandeprocessen centraliseras och förenklas är välkommet, men jag befarar dock att 

kommissionens förslag inte är tillräckligt vittgående med att åtgärda hur lång tid de sökande 

måste lägga ned på sina ansökningar. 

 

Jag har lagt fram ändringsförslag där jag tror att ansökningsprocessen skulle kunna bli 

effektivare om det antingen lades fram tidsfrister för de olika faserna inom processen eller 

dessa tidsfrister förkortades. När kommissionen begär ett yttrande från Europeiska 

livsmedelsmyndigheten (Efsa) bör kommissionen sända in en giltig ansökan om ett nytt 

livsmedel till Efsa inom en månad, snarare inom en icke närmare angiven tid. Likaså tror jag 

att det antal månader som kommissionen ska ha för att sända in ett förslag till 

genomförandeakt till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa bör minskas för 

att processen ska bli mera tidseffektiv. 

 

Om dessa tidsfrister införs kommer inte bara godkännandeförfarandet att bli effektivare utan 

såväl de sökande som medlemsstaterna och kommissionen kommer också att få ett inslag av 

ökad säkerhet. Förslagen i sin ändrade lydelse låter också både kommissionen och Efsa ha 

kvar ett visst mått av flexibilitet, så att det vid behov går att förlänga tidsfristerna inom 

ansökningsprocessen. Sådana förlängningar bör vara undantag och inte regel. 

 

Uppgiftsskydd 

 

Fastän det inte råder några tvivel om att en enklare ansökningsprocess kommer att minska 

kostnaderna för de sökande kan det dock inte hjälpas att den kan leda till avsevärda kostnader, 

framför allt om sökanden har utvecklat nya former för produktionsteknik, nya vetenskapliga 

metoder eller, dessutom, blivit tvungen att samla in relevanta data för att kunna uppfylla 

kravet på ”historisk och säker användning”, som gäller för traditionella livsmedel från 

tredjeländer. 

 

Därför bör en sökande få ett adekvat skydd för sina investeringar, om det är meningen att 

livsmedelsföretagare ska uppmuntras att förbättra konkurrenskraften och innovationen inom 

industrin. I kommissionens förslag kan en sökande få en femårsperiod av uppgiftsskydd för 

innovativa produkter. Ett kraftfullt system för uppgiftsskydd är nödvändigt, som motvikt till 

att kommissionen infört förfarandet med generella godkännanden. Om ett nytt livsmedel blivit 

godkänt kommer nämligen detta förfarande att också ge en konkurrent möjlighet att släppa ut 

liknande livsmedel och livsmedelsingredienser på marknaden. 

 

I det nya förslaget har man övergått från den princip som i den nuvarande förordningen kallas 

”i huvudsak motsvarar” till generella godkännanden och detta kan sporra till innovation. Ändå 
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utgör förslaget i sin nuvarande utformning ett hot mot det ofta ovärderliga bidrag som kan 

åstadkommas genom samarbete mellan forskare vid forskningsinstitut och universitet 

å ena sidan och sökande å andra. Om studier offentliggjorts i en vetenskaplig tidskrift bör det 

beviljas ett liknande slag av uppgiftsskydd som i Förenta staterna för att uppmuntra till 

positiva arbetspartnerskap snarare än att kväva dem. 

 

Till detta kommer att man vid översynen av kommissionens konsekvensbedömning från 2008 

som lades fram för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet upptäckte att det 

skulle kunna uppstå en konflikt mellan förordning (EG) nr 258/97 och förordning (EG) nr 

1924/2006, eftersom det kan tänkas att en sökande ansöker om godkännande för ett nytt 

livsmedel eller av ett eller flera hälsopåståenden om detta livsmedel och båda förordningarna 

därvid erbjuder en grund för uppgiftsskyddet. Fastän en ändring av förordning (EG) nr 

1924/2006 faller utanför räckvidden för detta förslag anser jag att kommissionen bör göra sitt 

yttersta för att behandlingen av ansökningarna i dessa situationer ska kunna sammanfalla, så 

att de som fått sina ansökningar godkända med stöd av den ena förordningen inte råkar ut för 

oskäliga dröjsmål till följd av den andra förordningen. 

 

Behovet av ett kraftfullt system för uppgiftsskydd får dock inte tillgodoses på bekostnad av 

ökad insyn i godkännandeprocessen och därför har jag lagt fram ändringsförslag där 

kommissionen åläggs både att offentliggöra ingående riktlinjer för potentiella sökande och att 

fortlöpande hålla sökandena och medlemsstaterna underrättade om hur det går för en ansökan 

under var och en av faserna i processen. 

 

Slutsats 

 

En översyn av förordningen om nya livsmedel ter sig i hög grad förnuftig och framstår i själva 

verket som en nödvändighet, mot bakgrund av de vetenskapliga och tekniska framsteg som 

gjorts inom livsmedelsindustrin sedan den 15 maj 1997. Livsmedelssektorn är en av de mest 

konkurrenskraftiga och innovativa på unionens inre marknad och därför är det bara på sin 

plats att lagstiftningen ska återspegla dagens nya verklighet. 

 

Efter ett brett upplagd samråd med lokala producenter, sakkunniga från näringslivet och 

livsmedelsföretagare framgår det klart att de tre mest angelägna områdena heter definition av 

begreppet ”nytt livsmedel”, enklare godkännandeprocess och kraftfulla bestämmelser om 

uppgiftsskydd. Nya livsmedel är ett komplicerat och teknikdominerat område och det som 

aktörerna mest av allt behöver där är ett effektivt förfarande med säkerhet och adekvat skydd 

för deras produkter. Själv anser jag de ändringsförslag som lagts fram i detta betänkande som 

både förnuftiga och genomförbara ändringar av kommissionens förslag och konstaterar 

samtidigt att rådet gått in för ökad tydlighet i en framtida förordning om nya livsmedel. 
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL 

Till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel  

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

Föredragande av yttrande: Jude Kirton-Darling 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Bakgrund 

 

Förslaget till EU-förordning är kommissionens andra försök att reformera det regelverk för 

nya livsmedel i EU som infördes 1997. Det existerande regelverket har kritiserats för att vara 

mycket besvärligt, trögt och kostsamt när det gäller att få ett godkännande av ett nytt 

livsmedel. I jämförelse med den snabbare processen för godkännande före utsläppande på 

marknaden i andra tredjeländer, såsom Förenta staterna och Kanada, är det svårare för de 

företag vars viktigaste marknad är Europa. Till följd av detta är många livsmedelsföretag i 

EU, särskilt små och medelstora företag, inte så pigga på att utveckla och släppa ut nya 

livsmedel eller livsmedelsingredienser som skulle omfattas av förordningen om nya livsmedel 

på marknaden. 

 

På det internationella planet har EU vid flera tillfällen utsatts för kritik inom WTO från 

tredjeländer som anser att godkännandet av nya livsmedel utgör ett handelshinder och 

förhindrar att livsmedel med en lång historisk och säker användning som livsmedel i sina 

ursprungsländer får tillträde till EU-marknaden. 

 

Överväganden 

 

Förutom det allmänna målet att garantera livsmedelssäkerhet är syftet med den nya 

förordningen att effektivisera och förenkla godkännandeförfarandet för nya livsmedel genom 

att upprätta en unionsförteckning över godkända nya livsmedel. Förslagen om att minska den 

administrativa bördan för både medlemsstaterna och deras företag liksom 

godkännandeförfarandets längd och kostnad, och om att öka den europeiska 

livsmedelsindustrins konkurrenskraft, särskilt för små och medelstora företag, bl.a. genom att 

skapa incitament för innovation, är mycket välkomna. 
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I förslaget införs dessutom en snabbare och rimligare säkerhetsbedömning för traditionella 

livsmedel från tredjeländer. Genom att underlätta marknadstillträde är syftet med dessa 

särskilda bestämmelser för livsmedel som inte har saluförts i EU men med en historisk och 

säker användning i länder utanför EU, att skapa ett mer balanserat system och ett positivt 

handelsklimat, och därmed möta den oro som uttryckts inom WTO om godtyckliga och 

onödiga restriktioner vad gäller tillträde till EU-marknaden. 

 

Förslagets fastställda mål är dessutom att förtydliga definitionen av ett nytt livsmedel i 

förordningen och att därmed öka rättssäkerheten. Ändå har oro uttryckts för att framför allt 

avskaffandet av kategorier och utvidgningen av definitionerna kan få motsatt effekt och skapa 

luckor i lagstiftningen som kan påverka livsmedelssäkerheten. 

