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Ændringsforslag 94
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til både Rådets og Europa-
Parlamentets holdning af 29. marts 2011, 
hvor forligsproceduren om nye fødevarer 
ikke førte til noget resultat;

Or. en

Ændringsforslag 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den frie bevægelighed for sikre og 
sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 
det indre marked, og den bidrager i høj 
grad til beskyttelsen af borgernes sundhed 
og velvære og gavner deres sociale og 
økonomiske interesser. Indbyrdes 
forskelle på nationale love vedrørende 
sikkerhedsvurdering og godkendelse af 
nye fødevarer kan hindre den frie 
bevægelighed for sådanne fødevarer og 
derved skabe ulige konkurrencevilkår.

(1) Den frie bevægelighed for fødevarer 
må ikke legitimeres på forhånd, og 
gennemførelsen af det indre marked skal 
være underlagt et folkesundhedskrav, som 
hver enkelt medlemsstat frit kan definere.

Or. fr

Begrundelse

Borgernes interesse og subsidiaritet, som hører til de centrale værdier i Europa, bør 
fremhæves med henblik på etableringen af et integreret og konkurrencedygtigt marked.
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Ændringsforslag 96
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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, af miljøet og dyrs 
velfærd samt et velfungerende indre 
marked ved udøvelsen af Unionens 
fødevarepolitikker, samtidig med at der 
sikres åbenhed. Forsigtighedsprincippet 
som fastlagt 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[1], bør også til enhver 
tid finde anvendelse.

Or. en

([1]) EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1.)

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at genfremsætte disse ændringsforslag, der var indeholdt i Europa-
Parlamentets andenbehandlingsholdning fra 2010.

Ændringsforslag 97
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

beskyttelse af menneskers sundhed og af 
forbrugernes interesser, af miljøet og dyrs 
velfærd samt et velfungerende indre 
marked ved udøvelsen af Unionens 
fødevarepolitikker, samtidig med at der 
sikres åbenhed. Forsigtighedsprincippet 
som fastlagt 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 
fødevaresikkerhed1a, bør også til enhver 
tid finde anvendelse.

____________
1a EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag, som var indeholdt i Europa-Parlamentets 
andenbehandlingsholdning fra 2010.

Ændringsforslag 98
Nicola Caputo

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 skal sikres et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed på 
grundlag af forsigtighedsprincippet og af 
forbrugernes interesser samt et 
velfungerende indre marked ved udøvelsen 
af Unionens fødevarepolitikker, samtidig 
med at der sikres åbenhed.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) EU-bestemmelserne om nye fødevarer 
blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 258/978 og ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1852/20019. Det er nødvendigt at ajourføre 
disse regler for at forenkle de nuværende 
godkendelsesprocedurer og for at tage
hensyn til den seneste udvikling i EU-
retten. Af hensyn til klarheden i EU-
lovgivningen bør forordning (EF) nr. 
258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001 
ophæves, og forordning (EF) nr. 258/97 
afløses af nærværende forordning.

(3) EU-bestemmelserne om nye fødevarer 
blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 258/978 og ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1852/20019. Det er nødvendigt at ajourføre 
disse regler for at forenkle de nuværende 
godkendelsesprocedurer, samtidig med 
forbrugernes sikkerhed forbedres, og der 
tages hensyn til den seneste udvikling i 
EU-retten. Af hensyn til klarheden i EU-
lovgivningen bør forordning (EF) nr. 
258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001 
ophæves, og forordning (EF) nr. 258/97 
afløses af nærværende forordning.

__________________ __________________
8 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).

8 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).

9 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).

9 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).

Or. fr

Ændringsforslag 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Fødevarer, der er bestemt til 
teknologiske formål, og genetisk 
modificerede fødevarer bør ikke falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, da de allerede er 
omfattet af andre EU-bestemmelser. 
Således bør genetisk modificerede 
fødevarer, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/200310, enzymer, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. 1332/200811, fødevarer, der 
udelukkende anvendes som 
tilsætningsstoffer, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1333/200812, aromaer, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/200813, og 
ekstraktionsmidler, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF14, ikke være omfattet af 
nærværende forordning.

(4) Fødevarer, der er bestemt til 
teknologiske formål, og genetisk 
modificerede fødevarer må ikke falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, da de allerede er 
omfattet af andre EU-bestemmelser. 
Således bør genetisk modificerede 
fødevarer, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/200310, enzymer, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. 1332/200811, fødevarer, der 
udelukkende anvendes som 
tilsætningsstoffer, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1333/200812, aromaer, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/200813, og 
ekstraktionsmidler, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF14, ikke være omfattet af 
nærværende forordning.

__________________ __________________
10 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).

10 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).

11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 
december 2008 om fødevareenzymer (EUT 
L 354 af 31.12.2008, s. 7).

11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 
december 2008 om fødevareenzymer (EUT 
L 354 af 31.12.2008, s. 7).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 
december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 
31.12.2008, s. 16).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 
december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 
31.12.2008, s. 16).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 
december 2008 om aromaer og visse 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i og på fødevarer 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 
december 2008 om aromaer og visse 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i og på fødevarer 
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(EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34). (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt 
ved fremstilling af fødevarer og 
fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT 
L 141 af 6.6.2009, s. 3).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt 
ved fremstilling af fødevarer og 
fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT 
L 141 af 6.6.2009, s. 3).

Or. fr

Ændringsforslag 101
Eleonora Evi

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Fødevarer, der er bestemt til 
teknologiske formål, og genetisk
modificerede fødevarer bør ikke falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, da de allerede er 
omfattet af andre EU-bestemmelser. 
Således bør genetisk modificerede 
fødevarer, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/200310, enzymer, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. 1332/200811, fødevarer, der 
udelukkende anvendes som 
tilsætningsstoffer, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1333/200812, aromaer, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/200813, og 
ekstraktionsmidler, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF14, ikke være omfattet af 
nærværende forordning.

(4) Fødevarer, der er bestemt til 
teknologiske formål, og genetisk 
modificerede fødevarer bør ikke falde ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, da de allerede er 
omfattet af andre EU-bestemmelser. 
Således bør genetisk modificerede 
fødevarer, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/200310 og direktiv 18/2001/EF, 
enzymer, som er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
1332/200811, fødevarer, der udelukkende 
anvendes som tilsætningsstoffer, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/200812, aromaer, 
som er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1334/200813, og 
ekstraktionsmidler, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF14, ikke være omfattet af 
nærværende forordning.

__________________ __________________
10Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 

10Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
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fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 
18.10.2003, s. 1).

fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 
18.10.2003, s. 1).

11Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 
december 2008 om fødevareenzymer (EUT 
L 354 af 31.12.2008, s. 7).

11Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 
december 2008 om fødevareenzymer (EUT 
L 354 af 31.12.2008, s. 7).

12Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 
december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 
31.12.2008, s. 16).

12Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 
december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 
31.12.2008, s. 16).

13Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 
december 2008 om aromaer og visse 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i og på fødevarer 
(EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).

13Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 
december 2008 om aromaer og visse 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i og på fødevarer 
(EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).

14Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt 
ved fremstilling af fødevarer og 
fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT 
L 141 af 6.6.2009, s. 3).

14Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt 
ved fremstilling af fødevarer og 
fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT 
L 141 af 6.6.2009, s. 3).

Or. it

Begrundelse

Genetisk modificerede organismer er reguleret ved både den nævnte forordning og direktiv 
18/2001/EF.

Ændringsforslag 102
Nicola Caputo

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 

udgår
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 103
Françoise Grossetête

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. 178/2002.

(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 kategorierne 
suppleres med tilføjelse af nye relevante 
kategorier og ved en henvisning til den 
generelle definition af fødevarer i artikel 2 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/200215.

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

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 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
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Or. fr

Ændringsforslag 104
Sirpa Pietikäinen

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 kategorier af nye fødevarer, som er 
fastlagt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 
258/97, bør bibeholdes og, hvis det er 
relevant, ajourføres, ved at der føjes nye 
relevante kategorier og en henvisning til 
den generelle definition af fødevarer i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/200215.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105
Pavel Poc

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 

(5) De kategorier af nye fødevarer, som er 
fastlagt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 
258/97, bør bibeholdes og, hvis det er 
relevant, ajourføres, ved at der føjes nye 
relevante kategorier og en henvisning til 
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generelle definition af fødevarer i artikel 2 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/200215.

den generelle definition af fødevarer i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 178/200215.

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

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

Or. en

Begrundelse

Konsekvensrettelse.

Ændringsforslag 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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 anført i artikel 1 i 
forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 
og ajourføres med en henvisning til den 
generelle definition af fødevarer i artikel 2 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/200215. Inden 
anvendelsesdatoen for denne forordning 
bør Kommissionen efter høring af 
aktørerne vedtage retningslinjer for 
kategorierne af nye fødevarer for at 
hjælpe ansøgerne og medlemsstaterne 
med at afgøre, hvorvidt en fødevare falder 
inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, og hvilken kategori 
af nye fødevarer en fødevare falder inden 
for.
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__________________ __________________
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 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

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

Or. fr

Ændringsforslag 107
Julie Girling

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 anført 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. Inden 
anvendelsesdatoen for denne forordning 
bør Kommissionen efter en høring af 
interessenter vedtage retningslinjer for 
kategorierne af nye fødevarer for at 
hjælpe ansøgerne og medlemsstaterne 
med at forstå, hvorvidt en fødevare hører 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og hvilken kategori 
af nye fødevarer en fødevare hører under.

__________________ __________________
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 

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

Or. en

Ændringsforslag 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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, 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. De 
kategorier, der skal defineres, bør tage 
højde for mulighederne for teknologisk 
innovation for at sikre, at disse 
innovationer, selv når der er tale om 
nyskabende innovationer, følger de 
samme godkendelsesprocedurer.

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 109
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Denne forordning bør finde 
anvendelse på fødevarer og 
fødevareingredienser, som hører under 
følgende kategorier: fødevarer og 
fødevareingredienser, der har en ny eller 
bevidst ændret primær molekylestruktur, 
fødevarer og fødevareingredienser, der 
består af eller er isoleret fra 
mikroorganismer, svampe eller alger, 
fødevarer og fødevareingredienser, som 
har været genstand for en 
fremstillingsproces, der ikke er gængs, 
hvis denne proces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes eller 
fødevareingrediensernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, metabolisme eller indhold 
af uønskede stoffer. Denne liste bør 
holdes åben med henblik på at holde trit 
med videnskabelige fremskridt og 
udviklingen af nye produkter. Hvis nye 
kategorier opføres, bør disse være 
veldefinerede, berettigede ud fra et 
sikkerhedsmæssigt synspunkt og deres 
virkning være evalueret.

Or. en

Ændringsforslag 110
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) For at sikre en glidende overgang fra 
forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 
hvornår en fødevare kan betragtes som en 
ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 
have været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang, dvs. at den ikke 
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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.

har været tilgængelig i supermarkeder, på 
almindelige salgssteder eller på apoteker,
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.

Or. en

Ændringsforslag 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 har en 
indvirkning på fødevaren og dermed på 
fødevaresikkerheden, forbrugernes 
sundhed og 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.

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

Or. fr

Ændringsforslag 112
Elisabetta Gardini

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. 1169/2011.

(7) Ny teknologi i 
fødevarefremstillingsprocesser kan have en 
indvirkning på fødevaren og dermed på 
fødevaresikkerheden. Derfor bør det i 
denne forordning ydereligere 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, og som 
fører til strukturelle samt 
sammensætnings- og ernæringsmæssige 
forskelle i den færdige vare, 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. 1169/2011.

__________________ __________________
16Europa-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 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 

16Europa-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 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
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2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

Or. it

Begrundelse

Det bør efter vores opfattelse i højere grad præciseres, at en ny fødevare ikke alene er et 
resultat af nye produktionsprocesser eller af anvendelsen af nanomaterialer, men også af de 
heraf følgende strukturelle samt sammensætnings- og ernæringsmæssige forskelle i den 
færdige vare, således som det i øvrigt fremgår af bestemmelserne andre steder i forordningen. 

Ændringsforslag 113
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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. 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.

__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-



AM\1037316DA.doc 19/75 PE539.826v01-00

DA

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 
om ophævelse af Kommissionens direktiv 
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).

Or. en

Begrundelse

Hvad angår definitionen af nanomaterialer er det ikke hensigtsmæssigt at henvise til 
forordning nr. 1169/2011, eftersom sidstnævnte omhandler mærkning, mens denne forordning 
vedrører risikovurdering. EFSA anerkender, at der hersker usikkerhed, og anbefaler en 
tærskel på 10 % for fødevarerelaterede nanoansøgninger. Hvis tærsklen på 50 % blev 
anvendt, selv med henblik på risikovurdering, ville der være en alvorlig risiko for, at nogle af 
nanoingredienserne ikke ville være omfattet af definitionen og derfor ikke ville blive 
underkastet en risikovurdering.

Ændringsforslag 114
Nicola Caputo

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. 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.
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__________________
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 
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).

Or. en

Ændringsforslag 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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. 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.

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

Or. en

Begrundelse

Da der i øjeblikket hersker tvivl med hensyn til sikkerheden af fødevarerelaterede 
ansøgninger, og der mangler godkendte analysemetoder for nanomaterialer og 
påvisningsmetoder for en lavere tærskel for nanopartikler bør der tages hensyn til de 
videnskabelige fremskridt og den aktuelle tekniske viden med hensyn til tilgængelighed og 
validering af analytisk teknologi i forbindelse med enhver fødevaremæssig lovramme og 
definition af nanomateriale.

Ændringsforslag 116
Eleonora Evi

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 

(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 
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(EU) nr. 1169/201116. (EU) nr. 1169/201116 i et procentforhold 
svarende til mindst 10 % af varens vægt 
eller omfang beregnet på grundlag af 
summen af procentdele i de enkelte 
ingredienser.

__________________ __________________
16Europa-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 
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).

16Europa-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 
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).

