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Ændringsforslag 13
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den eksisterende definition af nye 
fødevarer bør præciseres og opdateres ved 
at erstatte de nuværende kategorier med en 
henvisning til den generelle definition af 
fødevarer i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

(5) Den eksisterende definition af nye 
fødevarer bør præciseres med en uddybelse 
af kriterierne for nyskabelse og opdateres 
ved at erstatte de nuværende kategorier 
med en henvisning til den generelle 
definition af fødevarer i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at tydeliggøre lovgivningen bør der være en form for uddybning af kriterierne 
for nyskabelse af en fødevare i selve teksten eller i betragtningen.

Ændringsforslag 14
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare bør betragtes som en ny fødevare, 
når der anvendes en produktionsteknologi, 
der ikke har været anvendt før. Navnlig bør 
denne forordning omfatte nye teknologier 
inden for avl og fødevarefremstillings-
processer, som har betydning for fødevaren 
og dermed kan have betydning for 

(6) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør dække alle 
fødevarer, som ikke i væsentlig grad har 
været anvendt til konsum i Fællesskabet 
inden den 15. maj 1997. Kriterierne for 
nyskabelse med hensyn til fødevarer bør 
omfatte anvendelse af nye arter af 
organismer som f.eks. planter, dyr, 
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fødevaresikkerheden. Nye fødevarer bør 
derfor omfatte fødevarer, der er af 
vegetabilsk og animalsk oprindelse, og 
som er fremstillet ved ikke-traditionelle 
avlsmetoder, og fødevarer, der er 
modificeret ved nye fremstillingsprocesser, 
f.eks. nanoteknologi og nanovidenskab, 
som kan have en indvirkning på fødevaren. 
Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 
plantesorter eller dyreracer frembragt ved 
traditionelle avlsmetoder bør ikke betragtes 
som nye fødevarer.

mikroorganismer, svampe og alger.  
Anvendelse af nye dele af eksisterende 
organismer og stoffer med ny molekylær 
struktur bør betragtes som nye fødevarer. 
En eksisterende fødevare bør betragtes 
som ny, hvis den er blevet ændret på en 
sådan måde, at dens kemiske 
sammensætning, molekylære struktur, 
partikelstørrelse eller andre elementer er 
ændret således, at det sandsynligvis har 
betydning for fødevaresikkerheden. Det 
bør endvidere præciseres, at en fødevare 
bør betragtes som en ny fødevare, når der 
anvendes en produktionsteknologi, der ikke 
har været anvendt før. Navnlig bør denne 
forordning omfatte nye teknologier inden 
for avl og fødevarefremstillingsprocesser, 
som har betydning for fødevaren og 
dermed kan have betydning for fødevare-
sikkerheden. Nye fødevarer bør derfor 
omfatte fødevarer, der er af vegetabilsk og 
animalsk oprindelse, og som er fremstillet 
ved ikke-traditionelle avlsmetoder, og 
fødevarer, der er modificeret ved nye 
fremstillingsprocesser, f.eks. nanoteknologi 
og nanovidenskab, som kan have en 
indvirkning på fødevaren. Fødevarer 
fremstillet på grundlag af nye plantesorter 
eller dyreracer frembragt ved traditionelle 
avlsmetoder bør ikke betragtes som nye 
fødevarer

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at tydeliggøre lovgivningen bør der være en form for uddybning af kriterierne 
for nyskabelse af en fødevare, fortrinsvis i selve teksten eller i betragtningen. Den foreslåede 
tekst har til formål at beskrive, hvordan lovgivningen for nye fødevarer fungerer på 
nuværende tidspunkt. Ordet "sikkerhed" mangler i andensidste sætning.
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Ændringsforslag 15
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (6a) Den Europæiske Gruppe vedrørende 
Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi (EGE) erklærede i sin udtalelse 
nr.  23 om etiske aspekter af kloning af 
dyr til fødevareforsyning af 16. januar 
2008, at den "på baggrund af det 
nuværende omfang af lidelser og 
sundhedsproblemer hos rugemødre og 
dyrekloner sætter spørgsmålstegn ved, om 
kloning af dyr til fødevarer er etisk 
begrundet".  EGE tilføjede, at den "ikke 
ser nogen overbevisende argumenter for 
at producere fødevarer af kloner og disses 
afkom". I lyset af EGE’s konklusioner og 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse 
af dyr, der holdes til landbrugsformål1, 
bør fødevarer fra klonede dyr eller deres 
afkom ikke markedsføres i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

