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Ändringsförslag 94
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av både rådets och 
Europaparlamentets ståndpunkter av den 
29 mars 2011, när förlikningen om nya 
livsmedel strandade,

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den fria rörligheten för säkra och 
hälsosamma livsmedel är en väsentlig del
av den inre marknaden och bidrar i hög 
grad till medborgarnas hälsa och 
välbefinnande samt till att tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen. 
Skillnader mellan nationella lagar som 
gäller säkerhetsbedömning och 
godkännande av nya livsmedel kan hindra 
den fria rörligheten för dessa och därmed 
skapa orättvisa konkurrensvillkor.

(1) Den fria rörligheten för livsmedel bör 
inte automatiskt anses vara befogad, och 
genomförandet av den inre marknaden bör 
vara underordnat ett folkhälsokrav som 
det står varje stat fritt att utforma.

Or. fr

Motivering

Bland EU:s grundvärden bör man i högre grad slå vakt om medborgarnas intressen och 
subsidiaritetsprincipen än om utvecklingen av en integrerad och konkurrenskraftig marknad.
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Ändringsförslag 96
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och konsumenternas 
intressen samt att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som det 
säkerställs att öppenhet råder.

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, konsumenternas 
intressen, miljön och djurskydd samt att 
den inre marknaden fungerar effektivt 
samtidigt som det säkerställs att öppenhet 
råder. Dessutom bör 
försiktighetsprincipen alltid iakttas, såsom 
den fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av 
den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden 
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet7a.

____________
7a EGT L 31, 1.2.2002, s. 1

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att återinföra dessa ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt i 
andra behandlingen 2010.

Ändringsförslag 97
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och konsumenternas 
intressen samt att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som det 
säkerställs att öppenhet råder.

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, konsumenternas 
intressen, miljön och djurskydd samt att 
den inre marknaden fungerar effektivt 
samtidigt som det säkerställs att öppenhet 
råder. Dessutom bör 
försiktighetsprincipen alltid iakttas, såsom 
den fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av 
den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden 
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet7a.

____________
7a EUT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Motivering

Återinförande av ett ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt i andra 
behandlingen 2010.

Ändringsförslag 98
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och konsumenternas 
intressen samt att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som det 
säkerställs att öppenhet råder.

(2) Det måste i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, som baseras på 
försiktighetsprincipen, och 
konsumenternas intressen samt att den inre 
marknaden fungerar effektivt samtidigt 
som det säkerställs att öppenhet råder.



PE539.826v01-00 6/75 AM\1037316SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionsbestämmelserna om nya 
livsmedel fastställdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/978 och genom 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1852/20019. Dessa bestämmelser 
behöver uppdateras för att förenkla de 
nuvarande förfarandena för godkännande 
och för att ta hänsyn till den senaste 
utvecklingen av unionslagstiftningen. Av 
tydlighetsskäl bör förordning (EG) 
nr 258/97 och förordning (EG) 
nr 1852/2001 upphävas, och förordning
(EG) nr 258/97 bör ersättas med den här 
förordningen.

(3) Unionsbestämmelserna om nya 
livsmedel fastställdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/978 och genom 
kommissionens förordning
(EG) nr 1852/20019. Dessa bestämmelser 
behöver uppdateras för att förenkla de 
nuvarande förfarandena för godkännande
samtidigt som konsumentsäkerheten 
förbättras och hänsyn tas till den senaste 
utvecklingen av unionslagstiftningen. Av 
tydlighetsskäl bör förordning
(EG) nr 258/97 och förordning
(EG) nr 1852/2001 upphävas, och 
förordning (EG) nr 258/97 bör ersättas med 
den här förordningen.

__________________ __________________
8 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 
nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser (EGT L 43, 
14.2.1997, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 
nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser (EGT L 43, 
14.2.1997, s. 1).

9 Kommissionens förordning (EG) 
nr 1852/2001 av den 20 september 2001 
om fastställande av närmare bestämmelser 
om att göra vissa uppgifter tillgängliga för 
allmänheten och om skydd av uppgifter 
som skall tillhandahållas enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 (EGT L 253, 21.9.2001, 
s. 17).

9 Kommissionens förordning
(EG) nr 1852/2001 av den 
20 september 2001 om fastställande av 
närmare bestämmelser om att göra vissa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten och 
om skydd av uppgifter som skall 
tillhandahållas enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 258/97
(EGT L 253, 21.9.2001, s. 17).