Or. it

Ændringsforslag 117
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ifølge Kommissionens henstilling om 
definitionen af nanomaterialer 
(2011/696/EU) kan tærsklen for den 
antalsmæssige størrelsesfordeling på 
50 % i særlige tilfælde, og hvor det er 
berettiget af bekymring for miljø, 
sundhed, sikkerhed eller 
konkurrenceevne, erstattes af en tærskel 
på mellem 1 og 50 %. Da der i øjeblikket 
hersker tvivl med hensyn til sikkerheden, 
bør det overvejes at anvende en lavere 
tærskel for antallet af nanopartikler på 
f.eks. 10 %, som foreslået af EFSA's 
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videnskabelige komité, i forbindelse med 
fødevarer i stedet for den tærskel, der i 
øjeblikket er foreslået (50 %).

Or. en

Ændringsforslag 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, 
der er bestemt til at blive anvendt i 
kosttilskud eller til at blive tilsat til 
fødevarer, herunder 
modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier og babymad 
til spædbørn og småbørn samt fødevarer 
til særlige medicinske formål og 
kosterstatning til vægtkontrol er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF17, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1925/200618 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 609/201319. Disse stoffer bør også 
vurderes i overensstemmelse med 
nærværende forordning, når de falder ind 
under forordningens definition af nye
fødevarer.

(8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, 
der er bestemt til at blive anvendt i 
kosttilskud eller til at blive tilsat til 
fødevarer og kosterstatning til vægtkontrol,
er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/46/EF17, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1925/200618 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 609/201319. 
Disse stoffer bør også vurderes i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning, når de falder ind under 
forordningens definition af nye fødevarer. 
Modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger, forarbejdede 
fødevarer baseret på cerealier og babymad 
til spædbørn og småbørn samt fødevarer 
til særlige medicinske formål vil blive 
underlagt specifikke bestemmelser, fordi 
de pågældende forbrugere er særligt 
sårbare.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 
12.7.2002, s. 51).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 
12.7.2002, s. 51).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. 
december 2006 om tilsætning af vitaminer 
og mineraler samt visse andre stoffer til 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. 
december 2006 om tilsætning af vitaminer 
og mineraler samt visse andre stoffer til 
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fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 
26).

fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 
26).

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 
2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og 
småbørn, fødevarer til særlige medicinske 
formål og kosterstatning til vægtkontrol og 
om ophævelse af Rådets direktiv 
92/52/EØF, Kommissionens direktiv 
96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 
2006/141/EF, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/39/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 
af 29.6.2013, s. 35).

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 
2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og 
småbørn, fødevarer til særlige medicinske 
formål og kosterstatning til vægtkontrol og 
om ophævelse af Rådets direktiv 
92/52/EØF, Kommissionens direktiv 
96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 
2006/141/EF, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/39/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 
af 29.6.2013, s. 35).

Or. fr

Ændringsforslag 119
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Fødevarer, der har en ny eller bevidst 
ændret primær molekylestruktur, 
fødevarer, der indeholder, består af eller 
er fremstillet af mikroorganismer, svampe 
eller alger, fødevarer, der stammer fra 
vævskultur eller cellekultur, fødevarer, 
der indeholder, består af, er isoleret fra 
eller fremstillet af planter eller dyr eller 
dele heraf, med undtagelse af dyr og 
planter som er avlet eller frembragt ved 
traditionelle formerings- eller avlsmetoder 
med langvarig sikker anvendelse som 
fødevarer på EU's marked, bør overvejes 
som nye fødevarer som fastsat i denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Konsekvensrettelse.

Ændringsforslag 120
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Fødevarer, der har en ny eller bevidst 
ændret primær molekylestruktur, 
fødevarer, der består af eller er isoleret 
fra mikroorganismer, svampe eller alger, 
nye stammer af mikroorganismer uden 
langvarig sikker anvendelse samt 
koncentrater af stoffer, som forekommer 
naturligt i planter, bør betragtes som nye 
fødevarer som fastsat i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at genfremsætte dette ændringsforslag, som var indeholdt i Europa-
Parlamentets andenbehandlingsholdning fra 2010.

Ændringsforslag 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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. 

(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. 
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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.

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 
609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 
et sådant stof ændres, for eksempel ved 
hjælp af nanoteknologi, har det betydning 
for fødevaren og dermed for 
fødevaresikkerheden, forbrugernes 
sundhed og miljøet. 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. Hvis partikelstørrelsen for 
et sådant stof ændres, for eksempel ved 
hjælp af nanoteknologi, forbydes dette 
stof.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis en fødevare før den 15. maj 1997 
udelukkende blev anvendt som eller i et 
kosttilskud som defineret i artikel 2, litra 
a), i direktiv 2002/46/EF, bør den kunne 
markedsføres i Unionen efter nævnte dato 
til samme anvendelsesformål, uden at den 
betragtes som en ny fødevare efter 
betydningen i denne forordning. En sådan 
anvendelse som eller i et kosttilskud bør 
dog ikke tages i betragtning ved 
vurderingen af, om fødevaren har været 
anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 
i Unionen før den 15. maj 1997. Derfor bør 
anden anvendelse af den pågældende 
fødevare end som eller i et kosttilskud være 
omfattet af denne forordning.

(10) Hvis en fødevare før den 15. maj 1997 
udelukkende blev anvendt som eller i et 
kosttilskud som defineret i artikel 2, litra 
a), i direktiv 2002/46/EF, bør den kunne 
markedsføres i Unionen efter nævnte dato 
til samme anvendelsesformål, uden at den 
betragtes som en ny fødevare efter 
betydningen i denne forordning. En sådan 
anvendelse som eller i et kosttilskud bør 
dog ikke tages i betragtning ved 
vurderingen af, om fødevaren blev anvendt 
til konsum i nævneværdigt omfang, dvs. 
har været tilgængelig i supermarkeder, på 
almindelige salgssteder eller på apoteker,
i EU før den 15. maj 1997. Derfor bør 
anden anvendelse af den pågældende 
fødevare end som eller i et kosttilskud være 
omfattet af denne forordning.
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Or. en

Ændringsforslag 123
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Fødevarer fra klonede dyr er blevet 
reguleret i henhold til forordning (EF) nr. 
258/1997. Det er afgørende, at der ikke 
opstår retlig usikkerhed hvad angår 
markedsføring af fødevarer fra klonede 
dyr og/eller deres afkom. I fravær af 
specifik lovgivning om fødevarer, der 
stammer fra klonede dyr og deres afkom, 
bør sådanne fødevarer høre under denne 
forordnings anvendelsesområde på den 
betingelse, at disse er forsynet med 
behørig mærkning til den endelige 
forbruger, når de markedsføres i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Konsekvensrettelse.

Ændringsforslag 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 11

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. 

(11) Markedsføring i Unionen af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 
begrænses, og kontrollen med disse 
fødevarer styrkes, selv om der er fremlagt 
dokumentation for langvarig sikker 
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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.

anvendelse som fødevare i et tredjeland.

Or. fr

Ændringsforslag 125
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 11

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, 
såsom insekter, 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 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.

Or. en

Ændringsforslag 126
Eleonora Evi

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Markedsføring i Unionen af (11) Markedsføring i Unionen af 
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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.

