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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 

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 

                                                 
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). 
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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 

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, 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 
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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 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 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 
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(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 

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. 
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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) 

 

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 
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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 

 

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 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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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. 

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 

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 
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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 verkar 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 

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 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. 
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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. 

 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 20 
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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 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor 

för genomförandet av denna förordning 

utgår 
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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. 

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 

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). 
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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 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna förordning fastställs 1. I denna förordning fastställs 
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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. 

 

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, 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

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

 

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 

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 
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in. artikel 13 lämnas in. 

Motivering 

”Betydande” är ett lämpligare ordval här. 

 

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. 
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Motivering 

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

livsmedel, som även bestämmer tillämpningsområdet för denna förordning. 

 

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 

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 
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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. 

medlemsstaten lämna alla nödvändiga 

uppgifter så att denna ska kunna fastställa 

huruvida ett livsmedel omfattas av denna 

förordning eller inte. 

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 
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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 

 

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 



 

AD\1039139SV.doc 25/44 PE537.498v03-00 

 SV 

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. 

 

 

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. 

 

__________________  
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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. 

 

 

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 
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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) 

 

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 c) i förekommande fall ytterligare 
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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, 

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, 

 

 

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 
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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 

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, 
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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 

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 i enlighet med 

artikel 26a i fråga om godkännandet av 

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. 



 

AD\1039139SV.doc 31/44 PE537.498v03-00 

 SV 

 

 

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, 

beakta följande: 

Vid bedömningen av säkerheten hos nya 

livsmedel ska Efsa, i förekommande fall 

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. 
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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 

till genomförandeakt om uppdatering av 

unionsförteckningen vari följande 

beaktas: 

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 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 
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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 

som avses i punkt 1 börja löpa från och 

med den dag då kommissionen mottog en 

giltig ansökan i enlighet med artikel 9.1. 

utgår 

 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 2 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -a) Sökandens namn och adress. 
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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. 

 

 

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 

a) Om historisk och säker användning som 

livsmedel i ett tredjeland, enligt 

bedömning utgående från vetenskapliga 

riktlinjer och kriterier som klart ska 
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med artiklarna 13 och 15. 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. 

 

 

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 ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 
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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: 

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 

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 ändringar av 

specifikationer eller användningsvillkor, 

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. 
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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 
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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  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 
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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, 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 
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Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 – 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. 

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 
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 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. 

 __________________ 

 *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 
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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. 

 



 

PE537.498v03-00 44/44 AD\1039139SV.doc 

SV 

 

 

ÄRENDETS GÅNG 

Titel Nya livsmedel 

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

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

ENVI 

16.1.2014 
   

Yttrande från 

       Tillkännagivande i kammaren 

AGRI 

16.1.2014 

Föredragande av yttrande 

       Utnämning 

Daciana Octavia Sârbu 

17.9.2014 

Behandling i utskott 23.9.2014 7.10.2014   

Antagande 6.11.2014    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

26 

11 

5 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, José Bové, Paul 

Brannen, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, 

Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Beata Gosiewska, Martin 

Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter 

Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, 

Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, 

Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis 

Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, 

Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Michela Giuffrida, Norbert Lins, 

Momchil Nekov, Sofia Ribeiro 

 
 