En bred vifte af videnskabelig forskning og udtalelsen fra Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi viser, at kloning fører til alvorlige 
sundheds- og velfærdsproblemer for såvel de klonede dyr som deres rugemødre.  Klonede 
fostre er ofte større end normalt; dette fører til vanskelige fødsler og mange fødsler med 
kejsersnit. Mange kloner dør under svangerskabet eller i de første uger af livet på grund af 
vanskeligheder med immunforsvaret, hjerte-kar-problemer, vejrtrækningsproblemer og 
nyreabnormaliteter. Desuden er det vigtigt, at klonede dyr og deres afkom omfattes af denne 
forordning for at sikre behørig kontrol.
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Ændringsforslag 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Fødevarer, som stammer fra klonede 
dyr og deres afkom, skal dog undtages fra 
denne forordnings anvendelsesområde.
De bør reguleres i en særlig forordning, 
der vedtages efter den fælles 
beslutningsprocedure, og ikke efter den 
fælles godkendelsesprocedure, som 
fremgår af forordning (EF) nr. … [fælles 
procedure]. Kommissionen forelægger et 
relevant forslag til retsakt, inden den 
foreliggende forordning træder i kraft. 
Før en forordning om klonede dyr træder 
i kraft, bør der indføres et moratorium, 
der omhandler markedsføringen af 
fødevarer, som er fremstillet af klonede 
dyr og deres afkom.

Or. de

Ændringsforslag 17
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Kloning af dyr er uforenelig med stk. 
20 og 21 i bilaget til Rådets direktiv 
98/58/EF. Stk. 20 forbyder naturlig eller 
kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører 
eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller 
skade. Stk. 21 forbyder, at der holdes dyr 
til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra 
dyrets genotype eller fænotype med 
rimelighed kan forventes, at det kan ske 
uden at skade dyrets sundhed eller 



AM\730935DA.doc 7/24 PE409.412v01-00

DA

velfærd. 
1  EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.

Or. en

Begrundelse

De sundheds- og velfærdsproblemer, som dyr oplever som følge af kloning, betyder, at denne 
proces er uforenelig med visse bestemmelser i Rådets direktiv 98/58/EF.

Ændringsforslag 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kendskabet til de sundhedsmæssige 
virkninger af fødevarer, der er fremstillet 
via nanoteknik, og som dermed 
indeholder nanopartikler, er indtil videre 
beskedent. I henhold til 
forsigtighedsprincippet bør anvendelsen 
af nanopartikler i forbindelse med 
fremstilling af fødevarer derfor udsættes, 
indtil der foreligger videnskabelige 
resultater af virkningerne af denne 
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 19
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Om fornødent bør der vedtages (7) Om fornødent bør der vedtages 
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gennemførelsesbestemmelser for at 
fastsætte kriterier med henblik på at lette 
vurderingen af, om en fødevare har været 
anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 
i Fællesskabet før den 15. maj 1997. Hvis 
en fødevare inden nævnte dato 
udelukkende har været anvendt som eller i 
et kosttilskud som defineret i direktiv 
2002/46/EF, kan den markedsføres efter 
nævnte dato til samme anvendelsesformål, 
uden at den betragtes som en ny fødevare. 
En sådan anvendelse som eller i et 
kosttilskud bør dog ikke tages i betragtning 
ved vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Fællesskabet før den 15. maj 
1997. Derfor skal anden anvendelse af den 
pågældende fødevare, dvs. anden 
anvendelse end som kosttilskud, godkendes 
i henhold til denne forordning.

gennemførelsesbestemmelser for at 
fastsætte yderligere kriterier med henblik 
på at lette vurderingen af, om en fødevare 
har været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
den 15. maj 1997. Hvis en fødevare inden 
nævnte dato udelukkende har været 
anvendt som eller i et kosttilskud som 
defineret i direktiv 2002/46/EF, kan den 
markedsføres efter nævnte dato til samme 
anvendelsesformål, uden at den betragtes 
som en ny fødevare. En sådan anvendelse 
som eller i et kosttilskud bør dog ikke tages 
i betragtning ved vurderingen af, om en 
fødevare har været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
den 15. maj 1997. Derfor skal anden 
anvendelse af den pågældende fødevare, 
dvs. anden anvendelse end som kosttilskud, 
godkendes i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at vedtage gennemførelsesforanstaltninger for yderligere at beskrive 
kriterierne for nyskabelse.  Ordet yderligere bør tilføjes, da der allerede er givet en vis 
forklaring med ændringsforslagene til betragtning 6.

