
AD\1039139DA.doc PE537.498v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2013/0435(COD)

10.11.2014

UDTALELSE

fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer
(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

Ordfører for udtalelse: Daciana Octavia Sârbu



PE537.498v03-00 2/43 AD\1039139DA.doc

DA

PA_Legam



AD\1039139DA.doc 3/43 PE537.498v03-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslog i januar 2008 en revision af EU's lovgivning om nye fødevarer 
(2008/0002(COD)). Lovgivningsproceduren blev imidlertid afbrudt i forligsfasen, hovedsagligt 
på grund af uenighed om, hvorvidt fødevarer fra klonede dyr skulle være omfattet af 
forordningens anvendelsesområde. I december 2013 vedtog Kommissionen en revideret pakke af 
foranstaltninger om dyrekloning og nye fødevarer.

Forslaget til forordning om nye fødevarer omfatter ikke længere fødevarer fra klonede dyr, da 
dette er omfattet af et særskilt forslag i pakken. Ordføreren glæder sig over, at fødevarer fra 
dyrekloner ikke indgår i denne forordning, og over at det er indføjet i et specifikt forslag, hvilket 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter tidligere havde anmodet om. Forslaget 
finder heller ikke anvendelse på genmodificerede fødevarer, som er omfattet af 
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1829/20031.

Formålet med forslaget om nye fødevarer er at revidere den nuværende lovgivning om nye 
fødevarer (forordning (EF) nr. 258/972 og forordning (EF) nr. 1852/20013) med henblik på at 
ajourføre og forenkle de nuværende godkendelsesprocedurer og tage højde for den seneste 
udvikling af EU-lovgivningen. Med forslaget til forordning agter Kommissionen at etablere et 
centraliseret godkendelsessystem, som skal skabe større sikkerhed for ansøgere, der søger om 
tilladelse til en ny fødevare, og som skal forenkle og fremskynde godkendelsesprocessen.
Ordføreren er enig i, at der er et behov for at forenkle den nuværende godkendelsesprocedure, 
men fastholder, at fødevaresikkerhed og forbrugernes sundhed bør prioriteres på alle stadier i 
godkendelsesproceduren for nye fødevarer. I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet bør 
Unionen desuden give borgerne en hel række sikkerhedsforanstaltninger vedrørende sikkerheden 
af fødevarer, som markedsføres i Unionen.

I tilfældet med traditionelle fødevarer fra tredjelande indføres der også i forslaget en forenklet 
godkendelsesproces med det formål at fjerne eventuelle handelshindringer, som skyldes den 
nuværende langstrakte godkendelsesproces. Hvis der i tredjelandet kan påvises en langvarig 
sikker anvendelse, og medlemsstaterne eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) ikke har nogen sikkerhedsrelaterede indsigelser, vil fødevaren få tilladelse til at blive 
markedsført på EU's marked. Ordføreren mener, at der bør være krav om, at fødevarer fra 
tredjelande også skal opfylde tilsvarende standarder, som dem der kræves af EU-fødevarer.

Ordføreren mener ligeledes, at medlemsstaterne bør have mulighed for at rådføre sig med 
Kommissionen og andre medlemsstater, når de har vanskeligt ved at fastslå, hvorvidt en fødevare 
er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, efter at de har gennemgået alle de 
nødvendige oplysninger, som fødevarevirksomhedslederne har fremlagt.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og 

nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).
3 Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler for 

offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EFT L 253 af 21.9.2001, s. 17).
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I forbindelse med sikkerhedsvurderingen af en ny fødevare, som skal erstatte en lignende 
fødevare, har EFSA samtidig til opgave at sikre, at den nye fødevare ikke medfører 
ernæringsmæssige ulemper for forbrugeren i sammenligning med den fødevare, som den skal 
erstatte.

Kommissionen foreslår, at den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle 
fødevarer fra et tredjeland udarbejdes ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne liste over 
nye fødevarer er dog et væsentligt element, som bør være anført i basisretsakten (i et bilag). Der 
bør desuden gives mulighed for at ajourføre listen over nye fødevarer, uden at proceduren er lige 
så langtrukken som for en basisretsakt, hvorfor det foreslås at anvende delegerede retsakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der bør sikres et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og af 
forbrugernes interesser samt et 
velfungerende indre marked ved udøvelsen 
af Unionens fødevarepolitikker, samtidig 
med at der sikres åbenhed.

(2) Der bør sikres et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og af 
forbrugernes interesser og af miljøet samt 
et velfungerende indre marked ved 
udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, 
samtidig med at der sikres åbenhed, og 
dyrs sundhed beskyttes. 
Forsigtighedsprincippet som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/20021a bør 
desuden finde anvendelse.

__________________
1a 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 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De standarder, der er fastlagt i EU-
lovgivningen, bør finde anvendelse på alle 
fødevarer, som markedsføres inden for 
Unionen, herunder fødevarer importeret 
fra tredjelande.

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), og det synes 
hensigtsmæssigt at gentage, at Unionens standarder også bør finde anvendelse på 
importerede fødevarer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De nuværende kategorier af nye 
fødevarer, som er fastlagt i artikel 1 i 
forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 
og ajourføres, ved at de nuværende 
kategorier erstattes af en henvisning til 
den generelle definition af fødevarer i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/200215.

(5) De nuværende kategorier af nye 
fødevarer, som er fastlagt i artikel 1 i 
forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 
og ajourføres.