 

Den nya definitionen och de exakta anmälningskraven för traditionella livsmedel från 

tredjeländer är något som särskilt bekymrar föredraganden. Begreppet ”historisk och säker 

användning som livsmedel” är fortfarande ganska löst definierat i förslaget och måste åtföljas 

av tydliga riktlinjer och standarder för insamling av de data och evidens som ska lämnas av de 

sökande. Detta är en förutsättning för att det nya centraliserade systemet ska fungera effektivt, 

dvs. för att medlemsstaterna inte ska komma med alltför många omotiverade invändningar 

avseende säkerheten. Dessutom måste dessa krav vara i linje med EU:s internationella 

åtaganden för att inte skapa onödiga restriktioner för företagare från tredjeländer. 

Föredraganden känner till det arbete som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för 

närvarande gör för att uppdatera riktlinjerna från 1997 om de vetenskapliga aspekterna på 

vilken information som ska lämnas som stöd för ansökningar om utsläppande av nya 

livsmedel och nya livsmedelsingredienser samt utarbetandet av de första 

utvärderingsrapporterna enligt förordning (EG) nr 258/971. Generellt kommer det nya 

centraliserade systemet att innebära mer arbete för Efsa, vilket naturligtvis innebär att Efsa 

måste få ökade resurser.  

 

I fråga om de ovannämnda riktlinjerna anser föredraganden för övrigt att tillräckligt tekniskt 

stöd måste göras tillgängligt i rätt tid för företagare i tredjeländer som vill släppa ut 

traditionella livsmedel på EU-marknaden. 

 

Sist men inte minst anser föredraganden att det är viktigt att genomförandet och effekten av 

de nya reglerna övervakas på lämpligt sätt, särskilt när det gäller det nya förenklade 

förfarandet för traditionella livsmedel från tredjeländer. Resultatet av övervakningen bör 

rapporteras till parlamentet fem år efter det att den nya förordningen har trätt i kraft. 

 

Detta är vissa överväganden som ligger till grund för de förslag som föredraganden för 

utskottet för internationell handel kommer att lägga fram. Vad gäller de konkreta 

ändringsförslagen kommer de att fokusera på bestämmelserna om traditionella livsmedel från 

tredjeländer och den delegering av befogenhet som krävs i detta avseende. 

  

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 

säkerställas en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och konsumenternas 

intressen samt att den inre marknaden 

fungerar effektivt samtidigt som det 

säkerställs att öppenhet råder. 

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 

säkerställas en hög skyddsnivå för 

människors hälsa, miljön och 

konsumenternas intressen samt att den inre 

marknaden fungerar effektivt samtidigt 

som det säkerställs att öppenhet råder och 

innovation och kreativitet inom små 

medelstora företag i livsmedelssektorn 

stimuleras. Försiktighetsprincipen enligt 

definitionen i förordning (EG) 

nr 178/2002 bör tillämpas. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 

från tredjeländer på marknaden i unionen 

bör underlättas om historisk och säker 

användning som livsmedel i ett tredjeland 

har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 

konsumerats i ett tredjeland som en del av 

den vanliga kosthållningen för en stor del 

av landets befolkning under minst 25 år. 

Historisk och säker användning av ett 

livsmedel bör inte inbegripa användning 

som annat än livsmedel eller användning 

som inte är förknippad med normala 

kostvanor. 

(11) En åtskillnad bör göras mellan 

traditionella livsmedel från tredjeländer 

och nya livsmedel. Utsläppande av 

traditionella livsmedel från tredjeländer på 

marknaden i unionen bör underlättas om 

historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland har påvisats, i 

enlighet med den vetenskapliga och 

tekniska vägledning som Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

ska tillhandahålla. Dessa livsmedel bör ha 

konsumerats i ett tredjeland som en del av 

den vanliga kosthållningen för en 

betydande del av landets befolkning under 

minst 25 år. Historisk och säker 

användning av ett livsmedel bör inte 

inbegripa användning som annat än 

livsmedel eller användning som inte är 

förknippad med normala kostvanor. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) När det gäller eventuell användning av 

nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 

Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 

riktlinjerna för riskbedömning av 

tillämpningen av nanovetenskap och 

nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 

att det endast föreligger begränsade 

uppgifter om olika aspekter av 

konstruerade nanomaterials toxikokinetik 

och toxikologi och att det kan vara 

nödvändigt att ändra de befintliga 

toxicitetstestmetoderna. För att bättre 

kunna bedöma säkerheten hos 

nanomaterial för livsmedelsbruk håller 

kommissionen på att utveckla testmetoder 

som beaktar särdragen hos konstruerade 

nanomaterial. 

(21) När det gäller eventuell användning av 

nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 

Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 

riktlinjerna för riskbedömning av 

tillämpningen av nanovetenskap och 

nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 

att det endast föreligger begränsade 

uppgifter om olika aspekter av 

konstruerade nanomaterials toxikokinetik 

och toxikologi och att det kan vara 

nödvändigt att ändra de befintliga 

toxicitetstestmetoderna. För att bättre 

kunna bedöma säkerheten hos 

nanomaterial för livsmedelsbruk, med 

beaktande av försiktighetsprincipen, 
håller kommissionen på att utveckla 

testmetoder som beaktar särdragen hos 

konstruerade nanomaterial. 

__________________ __________________ 

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 

artikelnr 2140. 

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 

artikelnr 2140. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Nya livsmedel omfattas av de 

allmänna märkningskraven i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1169/2011 avseende 

tillhandahållande av livsmedelsinformation 

till konsumenterna och av andra relevanta 

märkningskrav i unionens 

livsmedelslagstiftning. I vissa fall kan det 

vara nödvändigt att kräva ytterligare 

märkning, särskilt när det gäller 

(24) Nya livsmedel omfattas av de 

allmänna märkningskraven i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1169/2011 avseende 

tillhandahållande av livsmedelsinformation 

till konsumenterna och av andra relevanta 

märkningskrav i unionens 

livsmedelslagstiftning. Ytterligare 

märkning bör inkluderas, särskilt när det 

gäller beskrivningen av livsmedlet, dess 
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beskrivningen av livsmedlet, dess ursprung 

eller användningsvillkoren, för att 

säkerställa att konsumenterna får tillräcklig 

information om det nya livsmedlets 

beskaffenhet. 

ursprung, dess sammansättning eller 

användningsvillkoren, för att säkerställa att 

konsumenterna får tillräcklig information 

om det nya livsmedlets beskaffenhet, även 

om livsmedel från tredjeländer. 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. I denna 

förordning bör det fastställas specifika 

märkningskrav för de 

livsmedelsingredienser som ingår i form 

av konstruerade nanomaterial som 

omfattas av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Medlemsstaterna bör föreskriva 

påföljder för överträdelser av 

bestämmelserna i denna förordning och bör 

vidta de åtgärder som krävs för att se till att 

dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör 

vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. 

(26) Medlemsstaterna bör föreskriva 

påföljder för överträdelser av 

bestämmelserna i denna förordning och bör 

vidta de åtgärder som krävs för att se till att 

dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör 

vara effektiva, proportionella och 

avskräckande och bidra till att garantera 

lika villkor. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 2 − punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland: ett annat nytt livsmedel än det 

som avses i led a i–iii som härrör från 

primärproduktion och har historisk och 

säker användning som livsmedel i ett 

tredjeland.  

b) traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland: ett annat nytt livsmedel än det 

som avses i led a i–iii som härrör från 

primärproduktion och bearbetade 

produkter enligt definitionen i förordning 

(EG) nr 178/202 med en historisk och 

säker användning som livsmedel i ett 

tredjeland.  

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 2 −punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 

livsmedlet i fråga har bekräftats genom 

uppgifter om sammansättningen och 

genom erfarenheter från livsmedlets 

tidigare användning under minst 25 år som 

en del av den vanliga kosthållningen för en 

stor del av befolkningen i ett tredjeland, 

innan en anmälan enligt artikel 13 lämnas 

in. 

c) historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 

livsmedlet i fråga har bekräftats genom 

uppgifter om sammansättningen och 

genom erfarenheter från livsmedlets 

tidigare användning under minst 25 år som 

en del av den vanliga kosthållningen för en 

betydande del av befolkningen i ett 

tredjeland, innan en anmälan enligt artikel 

13 lämnas in. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 2 −punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 27a om definitionen av begreppet 
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”en betydande del av befolkningen i ett 

tredjeland”. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) sökande: den medlemsstat, det 

tredjeland eller den berörda part, som kan 

företräda flera berörda parter, som har 

lämnat in en ansökan i enlighet med 

artikel 9 eller 15 eller en anmälan i enlighet 

med artikel 13 till kommissionen. 

d) sökande: den medlemsstat, det 

tredjeland eller den berörda part, som kan 

företräda flera berörda parter, eller ett litet 

eller medelstort företag, som har lämnat in 

en ansökan i enlighet med artikel 9 eller 15 

eller en anmälan i enlighet med artikel 13 

till kommissionen. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 3 − rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genomförandebefogenheter avseende 

definitionen av nytt livsmedel i artikel 2.2 

a 

Delegering av befogenheter 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 3 − stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa ett enhetligt 

genomförande av denna förordning får 

kommissionen genom genomförandeakter 

besluta om huruvida ett visst livsmedel 

omfattas av definitionen av nytt livsmedel 

i artikel 2.2 a. 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 27a om beslut om huruvida ett visst 

livsmedel omfattas av definitionen av nytt 

livsmedel i artikel 2.2 och om 

godkännandet av ett traditionellt 

livsmedel från ett tredjeland samt om 

uppdateringen av den unionsförteckning 
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som avses i artikel 17. 