Ændringsforslag 20
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF om udarbejdelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler1 bør finde anvendelse, når et 
produkt under hensyntagen til alle dets 
karakteristika kan omfattes af 
definitionen af "lægemiddel" samt 
definitionen af et produkt, som er dækket 
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af anden fællesskabslovgivning. I denne 
henseende kan en medlemsstat, hvis den i 
henhold til direktiv 2001/83/EF fastslår, 
at et stof er et lægemiddel, begrænse et 
sådant produkts markedsføring i henhold 
til fællesskabslovgivningen.
1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

Or. en

Begrundelse

Da der opstår mange gråzoner, når det drejer sig om nye fødevarer, er det vigtigt at 
understrege dette generelle princip i betragtningen. Denne betragtning sikrer større klarhed 
for industrien og forbrugerne for så vidt angår den måde, hvorpå det indre marked fungerer, i 
forbindelse med produkter i gråzonen (lægemidler/fødevarer).

Ændringsforslag 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Animalske fødevarer, som er 
fremstillet under forhold, hvor dyrene er 
blevet fodret med genetisk modificerede 
produkter, kan ikke godkendes. For at 
sikre forbrugerne gennemsigtighed og for 
at undgå konkurrenceforvridninger på 
markedet for foderstoffer og animalske 
produkter bør mærkningen af disse 
produkter reguleres gennem den 
foreliggende forordning.

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr.1829/2003 skal forstås således, at animalske fødevarer, som er fremstillet 
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under forhold, hvor dyrene er blevet fodret med genetisk modificerede produkter, er undtaget 
fra mærkningsbestemmelsernes anvendelsesområde. De europæiske producenter udsættes for 
konkurrenceforvridninger på grund af huller i mærkningsbestemmelserne, eftersom 
anvendelsen af genetisk modificerede foderstoffer ikke fremgår af slutproduktet, navnlig i 
forbindelse med import fra tredjelande.

Ændringsforslag 22
Jan Mulder

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevaresektoren, og dermed 
innovation, bør nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og 
videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som er fremlagt til 
støtte for ansøgninger om optagelse af en 
ny fødevare på fællesskabslisten, under 
særlige omstændigheder i et begrænset 
tidsrum ikke anvendes til fordel for en 
anden ansøger, medmindre den første 
ansøger har givet sit samtykke. 
Beskyttelsen af videnskabelige data 
fremlagt af en ansøger bør ikke hindre 
andre ansøgere i at anmode om optagelse 
på fællesskabslisten over nye fødevarer på 
grundlag af deres egne videnskabelige 
data.

(20) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevaresektoren, og dermed 
innovation, bør nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og 
videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som er fremlagt til 
støtte for ansøgninger om optagelse af en 
ny fødevare på fællesskabslisten, under 
særlige omstændigheder i et begrænset 
tidsrum ikke anvendes til fordel for en 
anden ansøger, medmindre den første 
ansøger har givet sit samtykke. 
Beskyttelsen af videnskabelige data 
fremlagt af en ansøger bør ikke hindre 
andre ansøgere i at anmode om optagelse 
på fællesskabslisten over nye fødevarer på 
grundlag af deres egne videnskabelige 
data. Desuden må beskyttelsen af 
videnskabelige data ikke forhindre 
gennemsigtighed og adgang til 
oplysninger med hensyn til data, der 
anvendes til sikkerhedsvurdering af nye 
fødevarer. De intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør imidlertid 
respekteres.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 5 i udkastet til udtalelse, men sigter mod at sikre 
beskyttelsen af producenternes intellektuelle ejendomsrettigheder.
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Ændringsforslag 23
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Nye fødevarer er omfattet af de 
generelle mærkningsbestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler. I 
visse tilfælde kan det være nødvendigt at 
kræve supplerende mærkningsoplysninger, 
navnlig vedrørende beskrivelsen af 
fødevaren, dens oprindelse eller dens 
anvendelsesbetingelser. Ved optagelse af 
en ny fødevare på fællesskabslisten kan der 
derfor fastsættes særlige 
anvendelsesbetingelser eller 
mærkningskrav.