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 50 år som 
en del af den sædvanlige kost for 
størstedelen af landets befolkning. 
Langvarig sikker anvendelse som fødevare 
bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 
eller anvendelse, der ikke er forbundet med 
normal kost.

Or. it

Ændringsforslag 127
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 11

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 mindst 25 år som anført i den 
videnskabelige og tekniske vejledning fra 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 
Langvarig sikker anvendelse som fødevare 
bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 
eller anvendelse, der ikke er forbundet med 
normal kost.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår "langvarig sikker anvendelse som fødevare" skal der opstilles datakrav, og 
EFSA bør fremlægge tydeligere kriterier for, hvad der udgør "langvarig sikker anvendelse".
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Ændringsforslag 128
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 11

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 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. 
Traditionelle fødevarer fra tredjelande 
bør automatisk gennemgå en fuld 
risikovurdering foretaget af EFSA i 
begyndelsen af proceduren, selv om der 
ikke er fremsat begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser.

Or. en

Ændringsforslag 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang af befolkningen i et tredjeland, 
bør baseres på oplysninger indsendt af 
fødevaresektorens aktører og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, understøttes af andre 
oplysninger, der findes i tredjelandene. 



AM\1037316DA.doc 31/75 PE539.826v01-00

DA

Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige 
oplysninger om anvendelse af en fødevare 
til konsum, bør der etableres en enkel og 
gennemsigtig procedure for indhentning 
af sådanne oplysninger med inddragelse 
af Kommissionen, EFSA og 
fødevaresektorens aktører. Kommissionen 
bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til 
mere præcist at fastsætte proceduren for 
en sådan høringsproces.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere begrebet "i nævneværdigt omfang".

Ændringsforslag 130
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 
anses for at være traditionel.

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002 og enten er uforarbejdede eller 
har gennemgået en primær proces. Hvis 
en sekundær proces omfatter en særlig 
kombination af fødevarer for at ændre 
fødevarens egenskaber eller indebærer, at
fødevaren har været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren imidlertid
ikke anses for at være traditionel.

Or. en
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Begrundelse

Næsten alle fødevarer stammer fra primær produktion. Formålet med denne kategori er at 
gøre det muligt, at traditionelle fødevarer såsom frugter, frugtsafter og frø kan indføres på 
EU's marked ved at følge en mindre byrdefuld ansøgningsprocedure. Det bør derfor 
præciseres over for industrien og forbrugerne, hvilken form for proces der er tilladt, hvilket 
ikke ændrer sådanne fødevarers egenskaber.

Ændringsforslag 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 
anses for at være traditionel.

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en fremstillingsproces, 
som hidtil ikke har været anvendt på 
denne type fødevare, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 
anses for at være traditionel.

Or. fr

Ændringsforslag 132
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan, Stefan Eck
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 
anses for at være traditionel.

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer, bør fødevaren 
derfor ikke anses for at være traditionel.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår definitionen af nanomaterialer er det ikke hensigtsmæssigt at henvise til 
forordning nr. 1169/2011, eftersom sidstnævnte omhandler mærkning, mens denne forordning 
vedrører risikovurdering. EFSA anerkender, at der hersker usikkerhed, og anbefaler en 
tærskel på 10 % for fødevarerelaterede nanoansøgninger. Hvis tærsklen på 50 % blev 
anvendt, selv med henblik på risikovurdering, ville der være en alvorlig risiko for, at nogle af 
nanoingredienserne ikke ville være omfattet af definitionen og derfor ikke ville blive 
underkastet en risikovurdering.

Ændringsforslag 133
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
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178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 
anses for at være traditionel.

178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer, bør fødevaren 
derfor ikke anses for at være traditionel.

Or. en

Ændringsforslag 134
Eleonora Evi

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 
anses for at være traditionel.

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 
tredjelande, der betragtes som nye 
fødevarer i Unionen, kun betragtes som 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 
de stammer fra primærproduktion som 
defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
178/2002, uanset om de er forarbejdede 
eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 
indeholder eller består af industrielt 
fremstillede nanomaterialer som defineret i 
artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 
nr. 1169/2011 i et procentforhold svarende 
til mindst 10 % af varens vægt eller 
omfang beregnet på grundlag af summen 
af procentdele i de enkelte ingredienser, 
bør fødevaren derfor ikke anses for at være 
traditionel.

Or. it

Ændringsforslag 135
Nicola Caputo
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En fødevare fremstillet af 
fødevareingredienser, der ikke er omfattet 
denne forordning, især fordi fødevarens 
ingredienser eller deres sammensætning 
eller mængde er ændret, bør ikke betragtes 
som en ny fødevare. Ændringer af en 
fødevareingrediens, såsom selektive 
ekstrakter eller anvendelse af andre dele af 
en plante, der ikke hidtil har været anvendt 
til konsum i nævneværdigt omfang i 
Unionen, bør dog fortsat være omfattet af 
denne forordning.

(13) En fødevare fremstillet af 
fødevareingredienser, der ikke er omfattet 
denne forordning, især fordi fødevarens 
ingredienser eller deres sammensætning 
eller mængde er ændret, bør ikke betragtes 
som en ny fødevare. Ændringer af en 
fødevareingrediens, såsom selektive 
ekstrakter eller anvendelse af andre dele af 
en plante, der ikke hidtil har været anvendt 
til konsum i nævneværdigt omfang, dvs. at 
den ikke har været tilgængelig i 
supermarkeder, på almindelige 
salgssteder og på apoteker i Unionen, bør 
dog fortsat være omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 136
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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

Or. en
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Begrundelse

En beslutning om anvendelsesområdet er af afgørende betydning for forordningen og bør 
derfor ikke træffes med gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 137
Pavel Poc

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

Or. en

Begrundelse

En beslutning om anvendelsesområdet er af afgørende betydning for forordningen og bør 
derfor ikke træffes med gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 138
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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 

(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 



AM\1037316DA.doc 37/75 PE539.826v01-00

DA

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 
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.

oplysninger, der findes i medlemsstaterne. 
Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre 
sig med medlemsstaterne, hvis de er usikre 
på statussen for den fødevare, som 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 
procedure for indhentning af sådanne 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Dette er en beslutning af afgørende betydning og bør derfor træffes med 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 139
Eleonora Evi

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 

(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 på
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, skal den 
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oplysninger er utilstrækkelige, bør der 
etableres en enkel og gennemsigtig 
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.

pågældende fødevare betragtes som en ny 
fødevare.

Or. it

Ændringsforslag 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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 
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.

(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 
fødevaresektorens aktører og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, understøttes af andre 
oplysninger, der findes i medlemsstaterne. 
Fødevaresektorens aktører 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 
procedure for indhentning af sådanne 
oplysninger med inddragelse af 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
fødevaresektorens aktører. Kommissionen 
bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til 
at fastsætte proceduren for en sådan 
høringsproces.

Or. fr
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Begrundelse

Begrebet "fødevarevirksomhedsledere" fortolkes ikke på samme måde i alle EU's 
medlemsstater. For at forbedre retssikkerheden bør ordet "aktør" foretrækkes.

Ændringsforslag 141
Nicola Caputo

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 
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.