Motivering 

Föredraganden anser att man i stället bör använda systemet med delegerade akter för att 

komplettera eller ändra förordningen i dessa avseenden. Om detta ändringsförslag skulle 

antas bör ett skäl läggas till med en närmare beskrivning av delegeringen av befogenhet.  

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 3 − stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

utgår 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska upprätta och 

uppdatera en unionsförteckning över nya 

livsmedel som godkänts för att släppas ut 

på marknaden i unionen i enlighet med 

artiklarna 6, 7 och 8 (nedan kallad 

unionsförteckningen). 

1. Kommissionen ska upprätta, uppdatera 

och offentliggöra en unionsförteckning 

över nya livsmedel som godkänts för att 

släppas ut på marknaden i unionen i 

enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 (nedan 

kallad unionsförteckningen) i enlighet med 

bilagan till denna förordningen. 

Unionsförteckningen ska innehålla 

traditionella livsmedel från tredjeländer. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Om det är omöjligt att kontrollera 

spårbarheten hos de material som använts 
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för att framställa livsmedlet. 

 

Ändringsförslag  15 

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 och säkerställa spårbarheten, 

t.ex. sammansättning, härkomst, 

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, 

Motivering 

Genom märkningen av nya livsmedel bör slutkonsumenten kunna se var produkten kommer 

ifrån. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Dess ursprungsland. c) Dess ursprungsland och 

ursprungsländerna för de material som 

använts för dess framställning. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 13 − stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Dokumenterade uppgifter som visar på d) Dokumenterade uppgifter som visar på 
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historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland. 

historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland, i enlighet med de 

europeiska riktlinjer som ligger under 

Efsas kontroll.  

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 13 − stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) I tillämpliga fall användningsvillkoren 

och de särskilda märkningskraven som inte 

vilseleder konsumenten. 

e) Användningsvillkoren och de särskilda 

märkningskraven som inte vilseleder 

konsumenten. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 17 − punkt 1 − stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast tre månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen för den kommitté som avses 

i artikel 27.1 lägga fram ett utkast till 

genomförandeakt om att tillåta att det 

traditionella livsmedlet från ett tredjeland 

släpps ut på marknaden i unionen och om 

uppdatering av unionsförteckningen, vari 

följande beaktas: 

1. Senast tre månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen anta en delegerad akt om 

att tillåta att det traditionella livsmedlet 

från ett tredjeland släpps ut på marknaden i 

unionen och om uppdatering av 

unionsförteckningen, vari följande beaktas: 

Motivering 

Föredraganden anser att man i stället bör använda systemet med delegerade akter för att 

komplettera förordningen i dessa avseenden. Om detta ändringsförslag skulle antas bör ett 

skäl läggas till med en närmare beskrivning av delegeringen av befogenhet. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 17 − punkt 1 − stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

utgår 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 19 − led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Innehåll, upprättande och utformning av 

den anmälan som avses i artikel 13 och av 

den ansökan som avses i artikel 14.5.  

a) Innehåll, upprättande och utformning av 

den anmälan som avses i artikel 13 och av 

den ansökan som avses i artikel 14.5, på 

grundval av Efsas riktlinjer.  

 

Motivering 

Förutom en uppdatering av de vetenskapliga riktlinjerna bör Efsa utarbeta en teknisk 

vägledning och tekniska verktyg som ska hjälpa livsmedelsföretagen i tredjeländer då de ska 

lämna in sina ansökningar eller anmälningar. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Det nya livsmedlets namn och 

beskrivning. 

b) Det nya livsmedlets namn, beskrivning 

och sammansättning. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Livsmedelsföretagarna ska omedelbart 

informera kommissionen om 

2. Livsmedelsföretagarna och 

hälsovårdsmyndigheterna i 

medlemsstaterna ska omedelbart informera 
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kommissionen om 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 

för överträdelser av bestämmelserna i 

denna förordning och ska vidta de åtgärder 

som krävs för att se till att dessa påföljder 

tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

Medlemsstaterna ska anmäla dessa 

bestämmelser till kommissionen senast den 

...26 , och alla senare ändringar som gäller 

dem så snart som möjligt. 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 

för överträdelser av bestämmelserna i 

denna förordning och ska vidta de åtgärder 

som krävs för att se till att dessa påföljder 

tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande och 

garantera lika villkor. Medlemsstaterna 

ska anmäla dessa bestämmelser till 

kommissionen senast den ...26, och alla 

senare ändringar som gäller dem så snart 

som möjligt. 

__________________ __________________ 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 27a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Utövande av delegering 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den delegering av befogenheter som 

avses i artiklarna 3 och 17 ska ges till 

kommissionen för en period av fem år 

från och med den …*. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före 

utgången av femårsperioden. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 
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tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 3 och 17 får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den 

befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 

det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 3 och 17 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet 

eller rådet har gjort invändningar mot 

den delegerade akten inom en period av 

två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, 

eller om både Europaparlamentet och 

rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

 _____________ 

 * OJ: Vänligen för in datum för denna 

förordnings ikraftträdande. 

Motivering 

Föredraganden anser att man bör begränsa tidsperioden för tilldelning av befogenheter till 

kommissionen. Denna begränsning leder till större parlamentarisk kontroll, eftersom 

kommissionen måste utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast nio 

månader innan den fastställda perioden löpt ut. En förlängning av delegeringen genom tyst 

medgivande med en period av samma längd förhindrar å andra sidan att lagstiftarna 
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överbelastas och underlättar genomförandet av förordningen. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 29a ny 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Rapportering 

 Fem år efter tillämpningsdagen ska 

kommissionen rapportera till 

Europaparlamentet och rådet om 

genomförandet av denna förordning och 

särskilt ta upp effekten av det nya 

förenklade förfarandet på nya livsmedel 

och traditionella livsmedel från 

tredjeländer. Rapporten ska 

offentliggöras. 
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10.11.2014 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING 

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel 

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

Föredragande av yttrande: Daciana Octavia Sârbu 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

 

Kommissionen föreslog i januari 2008 en översyn av EU:s lagstiftning om nya livsmedel 

(2008/0002(COD)). Lagstiftningsförfarandet avbröts emellertid i förlikningsskedet 

huvudsakligen på grund av oenighet om huruvida livsmedel från djurkloner skulle omfattas av 

förordningen. I december 2013 antog kommissionen ett reviderat åtgärdspaket om djurkloning 

och nya livsmedel. 

 

Förslaget till förordning om nya livsmedel omfattar inte längre livsmedel från djurkloner, 

eftersom detta omfattas av ett separat förslag i paketet. Föredraganden ser positivt på att 

livsmedel från djurkloner inte ingår i förordningen, utan i ett specifikt förslag, vilket utskottet 

för jordbruk och landsbygdens utveckling tidigare begärt. Förslaget är inte heller tillämpligt 

på genetiskt modifierade livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1829/20031. 

 

Förslaget om nya livsmedel syftar till att revidera den nuvarande lagstiftningen om nya 

livsmedel (förordning (EG) nr 258/972 och förordning (EG) nr 1852/20013) i syfte att 

uppdatera och förenkla de nuvarande godkännandeförfarandena och beakta den senaste 

utvecklingen i unionslagstiftningen. Med förslaget till förordning vill kommissionen skapa ett 

centraliserat system för godkännande, vilket skulle skapa större säkerhet för sökande som 

ansöker om godkännande av ett nytt livsmedel samt förenkla och påskynda 

                                                 
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 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya 

livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1). 
3 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 skall 

tillhandahållas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EGT L 253, 21.9.2001, s. 17). 



 

RR\1042297SV.doc 91/130 PE537.480v03-00 

 SV 

godkännandeprocessen. Föredraganden instämmer i att det nuvarande 

godkännandeförfarandet behöver förenklas, men menar att livsmedelssäkerheten och 

konsumenternas hälsa bör prioriteras i alla stadier i godkännandeförfarandet för nya 

livsmedel. Dessutom bör unionen, i enlighet med försiktighetsprincipen, se till att 

medborgarna omfattas av ett helt spektrum av skyddsåtgärder när det gäller säkerheten för de 

livsmedel som släpps ut på unionsmarknaden.  