(21) Nye fødevarer er omfattet af de
generelle mærkningsbestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler. I 
visse tilfælde kan det være nødvendigt at 
kræve supplerende mærkningsoplysninger, 
navnlig vedrørende beskrivelsen af 
fødevaren, dens oprindelse eller dens 
anvendelsesbetingelser, som kan 
indeholde oplysninger om etiske 
overvejelser. Ved optagelse af en ny 
fødevare på fællesskabslisten kan der 
derfor fastsættes særlige 
anvendelsesbetingelser eller 
mærkningskrav.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for supplerende mærkningsoplysninger bør også omfatte etiske overvejelser som 
f.eks. kloning. Det bør således være muligt at kræve mærkning af fødevarer fremstillet af 
klonede dyr.
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Ændringsforslag 24
Jan Mulder

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Indførelsen af et europæisk 
kvalitetsmærke vil gøre det muligt for 
forbrugerne at identificere produkter, som 
er fremstillet i overensstemmelse med 
EU’s stringente miljø-, dyrevelfærds og 
fødevaresikkerhedsstandarder og vil i 
tillæg til denne forordning udgøre en 
anden vigtig del af EU’s generelle politik 
om at oplyse borgerne om produkternes 
karakteristika og de vilkår, de er 
fremstillet under.

Or. en

Ændringsforslag 25
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Den Europæiske Gruppe vedrørende 
Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi, som er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 16. december 
1997, kan høres, når det er relevant, med 
henblik på at få råd om de etiske aspekter i 
forbindelse med markedsføringen af nye 
fødevarer.

(24) Den Europæiske Gruppe vedrørende 
Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi, som er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 16. december 
1997, kan høres i forbindelse med etiske 
spørgsmål med henblik på at få råd om de 
etiske aspekter i forbindelse med 
anvendelsen af nye teknologier og 
markedsføringen af nye fødevarer.

Or. de

Begrundelse

En høring af Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik i forbindelse med alle ansøgninger om 
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godkendelse af nye fødevarer som foreslået af ordføreren er ikke berettiget. I forbindelse med 
eventuelle vanskelige etiske spørgsmål, er høringen dog en mulighed. På baggrund heraf er 
ordførerens foreslåede ændring i dette tilfælde for restriktiv og ville stå i vejen for formålet 
med denne forordning, nemlig en principiel forbedring og fremme af  
godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 26
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold af stk. 2 gælder denne 
forordning for tilsætningsstoffer til 
fødevarer, enzymer til fødevarer, 
vitaminer, mineraler og aromaer samt 
særlige ingredienser med aromatiske 
egenskaber, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før 15. maj 1997, hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur, der 
påvirker deres næringsværdi, 
metabolisme eller indhold af uønskede 
stoffer.

Or. de

Begrundelse

En fødevarebestanddel eller et tilsætningsstof, som er fremstillet i henhold til en ikke tidligere 
anvendt produktionsteknologi, f.eks. nanoteknologi og nanovidenskab, hører ind under 
forordningen om nye fødevarer. Disse stoffer kan udvise helt nye egenskaber. Af hensyn til 
den forebyggende forbrugerbeskyttelse er der derfor behov for en selvstændig vurdering, som 
er uafhængig af den tidligere anvendelse eller godkendelse af stoffet.
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Ændringsforslag 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold af stk. 2, litra b, 
fastsætter denne forordning 
mærkningsbestemmelser for fødevarer, 
der er fremstillet af dyr, som er blevet 
fodret med genetisk modificerede 
foderstoffer.

Or. de

Begrundelse

Betragtning 16 i forordning 1829/2003 forstås således, at produkter, der stammer fra dyr, 
som er fodret med GMO, ikke hører under forordningens anvendelsesområde. Eftersom 
mærkningsbestemmelserne ikke reguleres gennem forordning 1829/2003, bør de fastsættes i 
forbindelse med nærværende forordning.