__________________
15 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 
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(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Fødevarer og fødevareingredienser, 
som falder under følgende kategorier, bør 
betragtes som nye fødevarer som fastsat i 
denne forordning: fødevarer og 
fødevareingredienser med en ny eller 
bevidst ændret primær molekylestruktur, 
fødevarer og fødevareingredienser, der 
består af eller er isoleret fra 
mikroorganismer, svampe, alger eller 
andre materialer af biologisk eller 
mineral oprindelse, fødevarer, som 
indeholder, består af eller er fremstillet af 
planter eller dele heraf, med undtagelse af 
planter, som er frembragt ved traditionelle 
formerings- eller avlsmetoder, med 
langvarig sikker anvendelse som 
fødevarer inden for Unionens marked, 
hvis disse metoder ikke medfører 
betydelige ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur, der 
påvirker deres næringsværdi, 
metabolisme eller indholdet af uønskede 
stoffer og fødevarer, som indeholder, 
består af eller er fremstillet af insekter 
eller dele heraf.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre en glidende overgang fra 
forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 

(6) For at sikre en glidende overgang fra 
forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 
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hvornår en fødevare kan betragtes som en 
ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 
have været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Unionen før 
ikrafttrædelsesdatoen for nævnte 
forordning, dvs. den 15. maj 1997. 
Anvendelse i Unionen bør også betyde 
anvendelse i medlemsstaterne, uanset 
datoen for de forskellige medlemsstaters 
tiltrædelse af Den Europæiske Union.

hvornår en fødevare kan betragtes som en 
ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 
have været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang eller have været
markedsført i Unionen før 
ikrafttrædelsesdatoen for nævnte 
forordning, dvs. den 15. maj 1997. 
Anvendelse i Unionen bør også betyde 
anvendelse i medlemsstaterne, uanset 
datoen for de forskellige medlemsstaters 
tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Begrundelse

En konsekvens af de foreslåede ændringer i artikel 2, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ny teknologi i 
fødevarefremstillingsprocesser kan have en 
indvirkning på fødevaren og dermed på 
fødevaresikkerheden. Derfor bør det også 
præciseres, at en fødevare betragtes som en 
ny fødevare, hvis den pågældende fødevare 
er genstand for en fremstillingsproces, der 
ikke tidligere har været anvendt til 
fremstilling af fødevarer i Unionen, eller 
hvis fødevaren indeholder eller består af 
industrielt fremstillede nanomaterialer som 
defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1169/201116.

(7) Ny teknologi i 
fødevarefremstillingsprocesser kan have en 
indvirkning på fødevaren og dermed på 
fødevaresikkerheden og på miljøet. Derfor 
bør det også præciseres, at en fødevare 
betragtes som en ny fødevare, hvis den 
pågældende fødevare er genstand for en 
fremstillingsproces, der ikke tidligere har 
været anvendt til fremstilling af fødevarer i 
Unionen, eller hvis fødevaren indeholder 
eller består af industrielt fremstillede 
nanomaterialer som defineret i artikel 2, 
stk. 2, litra t), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1169/201116.

__________________ __________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 
ophævelse af Kommissionens direktiv 

16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 
ophævelse af Kommissionens direktiv 
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87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Hvis der sker en væsentlig ændring i 
fremstillingsprocessen for et stof, der er 
blevet anvendt i overensstemmelse med 
direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 
1925/2006 eller forordning (EU) nr. 
609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 
et sådant stof ændres, for eksempel ved 
hjælp af nanoteknologi, kan det have 
betydning for fødevaren og dermed for 
fødevaresikkerheden. Det pågældende stof 
bør derfor betragtes som en ny fødevare i 
henhold til denne forordning og revurderes, 
først i overensstemmelse med denne 
forordning og efterfølgende i 
overensstemmelse med den relevante 
særlovgivning.

(9) Hvis der sker en væsentlig ændring i 
fremstillingsprocessen for et stof, der er 
blevet anvendt i overensstemmelse med 
direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 
1925/2006 eller forordning (EU) nr. 
609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 
et sådant stof ændres, for eksempel ved 
hjælp af nanoteknologi, kan det have 
betydning for fødevaren og dermed for 
fødevaresikkerheden. Det pågældende stof 
bør derfor betragtes som en ny fødevare i 
henhold til denne forordning og revurderes, 
først i overensstemmelse med denne 
forordning efter en fuldstændig 
risikovurdering og efterfølgende i 
overensstemmelse med den relevante 
særlovgivning.

Begrundelse

En konsekvens af de foreslåede ændringer i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. i).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Markedsføring i Unionen af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 
gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse som fødevare i et tredjeland. 
Disse fødevarer bør skulle være blevet 
anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 
25 år som en del af den sædvanlige kost 
for en stor del af landets befolkning. 
Langvarig sikker anvendelse som fødevare 
bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 
eller anvendelse, der ikke er forbundet med 
normal kost.