(16) Vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang, dvs. har været tilgængelig i 
supermarkeder, på almindelige 
salgssteder og på apoteker, i Unionen før 
den 15. maj 1997, bør baseres på 
oplysninger indsendt af ledere af 
fødevarevirksomheder og, hvor 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 142
Elisabetta Gardini
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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 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 ville være mindre fordelagtig for 
forbrugeren.

Or. it

Begrundelse

I virkeligheden vedrører ulemper fødevaren som helhed og kan ikke på nogen måde, i 
betragtning af selve karakteren af en ny fødevare, udelukkende vedrøre det ernæringsmæssige 
aspekt, men må nødvendigvis vedrøre flere aspekter af fødevarens sammensætning. Det 
foreslås derfor at lade ordet "ernæringsmæssigt" udgå, eftersom det ikke synes at afspejle alle 
de nye aspekter, der kan være tale om i en ny fødevare.

Ændringsforslag 143
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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, 

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 
anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 
er fastsat i denne forordning. Nye 
fødevarer bør være sikre, til gavn for 
forbrugerne, 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 
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der ernæringsmæssigt ville være mindre 
fordelagtig for forbrugeren.

den pågældende fødevare på en måde, der 
ernæringsmæssigt ville være mindre 
fordelagtig for forbrugeren. Vurderingen 
af en ny fødevares sikkerhed bør baseres 
på forsigtighedsprincippet som fastsat i 
artikel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at genindsætte henvisningen til forsigtighedsprincippet, som var 
indeholdt i Europa-Parlamentets andenbehandlingsholdning fra 2010. Kravet om, at en ny 
fødevare bør være til gavn for forbrugerne, er i analogi med artikel 6, stk. 2, i forordning nr. 
1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.

Ændringsforslag 144
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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 

(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.
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rådgivningsproceduren anvendes ved den 
første fastlæggelse af EU-listen.

Or. en

Begrundelse

Listen over nye fødevarer bør knyttes som bilag til denne forordning og ajourføres ved hjælp 
af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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. 
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. Denne 
EU-liste bør godkendes af hver enkelt 
medlemsstat, og enhver harmonisering af 
lovgivningen på grundlag af denne 
forordning bør være underlagt 
bestemmelserne i artikel 114, stk. 4, i 
TEUF. Denne liste bør være 
gennemskuelig, lettilgængelig og 
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ajourføres regelmæssigt.

Or. fr

Ændringsforslag 146
Annie Schreijer-Pierik

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 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.

På baggrund af den seneste teknologiske 
innovation og videnskabelige udvikling 
bør listen ajourføres regelmæssigt og efter 
behov og bør udvides, hvis det er 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 147
Nicola Caputo
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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. Den 
oprindelige EU-liste over godkendte nye 
fødevarer, som udgør et centralt element, 
bør knyttes som bilag til denne 
forordning, og listen bør ajourføres ved 
hjælp af delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 148
Pavel Poc

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, 

(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 delegeret retsakt fastlægges en 
EU-liste over nye fødevarer, ved opførelse 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF at 
vedtage delegerede retsakter med henblik på at ajourføre EU-listen.

Ændringsforslag 149
Jan Huitema

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Nye teknologier og innovationer 
såsom bioteknologi og nanoteknologi 
inden for fødevarefremstilling bør 
fremmes, da dette kan mindske 
miljøpåvirkningen fra 
fødevarefremstilling, forbedre 
fødevaresikkerheden og skabe fordele for 
forbrugerne. Udviklinger inden for 
fødevarefremstilling bør derfor altid 
bedømmes ud fra den senest tilgængelige 
videnskabelige dokumentation med 
henblik på at sikre solid videnskabelig 
bekræftelse af europæisk 
fødevaresikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

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.
Beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF
bør derfor tillægges Kommissionen med 
henblik på at ajourføre listen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 gennemskuelig. For så 
vidt angår traditionelle fødevarer fra 
tredjelande med langvarig sikker 
anvendelse bør der indføres en strengere 
procedure for ajourføring af EU-listen. 
Hver medlemsstat bør afgive en positiv 
udtalelse om ajourføringen af EU-listen, 
når den vedrører en fødevare fra et 
tredjeland. I tilfælde af en negativ 
udtalelse kan medlemsstaten træffe 
afgørelse om, hvorvidt denne fødevare fra 
et tredjeland skal have fri bevægelighed 
på dens territorium.

Or. fr

Ændringsforslag 152
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 19

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 

(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.
Kommissionen bør derfor tillægges 
delegerede beføjelser i overensstemmelse 
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forordning, bør Kommissionen tillægges 
de relevante gennemførelsesbeføjelser.

med artikel 290 i TEUF med henblik på at 
ajourføre EU-listen.

Or. en

Ændringsforslag 153
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 19

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 ansøgerne kunne vælge en 
hurtigere, forenklet procedure for 
ajourføring af EU-listen for at sikre, at 
adgangstiderne bliver de samme som for 
tilsvarende EU-produkter. Der bør gives 
tilladelse til anvendelse af denne 
procedure 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.

Or. it

Ændringsforslag 154
Eleonora Evi

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, 
fødevare for fødevare, 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.

Or. it

Ændringsforslag 155
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 19

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 

(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.
Beføjelsen til at vedtage retsakter i 
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anvendelse af kriterier fastlagt ved denne 
forordning, bør Kommissionen tillægges 
de relevante gennemførelsesbeføjelser.

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF
bør derfor tillægges Kommissionen med 
henblik på at ajourføre listen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF at 
vedtage delegerede retsakter med henblik på at ajourføre EU-listen.

Ændringsforslag 156
Eleonora Evi

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 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) på effektiv og participatorisk vis i 
samråd med medlemsstaternes 
sundhedsmyndigheder efter forudgående 
høring af repræsentanterne for kollektive 
interesser.

Or. it

Ændringsforslag 157
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør endvidere fastsættes kriterier 
for vurderingen af sikkerhedsrisiciene ved 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvad angår den mulige anvendelse 
af nanomaterialer til fødevarebrug 
vurderede EFSA i sin udtalelse af 6. april 
2011 om retningslinjer for 
risikovurdering af anvendelsen af 
nanovidenskab og nanoteknologi i 
fødevare- og foderkæden21, at der kun 
foreligger begrænset information om 
aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers 
toksikokinetik og toksikologi, og at det vil
kunne være nødvendigt at ændre de 
eksisterende toksicitetstestmetoder. For at 
muliggøre en bedre vurdering af 
sikkerheden ved nanomaterialer til 
fødevarebrug er Kommissionen i færd 
med at udarbejde testmetoder, der tager 
højde for industrielt fremstillede
nanomaterialers specifikke egenskaber.

udgår

__________________
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EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. fr

Ændringsforslag 159
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 
nanomaterialer til fødevarebrug vurderede
EFSA i sin udtalelse af 6. april 2011 om 
retningslinjer for risikovurdering af 
anvendelsen af nanovidenskab og 
nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 
at der kun foreligger begrænset information 
om aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
og toksikologi, og at det vil kunne være 
nødvendigt at ændre de eksisterende 
toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 
bedre vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer til fødevarebrug er 
Kommissionen i færd med at udarbejde
testmetoder, der tager højde for industrielt 
fremstillede nanomaterialers specifikke 
egenskaber.