Ændringsforslag 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvorvidt en fødevaretype er omfattet af 
denne forordning, kan om nødvendigt 
afgøres efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Hvorvidt en fødevaretype er omfattet af 
denne forordning, kan om nødvendigt 
afgøres efter proceduren i artikel 14, stk. 3.

Or. de
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Ændringsforslag 29
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "nye fødevarer": a) "nye fødevarer": fødevarer, der ikke har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Fællesskabet før den 15. maj 
1997, herunder

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997. 

i) fødevarer af vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, hvis der til planten eller dyret 
er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode, 
som ikke anvendtes før den 15. maj 1997, 
og

Anvendelse af en fødevare udelukkende 
som eller i et kosttilskud er ikke 
tilstrækkeligt til at dokumentere, at en 
fødevare har været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
den 15. maj 1997. Hvis en fødevare inden 
nævnte dato udelukkende har været 
anvendt som eller i et kosttilskud, kan den 
dog markedsføres i Fællesskabet efter 
nævnte dato til samme anvendelsesformål, 
uden at den betragtes som en ny fødevare. 
Der kan vedtages supplerende kriterier til 
vurdering af, om en fødevare har været 
anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 
i Fællesskabet før den 15. maj 1997, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 14, stk. 3

ii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før 15. maj 1997, hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur, der 
påvirker deres næringsværdi, 
metabolisme eller indhold af uønskede 
stoffer.

ii) fødevarer af vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, hvis der til planten eller dyret 
er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode, 
som ikke anvendtes før den 15. maj 1997

Anvendelse af fødevarer udelukkende som 
eller i et kosttilskud er ikke tilstrækkeligt 
til at vise, at det har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997. Hvis 
en fødevare udelukkende har været 
anvendt som eller i et kosttilskud inden 
denne dato, kan den imidlertid 
markedsføres på fællesskabsmarkedet 
efter denne dato med henblik på samme 
anvendelse uden at blive betragtet som en 
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ny fødevare. Inden datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse skal yderligere 
kriterier for vurdering af, hvorvidt en 
fødevare har været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
den 15. maj 1997, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige dele af denne 
forordning, bl.a. ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 14, stk. 3.

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før den 15. maj 1997, hvis denne
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, metabolisme eller indhold af 
uønskede stoffer

Or. en

Begrundelse

Den overordnede definition af nye fødevarer fremgår af artikel 3, stk. 2, litra a), pkt. i). 
Følgende to kategorier ii) og iii) er undergrupper til denne overordnede definition. Samtidig 
vedrører andet afsnit, litra a), pkt. i), alle i artikel 3, stk. 2), litra a) nævnte kategorier. 
Gennemførelsesforanstaltningerne skal vedtages inden forordningen finder anvendelse.

Ændringsforslag 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra a - litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fødevarer af vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, hvis der til planten eller dyret 
er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode, 
som ikke anvendtes før den 15. maj 1997

ii) fødevarer af vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, hvis der til planten eller dyret 
er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode, -
med undtagelse af kloning - som ikke 
anvendtes kommercielt før den 15. maj 
1997

Or. de
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Ændringsforslag 31
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland": nye fødevarer, der i lang tid 
har været anvendt som fødevarer i et 
tredjeland, dvs. at den pågældende 
fødevare i mindst en generation har 
indgået og fortsat indgår i den normale kost 
for en stor del af landets befolkning

b) "traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland": nye fødevarer, der i lang tid 
har været anvendt som fødevarer i et 
tredjeland, dvs. at den pågældende 
fødevare i mindst 25 år har indgået og 
fortsat indgår i den normale kost for en stor 
del af landets befolkning

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte klare og præcise forskrifter for traditionelle fødevarer fra 
tredjelande. Tidsrummet på 50 år, som blev foreslået af ordføreren, er under alle 
omstændigheder for langt, eftersom andre bestemmelser end dem, der vedrører fødevarer, ved 
begrebet  traditionel forstår en generation som en periode på 25 år (se art. 2, (stk. 2, litra b, i 
Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle 
specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer).