(11) Markedsføring i Unionen af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 
gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse som fødevare i et tredjeland. 
Disse fødevarer bør være blevet anvendt til 
konsum i et tredjeland i mindst 25 år som 
en del af den normale daglige kost for en 
stor del af landets befolkning. Ved 
sikkerhedsvurderingen og håndteringen 
af disse fødevarer bør der tages hensyn til 
deres langvarige sikre anvendelse som 
fødevare i tredjelandet med udelukkelse af
anvendelse som nonfood, anvendelse, der 
ikke er forbundet med normal kost, og 
anvendelse til medicinske formål. Der bør 
ligeledes tages hensyn til, at strukturen i 
og egenskaberne hos fødevarer fra 
tredjelande kan variere efter 
klimaforhold.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) En afgørelse om, hvorvidt et 
tredjelands befolknings konsum af en 
fødevare er betydelig, bør baseres på 
oplysninger, der indgives af 
fødevarevirksomhedslederne, og, i givet 
fald, underbygges af andre tilgængelige 
oplysninger i tredjelandet. Hvis der ikke 
foreligger tilstrækkelige oplysninger om 
anvendelse til konsum af en fødevare, bør 
der etableres en enkel og gennemsigtig 
procedure for indhentning af sådanne 
oplysninger med inddragelse af 
Kommissionen, Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og 
fødevarevirksomhedslederne. 
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Kommissionen bør tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte 
proceduren for en sådan høringsproces.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, hvordan "betydelig" defineres.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Kommissionen bør tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at afgøre, 
hvorvidt en given fødevare falder ind 
under definitionen af en ny fødevare og 
dermed er omfattet af denne forordnings 
bestemmelser om nye fødevarer.

udgår

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 
bør baseres på oplysninger indsendt af 
fødevarevirksomhedslederne og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, understøttes af andre 
oplysninger, der findes i medlemsstaterne. 
Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre 
sig med medlemsstaterne, hvis de er usikre 
på statussen for den fødevare, de agter at 
markedsføre. Hvis der ikke foreligger 
oplysninger om anvendelse til konsum før 
den 15. maj 1997, eller hvis disse 
oplysninger er utilstrækkelige, bør der 
etableres en enkel og gennemsigtig 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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procedure for indhentning af sådanne 
oplysninger med inddragelse af 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
fødevarevirksomhederne. Kommissionen 
bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til 
at fastsætte proceduren for en sådan 
høringsproces.

Begrundelse

Sproglig ændring – vedrører ikke den danske, men den franske tekst.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 
anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 
er fastsat i denne forordning. Nye 
fødevarer bør være sikre, og anvendelsen 
af dem bør ikke vildlede forbrugeren. Hvis
en ny fødevare er bestemt til at erstatte en 
anden fødevare, bør den derfor ikke afvige 
fra den pågældende fødevare på en måde, 
der ernæringsmæssigt ville være mindre 
fordelagtig for forbrugeren.

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 
anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 
er fastsat i denne forordning. Nye 
fødevarer bør være sikre, og bedømmelsen 
af deres sikkerhed bør baseres på 
forsigtighedsprincippet som fastsat i 
artikel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002.
Anvendelsen af dem bør desuden ikke 
vildlede forbrugeren. Forbrugerne bør 
derfor oplyses om indholdet i nye 
fødevarer, ingredienserne og de 
teknologier, der anvendes til 
fremstillingen heraf.
Produktmærkningskravene er derfor af 
afgørende betydning, navnlig hvis den nye 
fødevare er fremstillet med anvendelse af 
nye opdræts- eller landbrugsmetoder, nye 
materialer eller nye 
fremstillingsprocesser. På samme måde
bør en ny fødevare, der er bestemt til at 
erstatte en anden fødevare, ikke afvige fra 
den pågældende fødevare på en måde, der 
ernæringsmæssigt ville være mindre 
fordelagtig eller af ringere kvalitet for 
forbrugeren.
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Begrundelse

Den første del af dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling 
af Landdistrikter i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), 
og det synes hensigtsmæssigt at gentage, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres 
eller anvendes i fødevarer til konsum, 
medmindre de er opført på en EU-liste over 
nye fødevarer, som det er tilladt at 
markedsføre i Unionen (i det følgende 
benævnt "EU-listen"). Der bør derfor ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt
fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, 
ved opførelse af nye fødevarer, der allerede 
er godkendt eller anmeldt i henhold til 
artikel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 
258/97, med angivelse af eventuelle 
eksisterende godkendelsesbetingelser. 
Eftersom de pågældende nye fødevarer 
allerede er blevet vurderet med hensyn til 
deres sikkerhed, lovligt er fremstillet og 
markedsført i Unionen og ikke hidtil har 
givet anledning til sundhedsmæssige 
betænkeligheder, bør 
rådgivningsproceduren anvendes ved den 
første fastlæggelse af EU-listen.

(18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres 
eller anvendes i fødevarer til konsum, 
medmindre de er opført på en EU-liste over 
nye fødevarer, som det er tilladt at 
markedsføre i Unionen (i det følgende 
benævnt "EU-listen"). Der bør derfor 
fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, 
ved opførelse af nye fødevarer, der allerede 
er godkendt eller anmeldt i henhold til 
artikel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 
258/97, med angivelse af eventuelle 
eksisterende godkendelsesbetingelser.

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 
EU-listen ajourføres i overensstemmelse 
med de i denne forordning fastsatte 
kriterier og procedurer. Der bør indføres en 
procedure, som er effektiv, undergivet 
bestemte frister og gennemskuelig. For så 
vidt angår traditionelle fødevarer fra 
tredjelande med langvarig sikker 
anvendelse bør der indføres en hurtigere, 
forenklet procedure for ajourføring af EU-
listen til brug i tilfælde, hvor der ikke 
fremsættes begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser. Da 
ajourføring af EU-listen indebærer 
anvendelse af kriterier fastlagt ved denne 
forordning, bør Kommissionen tillægges 
de relevante gennemførelsesbeføjelser.

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 
EU-listen ajourføres i overensstemmelse 
med de i denne forordning fastsatte 
kriterier og procedurer. Der bør indføres en 
procedure, som er effektiv, undergivet 
bestemte frister og gennemskuelig. For så 
vidt angår traditionelle fødevarer fra 
tredjelande med langvarig sikker 
anvendelse bør der indføres en hurtigere, 
forenklet procedure for ajourføring af EU-
listen til brug i tilfælde, hvor der ikke 
fremsættes begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser. Denne 
liste bør være lettilgængelig og fuldt ud 
gennemsigtig. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i TEUF bør tillægges Kommissionen
med hensyn til ajourføring af EU-listen. 