 

Förslaget innehåller också en förenklad godkännandeprocess för traditionella livsmedel från 

tredjeländer för att avlägsna handelshinder som orsakas av den nuvarande långdragna 

godkännandeprocessen. Om det kan påvisas att användningen historiskt sett har varit säker i 

tredjelandet, och om varken medlemsstaterna eller Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa) har några invändningar om säkerheten, ska livsmedlet få släppas ut 

på EU:s marknad. Föredraganden anser att livsmedel från tredjeländer också måste uppfylla 

likvärdiga standarder som EU-livsmedel.  

 

Föredraganden anser också att medlemsstaterna bör ha möjlighet att samråda med 

kommissionen och andra medlemsstater när de har svårigheter att avgöra huruvida ett 

livsmedel omfattas av förordningen, efter att ha beaktat all nödvändig information från 

livsmedelsföretagare. 

 

Efsa måste samtidigt, när det bedömer säkerheten hos ett nytt livsmedel som är tänkt att 

ersätta ett liknande livsmedel, se till att det nya livsmedlet inte är näringsmässigt sämre än det 

som det är tänkt att ersätta. 

 

Kommissionen föreslår att den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya 

livsmedel och traditionella livsmedel från tredjeländer ska utarbetas genom en 

genomförandeakt. Förteckningen över nya livsmedel är dock en väsentlig del av förordningen 

och bör därför finnas med som bilaga till den grundläggande rättsakten. Det bör dessutom 

finnas möjlighet att uppdatera förteckningen över nya livsmedel utan att förfarandet måste 

vara lika utdraget som för en grundläggande rättsakt, därav användningen av delegerade akter.  

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 

säkerställas en hög skyddsnivå för 

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 

säkerställas en hög skyddsnivå för 
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människors hälsa och konsumenternas 

intressen samt att den inre marknaden 

fungerar effektivt samtidigt som det 

säkerställs att öppenhet råder. 

människors hälsa, konsumenternas 

intressen och miljön samt att den inre 

marknaden fungerar effektivt samtidigt 

som det säkerställs att öppenhet råder och 

att djurhälsan skyddas. Dessutom bör 

försiktighetsprincipen, såsom den 

fastställs i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 178/20021a, tillämpas. 

 __________________ 

 1a 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 

livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, 

s. 1). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) De standarder som fastställs i 

unionens lagstiftning bör tillämpas på 

alla livsmedel som släpps ut på 

marknaden inom unionen, inbegripet 

importerade livsmedel från tredjeländer. 

Motivering 

Detta ändringsförslag antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling i dess 

yttrande vid första behandlingen över förslaget från 2008 (2008/0002(COD)), och det verkar 

lämpligt att upprepa att EU-standarder även bör gälla importerade livsmedel. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) De befintliga kategorier av nya 

livsmedel som fastställs i artikel 1 i 

förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 

och uppdateras genom att befintliga 

kategorier ersätts med en hänvisning till 

den allmänna definitionen av livsmedel i 

artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 178/200215 . 

(5) De befintliga kategorier av nya 

livsmedel som fastställs i artikel 1 i 

förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 

och uppdateras.  

__________________  

15 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 

livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, 

s. 1). 

 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Livsmedel och livsmedelsingredienser 

som tillhör följande kategorier bör 

betraktas som nya livsmedel enligt 

definitionen i denna förordning: 

livsmedel och livsmedelsingredienser med 

en ny eller avsiktligt förändrad primär 

molekylstruktur; livsmedel och 

livsmedelsingredienser som består av eller 

har isolerats ur mikroorganismer, 

svampar, alger eller andra material av 

biologiskt eller mineraliskt ursprung; 

livsmedel som innehåller, består av eller 

framställts från växter eller delar av 

växter, med undantag för växter som 

erhållits genom traditionell förökning 

eller förädling och som har historisk och 

säker användning som livsmedel på 
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unionens marknad, när dessa föröknings- 

eller förädlingsmetoder inte innebär 

några betydande förändringar av 

livsmedlets sammansättning eller 

struktur, som påverkar dess näringsvärde, 

det sätt på vilket det metaboliseras eller 

halten av icke önskvärda ämnen; och 

livsmedel som innehåller, består av eller 

framställts från insekter eller delar av 

dem. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att säkerställa kontinuiteten med 

bestämmelserna i förordning (EG) 

nr 258/97 bör kriteriet för huruvida ett 

livsmedel anses vara nytt även 

fortsättningsvis vara att det inte i någon 

betydande omfattning användes som 

människoföda i unionen före den dag då 

den förordningen trädde i kraft, dvs. den 

15 maj 1997. Med användning i unionen 

bör även avses användning i 

medlemsstaterna oberoende av dagen för 

de olika medlemsstaternas anslutning till 

unionen. 

(6) För att säkerställa kontinuiteten med 

bestämmelserna i förordning (EG) 

nr 258/97 bör kriteriet för huruvida ett 

livsmedel anses vara nytt även 

fortsättningsvis vara att det inte i någon 

betydande omfattning användes som 

människoföda eller släpptes ut på 

marknaden i unionen före den dag då den 

förordningen trädde i kraft, dvs. den 

15 maj 1997. Med användning i unionen 

bör även avses användning i 

medlemsstaterna oberoende av dagen för 

de olika medlemsstaternas anslutning till 

unionen. 

Motivering 

En konsekvens av de föreslagna ändringarna av artikel 2.2 a. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Ny teknik inom 

livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 

(7) Ny teknik inom 

livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
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på livsmedel och därmed på 

livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 

förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 

som nytt när en produktionsprocess som 

inte tidigare använts i unionen för 

livsmedelsproduktion tillämpas på det 

livsmedlet eller när livsmedel innehåller 

eller består av konstruerade nanomaterial 

enligt definitionen i artikel 2.2 t i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1169/201116. 

på livsmedel och därmed på 

livsmedelssäkerheten och på miljön. Det 

bör därför även förtydligas att ett livsmedel 

bör betraktas som nytt när en 

produktionsprocess som inte tidigare 

använts i unionen för livsmedelsproduktion 

tillämpas på det livsmedlet eller när 

livsmedel innehåller eller består av 

konstruerade nanomaterial enligt 

definitionen i artikel 2.2 t i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1169/201116. 

__________________ __________________ 

16 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 av den 

25 oktober 2011 om tillhandahållande av 

livsmedelsinformation till konsumenterna, 

och om ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 

(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande 

av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 

rådets direktiv 90/496/EEG, 

kommissionens direktiv 1999/10/EG, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/13/EG, kommissionens direktiv 

2002/67/EG och 2008/5/EG samt 

kommissionens förordning (EG) 

nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, 

s. 18). 

16 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 av den 

25 oktober 2011 om tillhandahållande av 

livsmedelsinformation till konsumenterna, 

och om ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 

(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande 

av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 

rådets direktiv 90/496/EEG, 

kommissionens direktiv 1999/10/EG, 

Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/13/EG, kommissionens 

direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt 

kommissionens förordning (EG) 

nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, 

s. 18). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) När det sker en väsentlig förändring av 

produktionsprocessen för ett ämne som har 

använts i enlighet med direktiv 

2002/46/EG, förordning (EG) 

nr 1925/2006 eller förordning (EU) 

nr 609/2013, eller en förändring av 

partikelstorleken hos ett sådant ämne, till 

exempel med hjälp av nanoteknik, kan 

detta vara av betydelse för livsmedlet och 

(9) När det sker en väsentlig förändring av 

produktionsprocessen för ett ämne som har 

använts i enlighet med direktiv 

2002/46/EG, förordning (EG) 

nr 1925/2006 eller förordning (EU) 

nr 609/2013, eller en förändring av 

partikelstorleken hos ett sådant ämne, till 

exempel med hjälp av nanoteknik, kan 

detta vara av betydelse för livsmedlet och 



 

PE537.480v03-00 96/130 RR\1042297SV.doc 

SV 

därmed för livsmedelssäkerheten. Ämnet 

bör därför betraktas som ett nytt livsmedel 

i enlighet med denna förordning och bli 

föremål för förnyad utvärdering först i 

enlighet med denna förordning och sedan i 

enlighet med relevant specifik lagstiftning. 

därmed för livsmedelssäkerheten. Ämnet 

bör därför betraktas som ett nytt livsmedel 

i enlighet med denna förordning och bli 

föremål för förnyad utvärdering först i 

enlighet med denna förordning, efter en 

fullständig riskbedömning, och sedan i 

enlighet med relevant specifik lagstiftning. 