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 
nanomaterialer til fødevarebrug 
anerkendte EFSA i sin udtalelse af 6. april 
2011 om retningslinjer for risikovurdering 
af anvendelsen af nanovidenskab og 
nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 
at de testmetoder, som på nuværende 
tidspunkt er tilgængelige, muligvis ikke er 
hensigtsmæssige til at vurdere de risici, 
der er forbundet med nanomaterialer, og 
vurderede mere specifikt, at der kun 
foreligger begrænset information om 
aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
og toksikologi, og at det vil kunne være 
nødvendigt at ændre de eksisterende 
toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 
bedre vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer til fødevarebrug udarbejder 
Kommissionen derfor som øverste 
prioritet ikke-animalske testmetoder, der 
tager højde for industrielt fremstillede 
nanomaterialers specifikke egenskaber.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag var allerede indeholdt i Europa-Parlamentets 
andenbehandlingsholdning fra 2010. I EFSA's rapport anføres det: "Der hersker i øjeblikket 
usikkerhed med hensyn til identifikationen, karakteriseringen og påvisningen af ENM, som er 
forbundet med manglen på egnede og validerede testmetoder til at dække alle tænkelige 
ansøgninger, aspekter og egenskaber inden for ENM. Der er desuden en række 
usikkerhedsfaktorer forbundet med anvendeligheden af de nuværende biologiske og 
toksikologiske standardtestmetoder for ENM" (ENM = industrielt fremstillede 
nanomaterialer)

Ændringsforslag 160
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 
nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 
EFSA i sin udtalelse af 6. april 201121 om 
retningslinjer for risikovurdering af 
anvendelsen af nanovidenskab og 
nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 
at der kun foreligger begrænset information 
om aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
og toksikologi, og at det vil kunne være 
nødvendigt at ændre de eksisterende 
toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 
bedre vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer til fødevarebrug er 
Kommissionen i færd med at udarbejde 
testmetoder, der tager højde for industrielt 
fremstillede nanomaterialers specifikke 
egenskaber.

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 
nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 
EFSA i sin udtalelse af 6. april 201121 om 
retningslinjer for risikovurdering af 
anvendelsen af nanovidenskab og 
nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 
at der kun foreligger begrænset information 
om aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
og toksikologi, og at det vil kunne være 
nødvendigt at ændre de eksisterende 
toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 
bedre vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer til fødevarebrug er 
Kommissionen i færd med at udarbejde 
testmetoder, der tager højde for industrielt 
fremstillede nanomaterialers specifikke 
egenskaber. Vurderingen af 
nanomaterialer i fødevarer og 
fødevareingredienser bør omfatte detaljer 
om sammensætning, næringsværdi, 
metabolisme, påtænkt anvendelse, 
niveauet af stoffer af kemisk og 
mikrobiologisk karakter, undersøgelser af 
den potentielle toksiske, næringsmæssige 
og allergifremkaldende indvirkning og 
detaljer om den fremstillingsproces, der er 
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anvendt til at bearbejde fødevaren eller 
fødevareingrediensen. Der bør ved 
gennemførelsen af den videnskabelige 
sikkerhedsvurdering desuden tages 
hensyn til forbrugerspørgsmål og etiske 
spørgsmål.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Ændringsforslag 161
Eleonora Evi

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 
nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 
EFSA i sin udtalelse af 6. april 201121 om 
retningslinjer for risikovurdering af 
anvendelsen af nanovidenskab og 
nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 
at der kun foreligger begrænset information 
om aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
og toksikologi, og at det vil kunne være 
nødvendigt at ændre de eksisterende 
toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 
bedre vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer til fødevarebrug er 
Kommissionen i færd med at udarbejde 
testmetoder, der tager højde for industrielt 
fremstillede nanomaterialers specifikke 
egenskaber.

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 
nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 
EFSA i sin udtalelse af 6. april 201121 om 
retningslinjer for risikovurdering af 
anvendelsen af nanovidenskab og 
nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 
at der kun foreligger begrænset information 
om aspekterne vedrørende industrielt 
fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
og toksikologi, og at det vil kunne være 
nødvendigt at ændre de eksisterende 
toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 
bedre vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer til fødevarebrug er 
Kommissionen i færd med at udarbejde 
testmetoder, der tager højde for industrielt 
fremstillede nanomaterialers specifikke 
egenskaber. I lyset af de eksisterende 
mangler for så vidt angår information om 
såvel det toksikologiske aspekt som 
målemetoderne et det nødvendigt at 
anvende forsigtighedsprincippet for på 
denne måde at begrænse menneskers 
potentielle udsættelse for nanomaterialer.

__________________ __________________
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21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. it

Ændringsforslag 162
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Med henblik på at beskytte 
menneskers sundhed bør anvendelsen af 
nanoteknologier i fødevarefremstilling 
forbydes, indtil relevante nanospecifikke 
forsøgsmetoder er blevet godkendt til 
anvendelse, og der er gennemført 
fyldestgørende sikkerhedsvurderinger 
med udgangspunkt i disse forsøg.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at genfremsætte dette ændringsforslag, som var indeholdt i Europa-
Parlamentets andenbehandlingsholdning, eftersom der ikke er gjort nævneværdige fremskridt 
siden da, og EFSA anerkender, at der er usikkerhed omkring testmetoderne for 
nanomaterialer.

Ændringsforslag 163
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Der findes forskellige fortolkninger 
af termen "partikel". Det bør derfor 
præciseres, at fødevarer, som indeholder 
bløde nanomaterialer såsom miceller eller 
liposomer, også er omfattet af 
definitionen af "nye fødevarer".

Or. en

Begrundelse

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 
this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 
would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 
were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 
are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 
use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 
substances with a nutritional or physiological effect).

Ændringsforslag 164
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) Når forsøgsmetoder anvendes på 
nanomaterialer, bør der gøres rede for 
deres videnskabelige egnethed for 
nanomaterialer, og, hvis det er relevant, 
for de tekniske tilpasninger/justeringer, 
der er foretaget for at tage højde for disse 
materialers særlige egenskaber.

Or. en

Begrundelse

Der er allerede opnået enighed om denne ordlyd i forordning nr. 528/2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (jf. bilag II, punkt 
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5).

Ændringsforslag 165
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21d) Kun nanomaterialer, som er opført 
på en liste over godkendte 
nanomaterialer, bør forekomme i 
fødevareemballage og være ledsaget af en 
grænse for migration til de fødevarer, der 
er indeholdt i emballagen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom denne forordning bl.a. omhandler nanomaterialer i fødevarer er det vigtigt at sikre, 
at nanopartikler, der tilfældigt kan migrere til fødevarer, tages i betragtning. Der er et 
presserende behov for handling, da der hidtil ikke har været lovgivet på området, og 
testkravene er enten ikkeeksisterende eller der anvendes uhensigtsmæssige testmetoder. Dette 
ændringsforslag var allerede indeholdt i Europa-Parlamentets andenbehandlingsholdning fra 
2010.