Begrundelse

Eftersom der er tale om generelle foranstaltninger, og de er udformet til at supplere eller 
ændre visse ikkevæsentlige dele af denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik 
på at ajourføre listen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør endvidere fastsættes kriterier 
for vurderingen af sikkerhedsrisiciene ved 
nye fødevarer. For at sikre harmoniseret 
videnskabelig vurdering af nye fødevarer 
bør sådanne vurderinger foretages af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
(EFSA).

(20) Der bør endvidere fastsættes klart 
definerede kriterier for vurderingen af 
sikkerhedsrisiciene ved nye fødevarer. For 
at sikre harmoniseret videnskabelig 
vurdering af nye fødevarer bør sådanne 
vurderinger foretages af EFSA. EFSA, 
hvis vurderinger bør foretages på en 
gennemsigtig måde, bør etablere et 
netværk med medlemsstaterne og 
Advisory Committee on Novel Foods and 
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Processes (ACNFP, rådgivende komité 
om nye fødevarer og 
fremstillingsmetoder). Enhver ny 
egenskab, der kan have en indvirkning på 
sundheden, bør vurderes individuelt.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Fødevarer fra klonede dyr har været 
reguleret i henhold til forordning (EF) nr. 
258/1997 og vil blive behandlet i det 
kommende direktiv om markedsføring af 
fødevarer fra dyrekloner. I denne 
forbindelse bør fødevarer fra klonede dyr 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til ajourføring af EU-listen for så 
vidt angår tilføjelse af en traditionel 
fødevare fra et tredjeland i tilfælde, hvor 
der ikke er fremsat begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser, bør 
Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser.

udgår

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Gennemførelsesbeføjelserne 
vedrørende definitionen af nye fødevarer,
høringsprocessen til fastlæggelse af status 
som ny fødevare, yderligere ajourføring af 
EU-listen, udarbejdelse og indgivelse af 
ansøgninger eller anmeldelser vedrørende 
optagelse af fødevarer på EU-listen, 
nærmere bestemmelser om kontrol af 
ansøgningers og anmeldelsers gyldighed, 
fortrolig behandling og 
overgangsbestemmelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.

(28) Gennemførelsesbeføjelserne 
vedrørende høringsprocessen til 
fastlæggelse af status som ny fødevare, 
udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger 
eller anmeldelser vedrørende optagelse af 
fødevarer på EU-listen, nærmere 
bestemmelser om kontrol af ansøgningers 
og anmeldelsers gyldighed og
bestemmelser om fortrolig behandling bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.

__________________ __________________
22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i artiklerne 
vedrørende anvendelsen af gennemførelsesbeføjelser eller delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) For at supplere eller ændre visse 
ikkevæsentlige bestemmelser i denne 
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forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde tillægges 
Kommissionen for så vidt angår 
definitionen af "nye fødevarer", 
godkendelsen af en ny fødevare og en 
traditionel fødevare fra et tredjeland, 
ajourføringen af EU-listen og vedtagelsen 
af overgangsforanstaltninger. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i artiklerne 
vedrørende anvendelsen af gennemførelsesbeføjelser eller delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om markedsføring af nye 
fødevarer i Unionen med henblik på at 
sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt, og samtidig sikre et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers sundhed og 
forbrugernes interesser.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om markedsføring af nye 
fødevarer i Unionen med henblik på at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbrugernes 
interesser samt miljøet og samtidig sikre,
at det indre marked fungerer effektivt, at 
der er gennemsigtighed, at innovationen 
inden for landbrugsfødevareindustrien 
stimuleres og, hvor det er relevant, at dyrs 
sundhed beskyttes.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fødevarer, der er omfattet af Rådets 
direktiv [...]/[...]/EU om [on the placing on 
the market of food from animal clones].

udgår

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fødevarer fra klonede dyr opføres 
ikke på EU-listen over nye fødevarer.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 
uanset datoen for de forskellige 
medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, 
bl.a.:

a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang eller markedsført i Unionen før 
den 15. maj 1997, uanset datoen for de 
forskellige medlemsstaters tiltrædelse af 
Unionen, og der falder under mindst én af 
følgende kategorier:

Begrundelse

For at styrke retssikkerheden.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. -i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ia) fødevarer og fødevareingredienser, 
der har en ny eller bevidst ændret primær 
molekylestruktur

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. -i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ib) fødevarer og fødevareingredienser, 
der består af eller er isoleret fra 
mikroorganismer, svampe, alger eller 
andre materialer af biologisk eller 
mineral oprindelse

Begrundelse

For at gøre det muligt at tilpasse forordningen med henblik på at tage hensyn til nye 
teknologier og nye fødevarer, der indføres på Unionens marked.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. -i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ic) fødevarer, som indeholder, består af 
eller er fremstillet af planter eller dele 
heraf, med undtagelse af planter, som er 
frembragt ved traditionelle formerings-
eller avlsmetoder med langvarig sikker 
anvendelse som fødevarer på Unionens 
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marked, hvis disse metoder ikke medfører 
betydelige ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur, der 
påvirker deres næringsværdi, 
metabolisme, eller indholdet af uønskede 
stoffer