Motivering 

En konsekvens av de föreslagna ändringarna av artikel 2.2 a i. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 

från tredjeländer på marknaden i unionen 

bör underlättas om historisk och säker 

användning som livsmedel i ett tredjeland 

har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 

konsumerats i ett tredjeland som en del av 

den vanliga kosthållningen för en stor del 

av landets befolkning under minst 25 år. 

Historisk och säker användning av ett 

livsmedel bör inte inbegripa användning 

som annat än livsmedel eller användning 

som inte är förknippad med normala 

kostvanor. 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 

från tredjeländer på marknaden i unionen 

bör underlättas om historisk och säker 

användning som livsmedel i ett tredjeland 

har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 

konsumerats i ett tredjeland som en del av 

den normala dagliga kosthållningen för en 

betydande del av landets befolkning under 

minst 25 år. Vid säkerhetsbedömningen 

och hanteringen av dem bör det tas 

hänsyn till historisk och säker användning 

av dem som livsmedel i tredjelandet, med 

undantag för användning som annat än 

livsmedel, användning som inte är 

förknippad med normala kostvanor och 

användning för medicinska ändamål. För 

övrigt bör man ta hänsyn till att 

strukturen och karaktären hos livsmedel 

från tredjeländer kan variera beroende på 

klimatförhållanden. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Bedömningen av om ett livsmedel i 

betydande omfattning används som 

människoföda av befolkningen i ett 

tredjeland bör grundas på den 

information som livsmedelsföretagare 

lämnar och, i förekommande fall, stödjas 

av annan information som tredjeländerna 

har tillgång till. Om informationen om 

huruvida livsmedlet används som 

människoföda är otillräcklig bör det 

fastställas ett enkelt och tydligt 

förfarande, som involverar 

kommissionen, Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet (Efsa) och 

livsmedelsföretagare, för inhämtande av 

sådan information. Kommissionen bör 

tilldelas genomförandebefogenheter att 

fastställa stegen för ett sådant 

samrådsförfarande. 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga formuleringen ”betydande omfattning”. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Kommissionen bör tilldelas 

genomförandebefogenheter att besluta om 

huruvida ett visst livsmedel omfattas av 

definitionen av ett nytt livsmedel och 

därför omfattas av bestämmelserna om 

nya livsmedel i denna förordning. 

utgår 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 16 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 

före den 15 maj 1997 i betydande 

omfattning användes som människoföda i 

unionen bör grundas på den information 

som livsmedelsföretagare lämnar och i 

förekommande fall stödjas av annan 

information som medlemsstaterna har 

tillgång till. Livsmedelsföretagare bör 

samråda med medlemsstaterna om de är 

osäkra på statusen för det livsmedel som de 

avser att släppa ut på marknaden. Om det 

saknas information om huruvida livsmedlet 

före den 15 maj 1997 användes som 

människoföda, eller om informationen är 

otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 

och tydligt förfarande, som involverar 

kommissionen, medlemsstaterna och 

livsmedelsföretagare, för inhämtande av 

sådan information. Kommissionen bör 

tilldelas genomförandebefogenheter att 

fastställa stegen för ett sådant 

samrådsförfarande. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Motivering 

Språklig ändring i den franska versionen – berör inte den svenska versionen. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 

användas endast om de uppfyller de 

kriterier som fastställs i denna förordning. 

Nya livsmedel bör vara säkra och 

användningen av dem bör inte vilseleda 

konsumenten. Därför bör ett nytt livsmedel 

som är avsett att ersätta ett annat livsmedel 

inte skilja sig från detta livsmedel på ett 

sätt som skulle kunna vara näringsmässigt 

mindre fördelaktigt för konsumenten. 

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 

användas endast om de uppfyller de 

kriterier som fastställs i denna förordning. 

Nya livsmedel bör vara säkra, och 

bedömningen av deras säkerhet bör 

grundas på försiktighetsprincipen, som 

fastställs i artikel 7 i förordning 

(EG) nr 178/2002. Dessutom bör 
användningen av dem inte vilseleda 

konsumenten. Därför bör konsumenterna 
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informeras om innehållet i nya livsmedel, 

ingredienserna och vilken teknik som 

använts vid framställningen av dem. 

Därför är märkningskraven för livsmedel 

särskilt viktiga, framför allt om nya 

livsmedel framställs med hjälp av nya 

metoder för uppfödning eller odling, nya 

material eller nya produktionsprocesser. 

Likaledes bör ett nytt livsmedel som är 

avsett att ersätta ett annat livsmedel inte 

skilja sig från detta livsmedel på ett sätt 

som skulle kunna vara näringsmässigt 

mindre fördelaktigt eller av undermålig 

kvalitet för konsumenten. 

Motivering 

Den första delen av detta ändringsförslag antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling i dess yttrande vid första behandlingen över förslaget från 2008 

(2008/0002(COD)), och det ter sig lämpligt att här upprepa att försiktighetsprincipen bör 

gälla. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 

marknaden eller användas i livsmedel som 

används som människoföda om de inte 

finns upptagna på en unionsförteckning 

över nya livsmedel som godkänts för att 

släppas ut på marknaden i unionen (nedan 

kallad unionsförteckningen). Det bör därför 

genom en genomförandeakt upprättas en 

unionsförteckning över nya livsmedel 

genom att nya livsmedel som redan 

godkänts eller anmälts enligt artikel 4, 5 

eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 

unionsförteckningen, inklusive eventuella 

befintliga villkor för godkännande. 

Eftersom dessa nya livsmedel redan har 

säkerhetsbedömts, producerats och 

saluförts lagligt i unionen och hittills inte 

har medfört någon hälsorisk bör det 

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 

marknaden eller användas i livsmedel som 

används som människoföda om de inte 

finns upptagna på en unionsförteckning 

över nya livsmedel som godkänts för att 

släppas ut på marknaden i unionen (nedan 

kallad unionsförteckningen). Det bör därför 

upprättas en unionsförteckning över nya 

livsmedel som redan godkänts eller 

anmälts enligt förordning (EG) nr 258/97, 

inklusive eventuella befintliga villkor för 

godkännande. 
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rådgivande förfarandet användas för det 

första upprättandet av 

unionsförteckningen. 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 

genom att unionsförteckningen uppdateras 

i överensstämmelse med de kriterier och 

förfaranden som fastställs i denna 

förordning. Det bör inrättas ett förfarande 

med fastställda tidsfrister som är effektivt 

och tydligt. När det gäller traditionella 

livsmedel från tredjeländer med historisk 

och säker användning bör det införas ett 

snabbare och förenklat förfarande för 

uppdatering av unionsförteckningen om det 

inte framförs några motiverade 

invändningar avseende säkerheten. 

Eftersom uppdateringen av 

unionsförteckningen förutsätter att de 

kriterier som anges i denna förordning 

tillämpas bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter för detta 

ändamål. 

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 

genom att unionsförteckningen uppdateras 

i överensstämmelse med de kriterier och 

förfaranden som fastställs i denna 

förordning. Det bör inrättas ett förfarande 

med fastställda tidsfrister som är effektivt 

och tydligt. När det gäller traditionella 

livsmedel från tredjeländer med historisk 

och säker användning bör det införas ett 

snabbare och förenklat förfarande för 

uppdatering av unionsförteckningen om det 

inte framförs några motiverade 

invändningar avseende säkerheten. Denna 

förteckning bör vara lättillgänglig och 

fullständigt öppen. Kommissionen bör ges 

befogenhet att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget, när det gäller 
uppdateringen av unionsförteckningen.  

Motivering 

Eftersom det rör sig om åtgärder av allmän räckvidd som är utformade för att komplettera 

eller ändra vissa icke-väsentliga delar av denna förordning bör kommissionen ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-förordningen, för att uppdatera 

förteckningen. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Det bör även fastställas kriterier för 

bedömningen av de säkerhetsrisker som 

nya livsmedel kan medföra. För att 

säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 

bedömning av nya livsmedel bör sådana 

bedömningar göras av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(Efsa). 