Ændringsforslag 166
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en ny fødevare er godkendt og 
opført på EU-listen, bør Kommissionen 
have beføjelser til at påbyde overvågning 
af anvendelsen af den pågældende 

(22) Når en ny fødevare er godkendt og 
opført på EU-listen, bør der indføres krav 
om overvågning af anvendelsen af den 
pågældende godkendte nye fødevare efter 
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godkendte nye fødevare efter 
markedsføringen med henblik på at sikre, 
at anvendelsen holder sig inden for sikre 
grænser som fastsat i EFSA's 
sikkerhedsvurdering.

markedsføringen med henblik på at sikre, 
at anvendelsen holder sig inden for sikre 
grænser som fastsat i EFSA's 
sikkerhedsvurdering. I alle tilfælde bør 
fødevarevirksomhederne underrette 
Kommissionen om enhver relevant 
oplysning vedrørende den fødevare, som 
de har markedsført.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ændringsforslag 88 og 89 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevareindustrien, og dermed 
innovation, er det under visse 
omstændigheder hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager i forbindelse 
med indsamling af oplysninger og data til 
støtte for en ansøgning vedrørende en ny 
fødevare, som indgives i henhold til denne 
forordning. Nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som fremlægges til 
støtte for en ansøgning om optagelse af en 
ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. 
Sådanne data og oplysninger bør, i en 
begrænset periode, ikke anvendes til fordel 
for en efterfølgende ansøger, medmindre 
den foregående ansøger har givet sit 
samtykke hertil. Beskyttelsen af 
videnskabelige data fremlagt af én ansøger 
bør ikke være til hinder for, at andre 
ansøger om optagelse på EU-listen på 

(23) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevareindustrien, og dermed 
innovation, er det under visse 
omstændigheder hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager i forbindelse 
med indsamling af oplysninger og data til 
støtte for en ansøgning vedrørende en ny 
fødevare, som indgives i henhold til denne 
forordning. Data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som fremlægges til 
støtte for en ansøgning om optagelse af en 
ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. 
Sådanne data og oplysninger bør, i en 
begrænset periode, ikke anvendes til fordel 
for en efterfølgende ansøger, medmindre 
den foregående ansøger har givet sit 
samtykke hertil. Beskyttelsen af 
videnskabelige data fremlagt af én ansøger 
bør ikke være til hinder for, at andre 
ansøger om optagelse på EU-listen på 
grundlag af deres egne videnskabelige data 
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grundlag af deres egne videnskabelige data 
eller under henvisning til de beskyttede 
data med den foregående ansøgers 
samtykke. Den samlede 
databeskyttelsesperiode på fem år, som den 
foregående ansøger har fået bevilget, bør 
dog ikke forlænges ved indrømmelse af 
databeskyttelse til efterfølgende ansøgere.

eller under henvisning til den første 
ansøgeres videnskabelige data med 
dennes samtykke.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevareindustrien, og dermed 
innovation, er det under visse 
omstændigheder hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager i forbindelse 
med indsamling af oplysninger og data til 
støtte for en ansøgning vedrørende en ny 
fødevare, som indgives i henhold til denne 
forordning. Nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som fremlægges til
støtte for en ansøgning om optagelse af en 
ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. 
Sådanne data og oplysninger bør, i en 
begrænset periode, ikke anvendes til fordel 
for en efterfølgende ansøger, medmindre 
den foregående ansøger har givet sit 
samtykke hertil. Beskyttelsen af 
videnskabelige data fremlagt af én ansøger 
bør ikke være til hinder for, at andre 
ansøger om optagelse på EU-listen på 
grundlag af deres egne videnskabelige data 
eller under henvisning til de beskyttede 
data med den foregående ansøgers
samtykke. Den samlede 
databeskyttelsesperiode på fem år, som den 

(23) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevareindustrien, og dermed 
innovation, er det under visse 
omstændigheder hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager i forbindelse 
med indsamling af oplysninger og data til 
støtte for en ansøgning vedrørende en ny 
fødevare, som indgives i henhold til denne 
forordning. Nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som fremlægges til 
støtte for en ansøgning om optagelse af en 
ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. 
Sådanne data og oplysninger bør, i en 
begrænset periode, ikke anvendes til fordel 
for en efterfølgende ansøger, medmindre 
den foregående ansøger har givet sit 
samtykke hertil. Beskyttelsen af 
videnskabelige data fremlagt af én ansøger 
bør ikke være til hinder for, at andre 
ansøger om optagelse på EU-listen på 
grundlag af deres egne videnskabelige data 
eller under henvisning til de beskyttede 
data med den foregående ansøgers 
samtykke. Den samlede 
databeskyttelsesperiode på ti år, som den 
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foregående ansøger har fået bevilget, bør 
dog ikke forlænges ved indrømmelse af 
databeskyttelse til efterfølgende ansøgere.

foregående ansøger har fået bevilget, bør 
dog ikke forlænges ved indrømmelse af 
databeskyttelse til efterfølgende ansøgere.

Or. en

Ændringsforslag 169
Biljana Borzan

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Samtidig med at der sikres en 
fortrolig behandling af ansøgningen, bør 
Kommissionen stille en vejledende liste 
over ansøgninger, som indeholder 
grundlæggende oplysninger, til rådighed 
for interesserede parter. Denne liste bør 
forebygge, at der indgives på hinanden 
følgende identiske ansøgninger eller 
dobbeltansøgninger, og derved mindske 
den administrative byrde for både de 
potentielle ansøgere og Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 170
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 
generelle mærkningskrav i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne samt andre relevante 
mærkningsbestemmelser i EU's 
fødevarelovgivning. I visse tilfælde kan det 
være nødvendigt at kræve supplerende 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 
generelle mærkningskrav i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne samt andre relevante 
mærkningsbestemmelser i EU's 
fødevarelovgivning. I visse tilfælde kan det 
være nødvendigt at kræve supplerende 
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mærkningsoplysninger, navnlig vedrørende 
beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse 
eller dens anvendelsesbetingelser, for at 
sikre, at forbrugerne informeres 
fyldestgørende om arten af den nye 
fødevare.

mærkningsoplysninger, navnlig vedrørende 
beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse 
eller dens anvendelsesbetingelser, for at 
sikre, at forbrugerne informeres 
fyldestgørende om arten af den nye 
fødevare. Materialer, som giver anledning 
til etiske betænkeligheder, som i den 
nuværende forordning (EF) nr. 258/97, 
bør ligeledes anføres på mærkningen for 
at sætte forbrugerne i stand til at træffe 
informerede valg.

Or. en

Ændringsforslag 171
Dita Charanzová

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Nye fødevarer er omfattet af 
kravene i EU-retten om materialer og 
genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer, navnlig Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 
1935/20041a og de særlige 
foranstaltninger, som er vedtaget i medfør 
heraf.

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer og om 
ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 
direktiv 89/109/EØF (EUT L 338 af 
13.11.2004, s. 4).

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning har til formål at give information og bekræfte, at nye fødevarer og 
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fødevarer fra tredjelande ikke kun er omfattet af EU's mærkningskrav, men også EU's 
emballagekrav. Den nye betragtning medfører ikke nogen ny retlig forpligtelse i denne 
forordning.