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fødevarer, der har været genstand for en 
ny fremstillingsproces, som ikke blev 
anvendt til fødevarefremstilling i Unionen 
før den 15. maj 1997, hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, måden, hvorpå de 
metaboliseres, eller indholdet af uønskede 
stoffer

i) fødevarer, der er et resultat af en 
fremstillingsproces, som ikke blev anvendt 
til fødevarefremstilling i Unionen før den 
15. maj 1997, som medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, måden, hvorpå de 
metaboliseres, eller indholdet af uønskede 
stoffer, fastsat på grundlag af en 
risikovurdering

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) fødevarer, som indeholder, består af 
eller er fremstillet af insekter eller dele 
heraf

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der er anvendt en ny fremstillingsproces, 
jf. nr. i), eller

– der er anvendt en fremstillingsproces, 
som ikke blev anvendt til 
fødevarefremstilling i Unionen før den 
15. maj 1997, eller

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "langvarig sikker anvendelse som 
fødevare i et tredjeland": det forhold, at 
den pågældende fødevares sikkerhed er 
bekræftet ved data om sammensætning og 
erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 
år i den sædvanlige kost for en stor del af 
et tredjelands befolkning inden en 
anmeldelse som omhandlet i artikel 13

c) "langvarig sikker anvendelse som 
fødevare i et tredjeland": det forhold, at 
den pågældende fødevares sikkerhed er 
bekræftet ved data om sammensætning og 
erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 
år i den sædvanlige kost for en betydelig
del af et tredjelands befolkning inden en 
anmeldelse som omhandlet i artikel 13

Begrundelse

Ordet "betydelig" er mere passende her.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "klonede dyr": dyr produceret ved 
hjælp af en ikke-seksuel, kunstig 
reproduktionsmetode med det formål at 
producere en genetisk identisk eller 
næsten identisk kopi af et individuelt dyr
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 
stk. 2, litra a)

Delegation af beføjelser vedrørende 
definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 
stk. 2, litra a)

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en ensartet gennemførelse af 
denne forordning kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, 
hvorvidt en given fødevare falder ind under 
definitionen af nye fødevarer i artikel 2, 
stk. 2, litra a).

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 26a at 
vedtage delegerede retsakter for at afgøre, 
hvorvidt en given fødevare falder ind under 
definitionen af nye fødevarer i artikel 2, 
stk. 2, litra a).

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at anvende delegerede beføjelser i forbindelse med en afgørelse 
af en sådan overordnet anvendelse som definitionen på nye fødevarer, hvilket ligeledes 
bestemmer anvendelsesområdet for denne forordning.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
27, stk. 3.

udgår
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ledere af fødevarevirksomheder skal 
kontrollere, om de fødevarer, de agter at 
markedsføre i Unionen, er omfattet af 
denne forordning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Sproglig ændring – vedrører ikke den danske, men den franske tekst.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ledere af fødevarevirksomheder skal 
rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de 
er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de 
agter at markedsføre i Unionen, er omfattet 
af denne forordning. I givet fald skal 
fødevarevirksomhedslederen efter 
anmodning fra medlemsstaten give denne
de oplysninger, der gør det muligt for den 
at fastlægge, navnlig i hvilket omfang den 
pågældende fødevare blev anvendt til 
konsum i Unionen før den 15. maj 1997.

2. Ledere af fødevarevirksomheder skal 
rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de 
er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de 
agter at markedsføre i Unionen, er omfattet 
af denne forordning. I givet fald skal 
fødevarevirksomhedslederen give 
medlemsstaten alle de oplysninger, der gør 
det muligt for den at fastlægge, hvorvidt en 
fødevare falder inden for denne 
forordnings anvendelsesområde.

Begrundelse

Fødevarevirksomhedsledere skal stille alle relevante oplysninger vedrørende det nye produkt, 
som de agter at markedsføre, til rådighed for at fastlægge, hvorvidt det er en ny fødevare.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at fastlægge, hvorvidt en fødevare 
falder inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, kan medlemsstaterne 
rådføre sig med Kommissionen og de 
andre medlemsstater.

Begrundelse

I tilfælde, hvor medlemsstaterne er i tvivl om, hvorvidt en fødevare falder inden for denne 
forordnings anvendelsesområde, skal de have mulighed for at rådføre sig med Kommissionen 
og/eller medlemsstaterne.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastlægger og ajourfører
en EU-liste over nye fødevarer, som det er 
tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 
6, 7 og 8 (i det følgende benævnt "EU-
listen").

1. En EU-liste over nye fødevarer, som det 
er tilladt at markedsføre i Unionen, jf. 
artikel 6 og 8 (i det følgende benævnt "EU-
listen"), anføres i bilaget.

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og 
opført på EU-listen, må markedsføres i 
Unionen som sådanne og anvendes i eller 
på fødevarer på de anvendelsesbetingelser, 
der er angivet i listen.

2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og 
opført på EU-listen, må markedsføres i 
Unionen som sådanne og anvendes i 
henhold til de anvendelsesbetingelser og 
de mærkningskrav, der er angivet i listen.
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Begrundelse

Nye fødevarer er omfattet af mærkningskrav under forordning (EU) nr. 1169/2011.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen gør EU-listen 
tilgængelig for offentligheden på sit 
websted.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den udgør, så vidt det kan bedømmes på 
grundlag af den foreliggende 
videnskabelige evidens, ikke nogen 
sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed.

a) Den udgør, så vidt det kan bedømmes på 
grundlag af den foreliggende 
videnskabelige evidens og under 
anvendelse af forsigtighedsprincippet, jf. 
artikel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002, 
ikke nogen sikkerhedsrisiko for 
menneskers sundhed eller i givet fald for 
miljøet.