(20) Det bör även tydligt definieras och 

fastställas kriterier för bedömningen av de 

säkerhetsrisker som nya livsmedel kan 

medföra. För att säkerställa en 

harmoniserad vetenskaplig bedömning av 

nya livsmedel bör sådana bedömningar 

göras av Efsa. Efsa bör utföra sina 

bedömningar på ett öppet sätt och inrätta 

ett nätverk tillsammans med 

medlemsstaterna och den rådgivande 

kommittén för nya livsmedel och 

produktionsmetoder (ACNFP). Alla nya 

egenskaper som kan påverka hälsan bör 

bedömas individuellt. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Livsmedel från djurkloner har 

reglerats i förordning (EG) nr 258/1997 

och kommer att behandlas i det 

kommande direktivet om utsläppande av 

livsmedel framställda av djurkloner på 

marknaden. I detta hänseende bör 

livsmedel från djurkloner undantas från 

tillämpningsområdet för denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 27 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor 

för genomförandet av denna förordning 

med avseende på uppdatering av 

unionsförteckningen beträffande tillägg 

av ett traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland då inga motiverade 

invändningar avseende säkerheten har 

framförts, bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. 

utgår 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) De genomförandebefogenheter som 

avser definitionen av ”nytt livsmedel”, 

samrådsförfarandet för fastställande av 

status som nytt livsmedel, andra 

uppdateringar av unionsförteckningen, 
upprättande och utformning av 

ansökningar och anmälningar om införande 

av livsmedel i unionsförteckningen, 

formerna för kontroll av ansökningarnas 

eller anmälningarnas giltighet, 

konfidentiell behandling samt 

övergångsbestämmelser, bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/201122. 

(28) De genomförandebefogenheter som 

avser samrådsförfarandet för fastställande 

av status som nytt livsmedel, upprättande 

och utformning av ansökningar och 

anmälningar om införande av livsmedel i 

unionsförteckningen, formerna för kontroll 

av ansökningarnas eller anmälningarnas 

giltighet samt bestämmelser om 

konfidentiell behandling bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 
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kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Motivering 

Ändringsförslaget är förenligt med de ändringar som gjorts i artiklarna om tillämpning av 

genomförandebefogenheter eller delegerade befogenheter. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) För att komplettera eller ändra vissa 

icke-väsentliga delar av denna förordning 

bör kommissionen ges befogenhet att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt i 

fråga om definitionen av ”nytt livsmedel”, 

godkännandet av ett nytt livsmedel och av 

ett traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland, uppdateringen av 

unionsförteckningen och antagandet av 

övergångsåtgärder. Det är av särskild 

betydelse att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen utarbetar och upprättar 

delegerade akter bör den se till att 

relevanta handlingar överlämnas 

samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 

Europaparlamentet och rådet. 

Motivering 

Ändringsförslaget är förenligt med de ändringar som gjorts i artiklarna om tillämpning av 

genomförandebefogenheter eller delegerade befogenheter. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 
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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 upprätthålla en hög skyddsnivå för 

människors hälsa, konsumenternas 

intressen och miljön, samtidigt som det 

säkerställs att den inre marknaden fungerar 

effektivt, öppenhet tillförsäkras och 

innovationen stimuleras inom den 

jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, 

och, i förekommande fall, djurhälsan 

skyddas. 
 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) livsmedel som omfattas av rådets 

direktiv XXX/XX/EU [om utsläppande av 

livsmedel framställda av djurkloner på 

marknaden]. 

utgår 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Livsmedel från djurkloner får inte 

uppföras på unionsförteckningen över 

nya livsmedel. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) nytt livsmedel: livsmedel som inte har 

använts som människoföda i betydande 

omfattning i unionen före den 15 maj 1997, 

oberoende av dagen för de olika 

medlemsstaternas anslutning till unionen, 

däribland särskilt 

a) nytt livsmedel: livsmedel som inte har 

använts som människoföda i betydande 

omfattning eller saluförts i unionen före 

den 15 maj 1997, oberoende av dagen för 

de olika medlemsstaternas anslutning till 

unionen, och som hör till minst en av 

följande kategorier: 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att skapa ett tydligare rättsläge. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led -ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -ia) livsmedel och livsmedelsingredienser 

med en ny eller avsiktligt förändrad 

primär molekylstruktur, 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led -ib (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -ib) livsmedel och livsmedelsingredienser 

som består av eller har isolerats ur 

mikroorganismer, svampar, alger eller 

andra material av biologiskt eller 

mineraliskt ursprung, 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att möjliggöra en anpassning av förordningen till ny teknik 

men också till nya livsmedel som förs in på unionens marknad. 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led -ic (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -ic) livsmedel som innehåller, består av 

eller framställts från växter eller delar av 

växter, med undantag för växter som 

erhållits genom traditionell förökning 

eller förädling och som har historisk och 

säker användning som livsmedel på 

unionens marknad, när dessa föröknings- 

eller förädlingsmetoder inte innebär 

några betydande förändringar av 

livsmedlets sammansättning eller 

struktur, som påverkar dess näringsvärde, 

det sätt på vilket det metaboliseras eller 

halten av icke önskvärda ämnen, 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) livsmedel för vilket det tillämpas en ny 

produktionsprocess som före den 15 maj 

1997 inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen, om denna 

produktionsprocess innebär betydande 

förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som 

påverkar dess näringsvärde, det sätt på 

vilket det metaboliseras eller halten av icke 

önskvärda ämnen, 

i) livsmedel som uppkommit genom en 

produktionsprocess som före den 15 maj 

1997 inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen, vilken 

innebär betydande förändringar av 

livsmedlets sammansättning eller struktur, 

som påverkar dess näringsvärde, det sätt på 

vilket det metaboliseras eller halten av icke 

önskvärda ämnen, baserat på en 

riskbedömning, 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led ia (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) livsmedel som innehåller, består av 

eller framställts från insekter eller delar 

av dem. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led iii – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– om en ny produktionsprocess har 

tillämpats i enlighet med led i i denna 

punkt, eller 

– om en produktionsprocess som inte 

använts för livsmedelsproduktion i 

unionen före den 15 maj 1997 har 

tillämpats, eller 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att skapa klarhet. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 

livsmedlet i fråga har bekräftats genom 

uppgifter om sammansättningen och 

genom erfarenheter från livsmedlets 

tidigare användning under minst 25 år som 

en del av den vanliga kosthållningen för en 

stor del av befolkningen i ett tredjeland, 

innan en anmälan enligt artikel 13 lämnas 

in. 

c) historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 

livsmedlet i fråga har bekräftats genom 

uppgifter om sammansättningen och 

genom erfarenheter från livsmedlets 

tidigare användning under minst 25 år som 

en del av den vanliga kosthållningen för en 

betydande del av befolkningen i ett 

tredjeland, innan en anmälan enligt 

artikel 13 lämnas in. 

Motivering 

”Betydande” är ett lämpligare ordval här. 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) djurkloner: djur som framställts 

genom en metod för asexuell, konstgjord 

reproduktion i syfte att framställa en 

genetiskt identisk eller nästan identisk 

kopia av ett enskilt djur. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genomförandebefogenheter avseende 

definitionen av nytt livsmedel i 

artikel 2.2 a 

Delegerade befogenheter avseende 

definitionen av nytt livsmedel i 

artikel 2.2 a 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa ett enhetligt 

genomförande av denna förordning får 

kommissionen genom genomförandeakter 
besluta om huruvida ett visst livsmedel 

omfattas av definitionen av nytt livsmedel i 

artikel 2.2 a. 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter, i enlighet med 

artikel 26a, för att besluta om huruvida ett 

visst livsmedel omfattas av definitionen av 

nytt livsmedel i artikel 2.2 a. 

Motivering 

Delegerade befogenheter är lämpligare för ett så allmängiltigt beslut som definitionen av nytt 

livsmedel, som även bestämmer tillämpningsområdet för denna förordning. 
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Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

utgår 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Livsmedelsföretagare ska kontrollera om 

det livsmedel som de avser att släppa ut på 

marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Motivering 

Språklig ändring i den franska versionen – berör inte den svenska versionen. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Livsmedelsföretagare ska samråda med 

en medlemsstat då de är osäkra på om ett 

livsmedel som de avser att släppa ut på 

marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning. 

I sådana fall ska livsmedelsföretagare på 

begäran av medlemsstaten lämna 

nödvändiga uppgifter så att denna ska 

kunna fastställa främst i vilken omfattning 

livsmedlet i fråga användes som 

människoföda i unionen före den 15 maj 

1997. 

2. Livsmedelsföretagare ska samråda med 

en medlemsstat då de är osäkra på om ett 

livsmedel som de avser att släppa ut på 

marknaden i unionen omfattas av 

tillämpningsområdet för denna förordning. 

I sådana fall ska livsmedelsföretagare till 

medlemsstaten lämna alla nödvändiga 

uppgifter så att denna ska kunna fastställa 

huruvida ett livsmedel omfattas av denna 

förordning eller inte. 
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Motivering 

Livsmedelsföretagare måste tillgängliggöra alla nödvändiga uppgifter om den nya produkt 

som de avser att släppa ut på marknaden för att fastställa huruvida den är ett nytt livsmedel. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att fastställa om ett livsmedel 

omfattas av denna förordning får 

medlemsstaterna samråda med 

kommissionen och övriga medlemsstater. 