Ændringsforslag 172
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24b) I sin andenbehandling om dossieret 
for nye fødevarer fra 2010 krævede 
Europa-Parlamentet med et stort flertal et 
forbud mod markedsføring af fødevarer 
fra klonede dyr og deres afkom. Efter at 
forliget om nye fødevarer ikke førte til 
noget resultat i marts 2011, forpligtede 
Kommissionen sig til at fremsætte et 
specifikt forslag om klonede dyr og deres 
afkom under hensyntagen til både Rådets 
og Europa-Parlamentets holdning. I de 
forslag om kloning og klonede fødevarer, 
som blev fremsat i december 2013, er der 
imidlertid ikke fastsat nogen 
foranstaltninger vedrørende klonede dyrs 
afkom, selv ikke med henblik på at 
informere forbrugerne. Forslaget giver 
desuden ikke Europa-Parlamentet 
mulighed for at udøve sine rettigheder 
som medlovgiver. Det er derfor passende, 
at Kommissionen benytter den mulighed, 
som udnævnelsen af det nye 
kommissærkollegium giver, og trækker 
forslagene fra 2013 tilbage med henblik 
på at fremsætte nye forslag på grundlag 
af den almindelige lovgivningsprocedure 
for at tage hensyn til Parlamentets krav.

Or. en
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Begrundelse

Stik imod alle Kommissionens løfter tages der i forslaget om klonede fødevarer ikke hensyn til 
Parlamentets krav, og der fastsættes ikke nogen foranstaltninger vedrørende klonede dyrs 
afkom. Dette er et stort tilbageskridt i forhold til marts 2011, hvor mærkning af frisk oksekød i 
det mindste blev godkendt af alle institutionerne, og et slag i ansigtet på de MEP'er, som med 
et meget stort flertal havde krævet et forbud mod fødevarer fra klonede dyr og deres afkom. 
Retsgrundlaget for foranstaltningen giver desuden ikke mulighed for fælles 
beslutningstagning, hvilket betyder, at Parlamentet sågar ville blive frataget sine beføjelser 
som medlovgiver.

Ændringsforslag 173
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at gøre det muligt at ændre EU-
listen, i takt med at nye fødevarer 
godkendes, bør Kommissionens tillægges 
beføjelse til i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF at vedtage retsakter 
med henblik på at ajourføre EU-listen. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Forslag til forordning
Betragtning 27
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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

Or. fr

Ændringsforslag 175
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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.

(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 beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
TEUF.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 176
Eleonora Evi

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.

(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 sikkerhedsrelaterede 
indsigelser, bør Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. it

Ændringsforslag 177
Nicola Caputo

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.

(27) Den oprindelige EU-liste over 
traditionelle fødevarer fra et tredjeland
knyttes som bilag til denne forordning, og 
listen ajourføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Pavel Poc

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.

(27) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
26a 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.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF at 
vedtage delegerede retsakter med henblik på at ajourføre EU-listen.

Ændringsforslag 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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-

udgår
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122. Målet for denne 
forordning, nemlig at fastsætte 
harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af nye fødevarer i 
Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
bedre nås på EU-plan;

__________________
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).

Or. fr

Ændringsforslag 180
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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 definitionen af nye fødevarer, 
udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger 
eller anmeldelser vedrørende optagelse af 
fødevarer på EU-listen, nærmere 
bestemmelser om kontrol af ansøgningers 
og anmeldelsers gyldighed bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.
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__________________ __________________
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).

Or. en

Ændringsforslag 181
Nicola Caputo

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 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).

Or. en
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Ændringsforslag 182
Pavel Poc

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 udarbejdelse og indgivelse af 
ansøgninger eller anmeldelser vedrørende 
optagelse af fødevarer på EU-listen, 
nærmere bestemmelser om kontrol af 
ansøgningers og anmeldelsers gyldighed 
og 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).

Or. en

Begrundelse

En beslutning om anvendelsesområdet er af afgørende betydning for forordningen og bør 
derfor ikke træffes med gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 183
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF at vedtage delegerede 
retsakter for så vidt angår godkendelse af 
nye fødevarer og af traditionelle fødevarer 
fra et tredjeland, ajourføring af EU-listen 
og høringsprocessen til fastlæggelse af 
status som ny fødevare. 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.

Or. en

Ændringsforslag 184
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) For at supplere eller ændre visse 
bestemmelser i denne 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, fastlæggelsen og 
ajourføringen af EU-listen og vedtagelsen 
af overgangsforanstaltninger. Det er 
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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.

Or. en

Begrundelse

En beslutning om anvendelsesområdet er af afgørende betydning for forordningen og bør 
derfor ikke træffes med gennemførelsesretsakter. Kommissionen bør tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF at vedtage delegerede retsakter med henblik på at 
ajourføre EU-listen.

Ændringsforslag 185
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28c) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 
2004 om offentlig kontrol med henblik på 
verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes[1], fastsætter generelle regler 
for den offentlige kontrol med, om 
fødevarelovgivningen overholdes. 
Medlemsstaterne foretager derfor 
offentlig kontrol i henhold til forordning 
(EF) nr. 882/2004 for at håndhæve 
overholdelsen af nærværende forordning.

Or. en
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([1] EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s.1). Senest ændret 
ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).)

Begrundelse

En specifik henvisning til forordningen om offentlig kontrol var medtaget i Kommissionens 
forslag fra 2008, og det er passende at bevare denne henvisning.

Ændringsforslag 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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, at det indre marked fungerer 
effektivt, og samtidig sikre et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers og dyrs 
sundhed og forbrugernes interesser. 
Således bør følgende bestemmelser 
vedrøre produkter beregnet til konsum og 
dyrefoder, hvad enten det drejer sig om 
opdrættede dyr eller selskabsdyr.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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 

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, 
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forbrugernes interesser. miljøet og forbrugernes interesser.

Or. en

Ændringsforslag 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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, at det indre marked fungerer 
effektivt, og samtidig sikre et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers sundhed og 
forbrugernes interesser og et forbud mod 
markedsføring af fødevarer, der anvender 
nanomaterialer.

Or. fr

Begrundelse

Der findes i øjeblikket ingen pålidelig metode, der er anerkendt af det videnskabelige 
samfund, og som giver mulighed for at vurdere nanoteknologiers indvirkning på sundheden 
og miljøet, hverken på kort, mellemlang eller lang sigt.

Ændringsforslag 189
Renate Sommer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbrugernes 
interesser og samtidig sikre et 
velfungerende indre marked.
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Or. en

Ændringsforslag 190
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes interesser og af dyrs velfærd 
og miljøet og samtidig sikre et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag kombinerer ændringsforslag 28 i udkastet til betænkning med Europa-
Parlamentets andenbehandlingsændringer fra 2010.

Ændringsforslag 191
Eleonora Evi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) genetisk modificerede fødevarer, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003

a) genetisk modificerede fødevarer, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003 
og direktiv 18/2001/EF

Or. it

Ændringsforslag 192
Pavel Poc

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

Or. en