Begrundelse

Den første del af dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling 
af Landdistrikter i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), 
og det synes hensigtsmæssigt at gentage, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Anvendelsen af den vildleder ikke 
forbrugeren.

b) Anvendelsen af den vildleder ikke 
forbrugeren, selv ikke i materiel grad.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår

Første fastlæggelse af EU-listen 

Senest den [...]23 fastlægger 
Kommissionen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt EU-listen ved heri 
at opføre nye fødevarer, der er godkendt 
eller anmeldt i henhold til artikel 4, 5 eller 
7 i forordning (EF) nr. 258/97, med 
angivelse af eventuelle eksisterende 
godkendelsesbetingelser.

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 27, 
stk. 2.

__________________
23 [Publications Office: Please insert date:
24 months after the entry into force of this 
Regulation].

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at tilføje, fjerne eller ændre betingelser,
specifikationer eller restriktioner i 
tilknytning til optagelsen af en ny fødevare 
på EU-listen.

c) at tilføje, fjerne eller ændre 
specifikationer, anvendelsesbetingelser, 
yderligere specifikke mærkningskrav eller
krav om overvågning efter 
markedsføringen i tilknytning til 
optagelsen af en ny fødevare på EU-listen.

Begrundelse

EU-listen over nye fødevarer bør tydeligt angive de betingelser, hvorpå godkendelsen blev 
udstedt.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne om en ny fødevare på 
EU-listen, jf. stk. 2, skal - i det omfang det 
er relevant - omfatte:

3. Oplysningerne om en ny fødevare på 
EU-listen, jf. stk. 2, skal omfatte:

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en specifikation af den nye fødevare a) en specifikation af den nye fødevare og 
den teknologiske proces

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ansøgerens navn og adresse

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de betingelser, hvorpå den nye fødevare 
kan anvendes, først og fremmest med 
henblik på at undgå negative virkninger for 
særlige befolkningsgrupper, overskridelse 
af de øvre grænser for indtag og risici i 
tilfælde af overdreven indtagelse

b) hvor det er relevant, de betingelser, 
hvorpå den nye fødevare kan anvendes, 
først og fremmest med henblik på at undgå 
negative virkninger for særlige 
befolkningsgrupper, overskridelse af de 
øvre grænser for indtag og risici i tilfælde 
af overdreven indtagelse

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) særlige supplerende mærkningskrav med 
det formål at informere den endelige 
forbruger om eventuelle særlige 
karakteristika eller egenskaber ved en 
fødevare, såsom sammensætning, 
næringsværdi eller ernæringsmæssige 
virkninger og den påtænkte anvendelse af 
fødevaren, som bevirker, at den nye 
fødevare ikke længere svarer til en 
eksisterende fødevare, eller om indvirkning 
på sundheden i bestemte 
befolkningsgrupper

c) hvis det er relevant, særlige supplerende 
mærkningskrav med det formål at 
informere den endelige forbruger om 
eventuelle særlige karakteristika eller 
egenskaber ved en fødevare, såsom 
sammensætning, næringsværdi eller 
ernæringsmæssige virkninger og den 
påtænkte anvendelse af fødevaren, som 
bevirker, at den nye fødevare ikke længere 
svarer til en eksisterende fødevare, eller om 
indvirkning på sundheden i bestemte 
befolkningsgrupper. Hvis en ny fødevare 
består af eller indeholder ingredienser i 
form af industrielt fremstillet 
nanomateriale, skal dette angives tydeligt 
på ingredienslisten, og navnene på 
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sådanne ingredienser skal efterfølges af 
ordet "nano" i parentes

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) krav om overvågning efter 
markedsføringen, jf. artikel 23.

d) hvis det er relevant, krav om 
overvågning efter markedsføringen, jf. 
artikel 23.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Proceduren for godkendelse af 
markedsføring i Unionen af en ny fødevare 
og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 
indledes enten på Kommissionens initiativ 
eller på grundlag af en ansøgning til 
Kommissionen fra en ansøger.

Proceduren for godkendelse af 
markedsføring i Unionen af en ny fødevare 
og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 
indledes enten på Kommissionens initiativ 
eller på grundlag af en ansøgning til 
Kommissionen fra en ansøger. 
Kommissionen fremsender ansøgningen 
til medlemsstaterne og gør den tilgængelig 
for offentligheden på sit websted.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) ansøgerens navn og adresse
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Begrundelse

Større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremstillingsprocessen

Begrundelse

Fremstillingsprocessen kan have stor betydning med hensyn til at fastslå, hvorvidt en bestemt 
fødevare er ny. Se betragtning 7.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) videnskabelig dokumentation for, at den
nye fødevare ikke udgør en 
sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed

c) uafhængig videnskabelig 
dokumentation, der har været genstand 
for peerevaluering, som påviser, at den 
nye fødevare ikke udgør en 
sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed, 
dyrs sundhed eller miljøet

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan anmode EFSA om 
en udtalelse, hvis ajourføringen kan få 
virkninger for menneskers sundhed.

2. Kommissionen fremsender den gyldige 
ansøgning til EFSA og anmoder denne 
om en udtalelse.
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Proceduren for godkendelse af 
markedsføring i Unionen af en ny 
fødevare og ajourføring af EU-listen, jf. 
artikel 8, afsluttes med vedtagelsen af en 
gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 
11.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 26a vedrørende godkendelse af 
markedsføring inden for Unionen af en 
ny fødevare og ajourføring af den EU-
liste, der er anført i bilaget.