Ændringsforslag 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Begrebet "fremstillet af dyr, der er 
fodret med genetisk modificerede 
foderstoffer" betyder, at foder, der 
indeholder genetisk modificerede 
organismer, er anvendt til at fodre de dyr, 
som fødevaren oprinder fra.

Or. de
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Ændringsforslag 33
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 6 - litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) den vurderes at være fremstillet på 
etisk forsvarlige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at tage hensyn til etiske aspekter, når man overvejer godkendelsen af nye 
fødevarer.  Hvis etiske aspekter ikke nævnes som et kriterium i artikel 6, står det ikke klart, 
hvorvidt etiske aspekter kan anvendes på lovlig vis i forbindelse med godkendelse af nye
fødevarer.

Ændringsforslag 34
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Fødevarer fra klonede dyr

6a. Fødevarer fra klonede dyr eller deres 
afkom må ikke markedsføres i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Da kloning fører til alvorlige sundheds- og velfærdsproblemer for såvel de klonede dyr som 
deres rugemødre, bør dyr hverken klones med henblik på avlsanvendelse eller på forsyning af 
kød eller mejeriprodukter.
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Ændringsforslag 35
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 7  stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de i artikel 2, stk. 2a, nævnte tilfælde 
skal den fælles procedure gennemføres 
uafhængig af stoffets tidligere anvendelse 
eller godkendelse, når der til fremstilling 
er anvendt en almindelig 
produktionsmetode.

Or. de

Begrundelse

En fødevarebestanddel eller et tilsætningsstof, som er fremstillet i henhold til en ikke tidligere 
anvendt produktionsteknologi, f.eks. nanoteknologi og nanovidenskab, hører ind under 
forordningen om nye fødevarer. Disse stoffer kan udvise helt nye egenskaber. Af hensyn til 
den forebyggende forbrugerbeskyttelse er der derfor behov for en selvstændig vurdering, som 
er uafhængig af den tidligere anvendelse eller godkendelse af stoffet.

Ændringsforslag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 7 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. [fælles procedure] træffes der 
beslutning om opdatering af 
fællesskabslisten med andre nye fødevarer 
end traditionelle fødevarer fra tredjelande 
efter forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 
2, i nærværende forordning i tilfælde, hvor 
nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og/eller data omfattet af 
ejendomsrettigheder er beskyttet i henhold 

3. Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. [fælles procedure] træffes der 
beslutning om opdatering af 
fællesskabslisten med andre nye fødevarer 
end traditionelle fødevarer fra tredjelande 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
henhold til artikel 14, stk. 3, i nærværende 
forordning i tilfælde, hvor nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og/eller data 
omfattet af ejendomsrettigheder er 
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til artikel 12. beskyttet i henhold til artikel 12.

Or. de

Ændringsforslag 37
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Traditionelle fødevarer fra et tredjeland

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, giver 
Kommissionen meddelelse herom med 
angivelse af fødevarens navn, 
sammensætning og oprindelsesland.
Meddelelsen ledsages af dokumentation 
for langvarig sikker anvendelse som 
fødevare i det pågældende tredjeland.
2. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen sammen med den 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten.
3. Senest 4 måneder efter den dato, hvor 
Kommissionen fremsendte meddelelsen 
omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaterne 
og autoriteten underrette Kommissionen 
om, at de har videnskabeligt 
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser mod 
markedsføringen af den pågældende 
traditionelle fødevare.
I så fald må fødevaren ikke markedsføres 
i Fællesskabet, og artikel 5, 6 og 7 finder 
anvendelse. Meddelelsen omhandlet i stk. 
1 betragtes som en ansøgning som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. XX/XXX [fælles procedure].
Kommissionen underretter den 
pågældende fødevarevirksomhedsleder 
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herom senest 5 måneder efter 
meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.
4. Hvis der ikke er fremsat videnskabeligt 
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser og den 
pågældende fødevarevirksomhedsleder 
ikke har modtaget underretning herom, jf. 
stk. 3, kan den traditionelle fødevare 
markedsføres i Fællesskabet efter 5 
måneder fra meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.
5. Kommissionen offentliggør en liste over 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, der
kan markedsføres i Fællesskabet, jf. stk. 
4, på en særskilt side på Kommissionens 
websted.
6. Gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende anvendelsen af denne artikel, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, bl.a. ved at supplere den, kan 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Traditionelle fødevarer fra et tredjeland, som er nye fødevarer i EU, behandles efter samme 
godkendelsesprocedure som andre nye fødevarer, men med en tilpasset sikkerhedsvurdering.