Motivering 

I fall där medlemsstaterna är osäkra på om ett livsmedel omfattas av denna förordning ska de 

ha möjlighet att samråda med kommissionen och/eller övriga medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska upprätta och 

uppdatera en unionsförteckning över nya 

livsmedel som godkänts för att släppas ut 

på marknaden i unionen i enlighet med 

artiklarna 6, 7 och 8 (nedan kallad 

unionsförteckningen). 

1. En unionsförteckning över nya 

livsmedel som godkänts för att släppas ut 

på marknaden i unionen i enlighet med 

artiklarna 6 och 8 (nedan kallad 

unionsförteckningen) finns som bilaga. 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Endast nya livsmedel som godkänts och 

införts i unionsförteckningen får släppas ut 

på marknaden i unionen som sådana och 

användas i eller på livsmedel på de villkor 

som anges däri. 

2. Endast nya livsmedel som godkänts och 

införts i unionsförteckningen får släppas ut 

på marknaden i unionen som sådana och 

användas enligt de villkor och 

märkningskrav som anges däri. 

Motivering 

Nya livsmedel omfattas av märkningskrav i enlighet med förordning (EU) nr 1169/2011. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska göra 

unionsförteckningen tillgänglig för 

allmänheten på sin webbplats. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Det får enligt tillgänglig vetenskaplig 

dokumentation inte utgöra någon 

säkerhetsrisk för människors hälsa. 

a) Det får enligt tillgänglig vetenskaplig 

dokumentation, och efter tillämpning av 

den försiktighetsprincip som fastställs i 

artikel 7 i förordning (EG) nr 178/2002, 
inte utgöra någon säkerhetsrisk för 

människors hälsa, och i tillämpliga fall för 

miljön. 

Motivering 

Den första delen av detta ändringsförslag antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling i dess yttrande vid första behandlingen över förslaget från 2008 

(2008/0002(COD)), och det verkar lämpligt att här upprepa att försiktighetsprincipen bör 

gälla. 
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Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Användningen av det nya livsmedlet 

vilseleder inte konsumenten. 

b) Användningen av det nya livsmedlet 

vilseleder inte konsumenten, ens på ett 

avgörande sätt. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 7 utgår 

Första upprättande av 

unionsförteckningen 

 

Senast den ...  23 ska kommissionen 

genom en genomförandeakt upprätta 

unionsförteckningen genom att införa 

nya livsmedel som godkänts eller anmälts 

enligt artikel 4, 5 eller 7 i förordning (EG) 

nr 258/97 i denna förteckning, inbegripet 

eventuella befintliga villkor för 

godkännande. 

 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det rådgivande förfarande 

som avses i artikel 27.2. 

 

__________________  

23 Publications Office: please insert date: 

24 months after the entry into force of this 

Regulation. 

 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 
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Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Tillägg, strykning eller ändring av 

villkor, specifikationer eller begränsningar 

som är knutna till införandet av ett nytt 

livsmedel i unionsförteckningen. 

c) Tillägg, strykning eller ändring av 

specifikationer, användningsvillkor, 

ytterligare specifika märkningskrav eller 

krav på övervakning efter utsläppande på 

marknaden, som är knutna till införandet 

av ett nytt livsmedel i unionsförteckningen. 

Motivering 

Av unionsförteckningen över nya livsmedel bör villkoren för att tillstånd beviljats klart 

framgå. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Uppgifterna om ett nytt livsmedel i den 

unionsförteckning som avses i punkt 2 ska 

i förekommande fall innehålla 

3. Uppgifterna om ett nytt livsmedel i den 

unionsförteckning som avses i punkt 2 ska 

innehålla 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) en specifikation av det nya livsmedlet, a) en specifikation av det nya livsmedlet 

och den tekniska processen, 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – led ab (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) sökandens namn och adress, 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) de villkor på vilka det nya livsmedlet får 

användas, främst för att förhindra 

eventuella skadliga effekter för särskilda 

befolkningsgrupper, att övre intagsgränser 

överskrids och risker vid överdriven 

konsumtion, 

b) i förekommande fall de villkor på vilka 

det nya livsmedlet får användas, främst för 

att förhindra eventuella skadliga effekter 

för särskilda befolkningsgrupper, att övre 

intagsgränser överskrids och risker vid 

överdriven konsumtion, 

 

Ändringsförslag  49 

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) i förekommande fall 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; om ett 

nytt livsmedel består av eller innehåller 

ingredienser i form av konstruerade 

nanomaterial ska detta tydligt anges i 

förteckningen över ingredienser, och efter 

dessa ingrediensers namn ska ordet 

”nano” stå skrivet inom parentes, 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) ett krav på övervakning efter 

utsläppande på marknaden i enlighet med 

artikel 23. 

d) i förekommande fall ett krav på 

övervakning efter utsläppande på 

marknaden i enlighet med artikel 23. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förfarandet för godkännande av att ett nytt 

livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

inledas antingen på initiativ av 

kommissionen eller efter en ansökan till 

kommissionen från en sökande.  

Förfarandet för godkännande av att ett nytt 

livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

inledas antingen på initiativ av 

kommissionen eller efter en ansökan till 

kommissionen från en sökande. 

Kommissionen ska vidarebefordra 

ansökan till medlemsstaterna och 

offentliggöra den på sin webbplats. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -a) sökandens namn och adress, 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att öka öppenheten. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 
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Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) produktionsprocessen, 

Motivering 

Produktionsprocessen kan vara oerhört viktig för om ett livsmedel ska räknas som nytt 

livsmedel. Se skäl 7. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) vetenskaplig dokumentation som visar 

att det nya livsmedlet inte utgör någon 

säkerhetsrisk för människors hälsa, 

c) oberoende, sakkunnigbedömd, 

vetenskaplig dokumentation som visar att 

det nya livsmedlet inte utgör någon 

säkerhetsrisk för människors hälsa, 

djurhälsan eller miljön, 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen får begära att Efsa avger 

ett yttrande om huruvida uppdateringen 

kan påverka människors hälsa.  

2. Kommissionen ska vidarebefordra den 

giltiga ansökan till Efsa och begära att 

Efsa avger ett yttrande. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förfarandet för godkännande av att ett 

nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26a i fråga om godkännandet av 
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unionsförteckning som avses i artikel 8 

ska avslutas genom antagandet av en 

genomförandeakt i enlighet med 

artikel 11. 

utsläppande på den inre marknaden av ett 

nytt livsmedel och uppdateringen av 

unionsförteckningen i bilagan. 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska i förekommande fall 

beakta medlemsstaternas synpunkter, Efsas 

yttrande och andra berättigade faktorer som 

är relevanta för den aktuella uppdateringen. 

Kommissionen ska beakta 

medlemsstaternas synpunkter, Efsas 

yttrande och andra berättigade faktorer som 

är relevanta för den aktuella uppdateringen. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När kommissionen begär ett yttrande från 
Efsa ska den vidarebefordra den giltiga 

ansökan till Efsa. Efsa ska anta sitt 

yttrande senast nio månader efter 

mottagandet av en giltig ansökan. 

Efsa ska anta sitt yttrande senast nio 

månader efter mottagandet av en giltig 

ansökan. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid bedömningen av säkerheten hos nya 

livsmedel ska Efsa, i förekommande fall, 

Vid bedömningen av säkerheten hos nya 

livsmedel ska Efsa, i förekommande fall 
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beakta följande: och i enlighet med försiktighetsprincipen, 

beakta följande: 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning inte utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen. 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning inte utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen och, i tillämpliga fall, för miljön. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 

 

ba) Om ett nytt livsmedel som är avsett att 

ersätta ett annat livsmedel inte skiljer sig 

från detta livsmedel på ett sätt som är 

näringsmässigt ofördelaktigt för 

konsumenten. 

Motivering 

Vid säkerhetsbedömningen av nya livsmedel måste Efsa se till att ett nytt livsmedel som 

ersätter ett annat liknande livsmedel inte skiljer sig från detta livsmedel på ett sätt som skulle 

kunna vara näringsmässigt ofördelaktigt för konsumenten. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast nio månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen för den kommitté som 

avses i artikel 27.1 lägga fram ett utkast 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 26a, för att uppdatera den 

unionsförteckning som avses i artikel 5, 
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till genomförandeakt om uppdatering av 

unionsförteckningen vari följande 

beaktas: 

senast nio månader efter offentliggörandet 

av Efsas yttrande som avses i artikel 10, 

med beaktande av följande: 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Efsas yttrande. utgår 

Motivering 

Hänvisningen till Efsa i led c bör strykas eftersom man redan hänvisar till Efsa i den 

inledande delen av punkten. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

utgår 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om kommissionen inte har begärt 

något yttrande från Efsa i enlighet med 

artikel 9.2 ska den niomånadersperiod 

utgår 
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som avses i punkt 1 börja löpa från och 

med den dag då kommissionen mottog en 

giltig ansökan i enlighet med artikel 9.1. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 2 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -a) Sökandens namn och adress. 

Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att öka öppenheten. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förfarande för traditionella livsmedel från 

tredjeländer 

Anmälningsförfarande för traditionella 

livsmedel från tredjeländer 

Motivering 

Det bör specificeras att de punkter som följer avser anmälningsförfarandet för traditionella 

livsmedel från tredjeländer. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska utan dröjsmål 

vidarebefordra den giltiga anmälan som 

avses i artikel 13 till medlemsstaterna och 

Efsa. 

1. Kommissionen ska utan dröjsmål 

vidarebefordra den giltiga anmälan som 

avses i artikel 13 till medlemsstaterna och 

Efsa och offentliggöra den på sin 

webbplats. 
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Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Om historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland har 

dokumenterats genom tillförlitliga 

uppgifter som sökanden lämnat i enlighet 

med artiklarna 13 och 15. 

a) Om historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland, enligt 

bedömning utgående från vetenskapliga 

riktlinjer och kriterier som klart ska 

framläggas, har dokumenterats genom 

tillförlitliga uppgifter som sökanden lämnat 

i enlighet med artiklarna 13 och 15. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen. 

b) Om livsmedlets sammansättning och 

villkoren för dess användning utgör en 

säkerhetsrisk för människors hälsa i 

unionen och, i tillämpliga fall, för miljön. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Om ett nytt livsmedel som är avsett att 

ersätta ett annat livsmedel inte skiljer sig 

från detta livsmedel på ett sätt som är 

näringsmässigt ofördelaktigt för 

konsumenten. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa större säkerhet. 

 



 

PE537.480v03-00 122/130 RR\1042297SV.doc 

SV 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast tre månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen för den kommitté som 

avses i artikel 27.1 lägga fram ett utkast 

till genomförandeakt om att tillåta att det 

traditionella livsmedlet från ett tredjeland 

släpps ut på marknaden i unionen och om 

uppdatering av unionsförteckningen, vari 

följande beaktas: 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26a, senast tre månader efter det att 

Efsas yttrande har offentliggjorts, om att 

tillåta att det traditionella livsmedlet från 

ett tredjeland släpps ut på marknaden i 

unionen och om uppdatering av 

unionsförteckningen, vari följande beaktas: 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

utgår 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För strykning av ett traditionellt livsmedel 

från ett tredjeland ur unionsförteckningen 

eller för tillägg, strykning eller ändring av 

villkor, specifikationer eller begräsningar 

som är knutna till införandet av ett 

Artiklarna 9–12 ska tillämpas för 

strykning av ett traditionellt livsmedel från 

ett tredjeland ur unionsförteckningen eller 

för tillägg, strykning eller ändringar av 

specifikationer eller användningsvillkor, 
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traditionellt livsmedel från ett tredjeland i 

unionsförteckningen ska artiklarna 9–12 

tillämpas. 

ytterligare särskilda märkningskrav eller 

krav på övervakning efter utsläppande på 

marknaden som är knutna till införandet 

av ett traditionellt livsmedel från ett 

tredjeland i unionsförteckningen. 

Motivering 

Se artikel 8.2. Syftet med ändringsförslaget är att skapa klarhet. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 1 inte har inkommit 

inom den förlängda tidsfrist som avses i 

samma punkt, ska kommissionen handla 

på grundval av de upplysningar som 

redan lämnats. 

2. Om de kompletterande upplysningar 

som avses i punkt 1 inte lämnats inom den 

nya fastställda tidsfristen får 
kommissionen inte ge sitt samtycke. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Kommissionen, medlemsstaterna och 

Efsa ska vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa lämplig sekretess för de 

uppgifter som de mottagit enligt denna 

förordning i enlighet med punkt 4, med 

undantag av uppgifter som måste 

offentliggöras för att skydda människors 

hälsa. 

5. Kommissionen, medlemsstaterna och 

Efsa ska vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa lämplig sekretess för de 

uppgifter som de mottagit enligt denna 

förordning i enlighet med punkt 4, med 

undantag av uppgifter som måste 

offentliggöras för att skydda människors 

hälsa, miljön och djurhälsan. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Livsmedelsföretagarna ska omedelbart 

informera kommissionen om 

utgår 

a) nya vetenskapliga eller tekniska rön 

som kan påverka utvärderingen av 

säkerheten vid användning av det nya 

livsmedlet, 

 

b) eventuella förbud eller begränsningar 

som utfärdats av ett tredjeland där det nya 

livsmedlet har släppts ut på marknaden. 

 

Motivering 

Denna punkt kom omotiverat att placeras i artikeln om övervakning efter utsläppande på 

marknaden. Här är det dock frågan om en separat skyldighet av allmän karaktär, som inte är 

beroende av om det utfärdats något beslut om övervakning efter utsläppande på marknaden. 

Av tydlighetsskäl bör texten därför stå som en särskild artikel i förordningen. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 23a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23a 

 Krav på ny information 

 Livsmedelsföretagarna ska omedelbart 

informera kommissionen om 

 a) nya vetenskapliga eller tekniska rön 

som kan påverka utvärderingen av 

säkerheten vid användning av det nya 

livsmedlet, 

 b) eventuella förbud eller begränsningar 

som utfärdats av ett tredjeland där det nya 

livsmedlet har släppts ut på marknaden. 

Motivering 

Denna punkt kom omotiverat att placeras i artikeln om övervakning efter utsläppande på 

marknaden. Här är det dock frågan om en separat skyldighet av allmän karaktär, som inte är 

beroende av om det utfärdats något beslut om övervakning efter utsläppande på marknaden. 



 

RR\1042297SV.doc 125/130 PE537.480v03-00 

 SV 

Av tydlighetsskäl bör texten därför stå som en särskild artikel i förordningen. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Kapitel 6 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Påföljder och kommittéförfarande Påföljder och allmänna bestämmelser 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 26a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 26a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 3, 9.3, 11.1, 17.1 och 

29.3 ska ges till kommissionen för en 

period av sju år från och med den …*. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport 

om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden av 

sju år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med 

perioder av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast 

tre månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 3, 9.3, 11.1, 17.1 och 

29.3 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen 

av den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan 
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dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet 

datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i 

kraft. 

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 3, 9.3, 11.1, 17.1 och 29.3 ska 

träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten 

inom en period av två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

 __________________ 

 *EUT: Inför datum då denna förordning 

träder i kraft. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det hänvisas till denna punkt ska 

artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas. 

utgår 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 

genom skriftligt förfarande, ska det 

förfarandet avslutas utan resultat om, 

inom tidsfristen för att avge yttrandet, 

kommitténs ordförande så beslutar eller 

en enkel majoritet av 

kommittéledamöterna så begär. 

utgår 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 

genom skriftligt förfarande, ska det 

förfarandet avslutas utan resultat om, inom 

tidsfristen för att avge yttrandet, 

kommitténs ordförande så beslutar eller en 

enkel majoritet av kommittéledamöterna så 

begär. 

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 

genom skriftligt förfarande, ska det 

förfarandet avslutas utan resultat om, inom 

en tidsfrist på sex månader, kommitténs 

ordförande så beslutar eller en enkel 

majoritet av kommittéledamöterna så 

begär. 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att skapa klarhet. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 27b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 27b 

 Översyn 

 Kommissionen ska senast den …*, och 

mot bakgrund av tidigare erfarenheter, till 

Europaparlamentet och rådet lämna in en 

rapport om genomförandet av denna 

förordning, i tillämpliga fall åtföljd av 

eventuella lagstiftningsförslag. 
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 __________________ 

 *EUT: Fem år efter det att denna 

förordning träder i kraft. 

Motivering 

Fem år efter ikraftträdandet bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet 

om genomförandet av den nya förordningen. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen får genom 

genomförandeakter anta 

övergångsbestämmelser om genomförandet 

av punkterna 1 och 2. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 27.3. 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26a, för att anta 
övergångsbestämmelser om genomförandet 

av punkterna 1 och 2. 

Motivering 

Delegerade akter bör användas i stället för genomförandeakter för att anta 

övergångsbestämmelser. 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Bilaga (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Bilaga  

 Unionsförteckning över godkända nya 

livsmedel och över traditionella livsmedel 

från tredjeländer 

Motivering 

Den ursprungliga unionsförteckningen över godkända nya livsmedel och traditionella 

livsmedel från tredjeländer bör bifogas som bilaga till denna förordning, och förteckningen 

bör uppdateras genom delegerade akter. 
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