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tager, i det omfang det er relevant,
hensyn til medlemsstaternes synspunkter, 
til EFSA's udtalelse og til andre legitime 
forhold af relevans for den pågældende 
ajourføring.

Den tager hensyn til medlemsstaternes 
synspunkter, til EFSA's udtalelse og til 
andre legitime forhold af relevans for den 
pågældende ajourføring.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen anmoder om en 
udtalelse fra EFSA, videresender den 

EFSA vedtager sin udtalelse senest ni 
måneder efter modtagelsen af en gyldig 
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gyldige ansøgning til EFSA. EFSA 
vedtager sin udtalelse senest ni måneder 
efter modtagelsen af en gyldig ansøgning.

ansøgning.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når EFSA vurderer sikkerheden ved en ny 
fødevare, tager den hensyn til følgende, i 
det omfang det er relevant:

Når EFSA vurderer sikkerheden ved en ny 
fødevare, tager den, i det omfang det er 
relevant og i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet, hensyn til 
følgende:

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt den nye fødevares 
sammensætning eller 
anvendelsesbetingelserne udgør en 
sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed i 
Unionen.

b) hvorvidt den nye fødevares 
sammensætning eller 
anvendelsesbetingelserne udgør en 
sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed i 
Unionen og, i det omfang det er relevant, 
for miljøet.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvorvidt den nye fødevare, som skal 
erstatte en anden fødevare, ikke har andre 
egenskaber, som fører til 
ernæringsmæssige ulemper for 
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forbrugeren.

Begrundelse

I forbindelse med sikkerhedsevalueringen af nye fødevarer skal EFSA sikre, at en ny 
fødevare, som erstatter en anden lignende fødevare, ikke har forskellige egenskaber i forhold 
til den fødevare, som den erstatter, hvilket kunne føre til en ernæringsmæssig ulempe for 
forbrugeren.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest ni måneder efter offentliggørelsen 
af EFSA's udtalelse forelægger 
Kommissionen den i artikel 27, stk. 1, 
omhandlede komité et udkast til 
gennemførelsesretsakt om ajourføring af 
EU-listen, under hensyntagen til:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i henhold til 
artikel 26a med henblik på at ajourføre 
EU-listen i artikel 5 senest ni måneder 
efter offentliggørelsen af EFSA ' s 
udtalelse som omhandlet i artikel 10, 
under hensyntagen til:

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EFSA's udtalelse udgår

Begrundelse

Henvisningen til EFSA i litra c) bør fjernes, da der allerede er en henvisning til EFSA i 
indledningen til dette stykke.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne gennemførelsesretsakt vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
27, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen ikke har anmodet 
om en udtalelse fra EFSA i henhold til 
artikel 9, stk. 2, løber den i stk. 1 
omhandlede periode på ni måneder fra 
den dato, hvor Kommissionen modtager 
en gyldig ansøgning i henhold til artikel 
9, stk. 1.

udgår

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) ansøgerens navn og adresse

Begrundelse

Større gennemsigtighed.
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedure for traditionelle fødevarer fra 
tredjelande

Notifikationsprocedure for traditionelle 
fødevarer fra tredjelande

Begrundelse

Det bør specificeres, at følgende stykker henviser til notifikationsproceduren for traditionelle 
fødevarer fra tredjelande.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen videresender straks den i 
stk. 13 omhandlede gyldige anmeldelse til 
medlemsstaterne og EFSA.

1. Kommissionen videresender straks den i 
stk. 13 omhandlede gyldige anmeldelse til 
medlemsstaterne og EFSA og gør den 
tilgængelig for offentligheden på sit 
websted.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorvidt oplysningerne om langvarig 
sikker anvendelse som fødevare i et 
tredjeland er underbygget af pålidelige data 
fremlagt af ansøgeren i henhold til artikel 
13 og 15

a) hvorvidt oplysningerne om langvarig 
sikker anvendelse som fødevare i et 
tredjeland, som er vurderet på grundlag af 
videnskabelige retningslinjer og kriterier, 
der skal præciseres, er underbygget af 
pålidelige data fremlagt af ansøgeren i 
henhold til artikel 13 og 15
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fødevarens sammensætning og 
anvendelsesbetingelserne ikke må udgøre 
en sikkerhedsrisiko for menneskers 
sundhed i Unionen.

b) at fødevarens sammensætning og 
anvendelsesbetingelserne ikke må udgøre 
en sikkerhedsrisiko for menneskers 
sundhed i Unionen og, i det omfang det er 
relevant, for miljøet.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvorvidt den nye fødevare, som skal 
erstatte en anden fødevare, ikke har andre 
egenskaber, som fører til 
ernæringsmæssige ulemper for 
forbrugeren.

Begrundelse

Større sikkerhed.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 
af EFSA's udtalelse forelægger 
Kommissionen den i artikel 27, stk. 1, 
omhandlede komité et udkast til 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
markedsføring i Unionen af den 
pågældende traditionelle fødevare fra et 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 26a senest tre måneder efter 
offentliggørelsen af EFSA's udtalelse om 
godkendelse af markedsføring i Unionen af 
den pågældende traditionelle fødevare fra 
et tredjeland og om ajourføring af EU-
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tredjeland og om ajourføring af EU-listen, 
under hensyntagen til:

listen, under hensyntagen til:

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
27, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår fjernelse af en traditionel 
fødevare fra et tredjeland fra EU-listen 
eller tilføjelse, fjernelse eller ændring af 
betingelser, specifikationer eller
restriktioner i tilknytning til optagelsen af 
en traditionel fødevare fra et tredjeland på 
EU-listen finder artikel 9-12 anvendelse.