Ændringsforslag 38
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 8  stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende anvendelsen af denne artikel, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, kan vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

6. Gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende anvendelsen af denne artikel, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, kan vedtages senest seks 
måneder efter offentliggørelsen af 
forordningen efter forskriftsproceduren 
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14, stk. 3. med kontrol i artikel 14, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en omfattende forbrugerbeskyttelse skal gennemførelsesbestemmelserne for den 
forenklede godkendelsesprocedure for sædvanlige (traditionelle) fødevarer fra tredjelande 
vedtages hurtigst muligt efter forordningens ikrafttræden.

Ændringsforslag 39
Niels Busk

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Udtalelse fra Den Europæiske Gruppe 

vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi 

Kommissionen kan på eget initiativ eller 
på foranledning af en medlemsstat høre 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi om etiske spørgsmål om 
videnskab og nye teknologier af væsentlig 
etisk betydning med henblik på at 
indhente dennes udtalelse om etiske 
aspekter.
Kommissionen gør denne udtalelse 
offentligt tilgængelig, herunder ved 
offentliggørelse heraf på en særlig side på 
sit websted. 

Or. en

Begrundelse

I begrundede tilfælde (som f.eks. anvendelse af nano- eller kloningsteknologi) er det 
hensigtsmæssigt, at etiske spørgsmål henvises til Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
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inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi med henblik på høring. Høringsprocessen kan 
indledes af Kommissionen selv eller af medlemsstaten. Af hensyn til gennemsigtighed og 
inddragelse af eksperter samt den brede offentlighed skal udtalelsen offentliggøres på 
internettet.

Ændringsforslag 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIa

SÆRLIGE 
MÆRKNINGSBESTEMMELSER

Artikel 11a

Mærkning af fødevarer af animalsk 
oprindelse, som er fremstillet af genetisk 

modificerede organismer

For produkter, der stammer fra dyr, der er 
blevet fodret med genetisk modificerede 
foderstoffer, skal betegnelsen "stammer 
fra dyr, der er blevet fodret med genetisk 
modificerede foderstoffer" fremgå af 
indpakningen og under de ingredienser, 
der fremgår af ingredienslisten i henhold 
til artikel 6 i direktiv 2000/13/EF; hvad 
angår fødevarer, der ikke er 
færdigpakkede, skal betegnelsen fremgå 
på eller i forbindelse med udstillingen af 
produktet.

Or. de

Begrundelse

Betragtning 16 i forordning 1829/2003 forstås således, at produkter, der stammer fra dyr, 
som er fodret med GMO, ikke hører under forordningens anvendelsesområde. Eftersom 
mærkningsbestemmelserne ikke reguleres gennem forordning 1829/2003, bør de fastsættes i 
forbindelse med nærværende forordning.
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Ændringsforslag 41
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning  ændringsretsakt
Artikel 19 a (ny)
Direktiv 98/58/EF
Bilag  stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a

Ændring af Rådets direktiv 98/58/EF

I bilaget til Rådets direktiv 98/58/EF 
ændres stykke 20 som følger:

20. Der må ikke anvendes naturlig 
eller kunstig avl eller avlsmetoder, 
der påfører eller kan påføre de 
berørte dyr lidelse eller skade.
Denne bestemmelse udelukker ikke 
anvendelsen af visse metoder, som kan 
medføre minimale eller kortvarige 
lidelser eller sår, eller som kan 
nødvendiggøre indgreb, som ikke 
medfører vedvarende skade, såfremt 
disse metoder er tilladt i henhold til de 
nationale forskrifter. Dyr må ikke klones 
med henblik på avl eller 
fødevarefremstilling.

Or. en

Begrundelse

Da kloning fører til alvorlige sundheds- og velfærdsproblemer for såvel de klonede dyr som deres 
rugemødre, bør dyr hverken klones med henblik på avlsanvendelse eller på forsyning af kød eller 
mejeriprodukter.
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