Artikel 9-12 finder anvendelse for så vidt 
angår fjernelse af en traditionel fødevare 
fra et tredjeland fra EU-listen eller 
tilføjelse, fjernelse eller ændring af 
specifikationer, anvendelsesbetingelser, 
yderligere specifikke mærkningskrav eller 
krav om overvågning efter 
markedsføringen i tilknytning til 
optagelsen af en traditionel fødevare fra et 
tredjeland på EU-listen.

Begrundelse

Se artikel 8, stk. 2. Af hensyn til klarheden.
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede supplerende 
oplysninger ikke er modtaget inden 
udløbet af den i samme stykke 
omhandlede forlængede periode, handler 
Kommissionen på grundlag af de 
oplysninger, den allerede har modtaget.

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede supplerende 
oplysninger ikke fremsendes inden udløbet 
af den nye fastsatte periode, udsteder
Kommissionen ikke en godkendelse.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen, medlemsstaterne og 
EFSA træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en passende 
fortrolig behandling af de oplysninger, de 
modtager i henhold til denne forordning, jf. 
stk. 4, undtagen oplysninger, der 
nødvendigvis må offentliggøres for at 
beskytte menneskers sundhed.

5. Kommissionen, medlemsstaterne og 
EFSA træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en passende 
fortrolig behandling af de oplysninger, de 
modtager i henhold til denne forordning, jf. 
stk. 4, undtagen oplysninger, der 
nødvendigvis må offentliggøres for at 
beskytte menneskers sundhed, miljøet og 
dyrs sundhed.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevarevirksomhedslederne skal 
omgående underrette Kommissionen om:

udgår

a) eventuelle nye videnskabelige eller 
tekniske oplysninger, der kan have 
indflydelse på vurderingen af sikkerheden 
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ved anvendelsen af den nye fødevare

b) eventuelle forbud eller restriktioner, 
der er pålagt af et tredjeland, hvor den 
nye fødevare markedsføres.

Begrundelse

Dette stykke blev fejlagtigt medtaget i en artikel om påbud om overvågning efter 
markedsføringen, idet dette stykke omhandler et særskilt krav af generel karakter, som er 
uafhængigt af afgørelsen om overvågningskrav efter markedsføringen. Det bør derfor af 
hensyn til klarheden stå i en artikel for sig i denne forordning.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a

Krav i forbindelse med nye oplysninger

Fødevarevirksomhedslederne skal 
omgående underrette Kommissionen om:

a) eventuelle nye videnskabelige eller 
tekniske oplysninger, der kan have 
indflydelse på vurderingen af sikkerheden 
ved anvendelsen af den nye fødevare

b) eventuelle forbud eller restriktioner, 
der er pålagt af et tredjeland, hvor den 
nye fødevare markedsføres.

Begrundelse

Dette stykke blev fejlagtigt medtaget i en artikel om påbud om overvågning efter 
markedsføringen, idet dette stykke omhandler et særskilt krav af generel karakter, som er 
uafhængigt af afgørelsen om overvågningskrav efter markedsføringen. Det bør derfor af 
hensyn til klarheden stå i en artikel for sig i denne forordning.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Kapitel 6 – overskrift



AD\1039139DA.doc 39/43 PE537.498v03-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner og udvalgsprocedure Sanktioner og generelle bestemmelser

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

2. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, 
artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 1, artikel 
17, stk. 1 og artikel 29, stk. 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på syv år 
fra den ...*. Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af syvårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

3. Den i artikel 3, artikel 9, stk. 3, artikel 
11, stk. 1, artikel 17, stk. 1 og artikel 29, 
stk. 3, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
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delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 
1, artikel 17, stk. 1 og artikel 29, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
inden udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

__________________

*EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der henvises til dette stykke, anvendes 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når komitéens udtalelse indhentes efter udgår
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en skriftlig procedure, afsluttes 
proceduren uden noget resultat, hvis 
formanden for udvalget træffer 
beslutning herom eller et simpelt flertal af 
udvalgsmedlemmerne anmoder herom 
inden fristen for afgivelse af udtalelsen.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når komitéens udtalelse indhentes efter en 
skriftlig procedure, afsluttes proceduren 
uden noget resultat, hvis formanden for 
udvalget træffer beslutning herom eller et 
simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 
anmoder herom inden fristen for afgivelse 
af udtalelsen.

Når komitéens udtalelse indhentes efter en 
skriftlig procedure, afsluttes proceduren 
uden noget resultat, hvis formanden for 
udvalget træffer beslutning herom eller et 
simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 
anmoder herom inden for seks måneder.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27b

Revision

Senest den ...* og i lyset af de indhøstede 
erfaringer forelægger Kommissionen en 
rapport om gennemførelsen af denne 
forordning, eventuelt ledsaget af relevante 
forslag til lovgivning, for Europa-
Parlamentet og Rådet.

__________________
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*EUT: Indsæt venligst datoen fem år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Fem år efter ikrafttrædelsen bør Kommissionen rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af den nye forordning.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage 
overgangsbestemmelser om anvendelsen af 
artikel 1 og 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
3.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
26a, for at kunne vedtage
overgangsbestemmelser om anvendelsen af 
artikel 1 og 2.

Begrundelse

Delegerede retsakter bør anvendes i stedet for gennemførelsesretsakter for at kunne vedtage 
overgangsbestemmelser.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag 

EU-listen over godkendte nye fødevarer 
og over traditionelle fødevarer fra 
tredjelande.

Begrundelse

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 
bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.
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