Or. fr
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Ändringsförslag 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Livsmedel som är avsedda att användas 
för tekniska ändamål och genetiskt 
modifierade livsmedel bör inte omfattas av 
den här förordningen, eftersom de redan 
omfattas av andra unionsbestämmelser. 
Genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/200310, enzymer 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1332/200811, 
livsmedel som enbart används som 
tillsatser som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1333/200812, aromer som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1334/200813 och 
extraktionsmedel som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/32/EG14 bör därför inte 
omfattas av denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________ __________________
10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder 
(EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1332/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelsenzymer 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).
12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1333/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).
13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1334/2008 av 
den 16 december 2008 om aromer och 
vissa livsmedelsingredienser med 
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aromgivande egenskaper för användning 
i och på livsmedel (EUT L 354, 
31.12.2008, s. 34).
14 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/32/EG av den 23 april 2009 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om extraktionsmedel vid 
framställning av livsmedel och 
livsmedelsingredienser (omarbetning) 
(EUT L 141, 6.6.2009, s. 3).

Or. fr

Ändringsförslag 101
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Livsmedel som är avsedda att användas 
för tekniska ändamål och genetiskt 
modifierade livsmedel bör inte omfattas av 
den här förordningen, eftersom de redan 
omfattas av andra unionsbestämmelser. 
Genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/200310, enzymer 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1332/200811, 
livsmedel som enbart används som 
tillsatser som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1333/200812, aromer som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1334/200813 och 
extraktionsmedel som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/32/EG14 bör därför inte 
omfattas av denna förordning.

(4) Livsmedel som är avsedda att användas 
för tekniska ändamål och genetiskt 
modifierade livsmedel bör inte omfattas av 
den här förordningen, eftersom de redan 
omfattas av andra unionsbestämmelser. 
Genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/200310 och 
direktiv 18/2011/EG, enzymer som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1332/200811, livsmedel 
som enbart används som tillsatser som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1333/200812, aromer 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1334/200813 och 
extraktionsmedel som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/32/EG14 bör därför inte 
omfattas av denna förordning.

__________________ __________________
10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 

10 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
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modifierade livsmedel och foder 
(EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

modifierade livsmedel och foder 
(EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1332/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelsenzymer 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).

11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1332/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelsenzymer 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1333/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1333/2008 av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser 
(EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1334/2008 av 
den 16 december 2008 om aromer och 
vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper för användning 
i och på livsmedel (EUT L 354, 
31.12.2008, s. 34).

13 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1334/2008 av 
den 16 december 2008 om aromer och 
vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper för användning 
i och på livsmedel (EUT L 354, 
31.12.2008, s. 34).

14 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/32/EG av den 23 april 2009 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om extraktionsmedel vid 
framställning av livsmedel och 
livsmedelsingredienser (omarbetning) 
(EUT L 141, 6.6.2009, s. 3).

14 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/32/EG av den 23 april 2009 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om extraktionsmedel vid 
framställning av livsmedel och 
livsmedelsingredienser (omarbetning) 
(EUT L 141, 6.6.2009, s. 3).

Or. it

Motivering

Genetiskt modifierade organismer regleras av såväl den angivna förordningen som av 
direktiv 2001/18/EG.

Ändringsförslag 102
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga 

utgår
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kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

__________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 103
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att kategorierna 
kompletteras med ett tillägg av nya 
relevanta kategorier och med en 
hänvisning till den allmänna definitionen 
av livsmedel i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 178/200215.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).



AM\1037316SV.doc 11/75 PE539.826v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 104
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

(5) De kategorier av nya livsmedel som 
fastställs i artikel 1 i förordning 
(EG) nr 258/97 bör behållas och vid behov
uppdateras genom att lägga till relevanta 
nya kategorier samt en hänvisning till den 
allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 105
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga
kategorier ersätts med en hänvisning till 

(5) De kategorier av nya livsmedel som 
anges i artikel 1 i förordning (EG) 
nr 258/97 bör behållas och vid behov
uppdateras genom att lägga till relevanta 
nya kategorier samt en hänvisning till den 
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den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

allmänna definitionen av livsmedel i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/200215.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. en

Motivering

Ändring för konsekvensens skull.

Ändringsförslag 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga 
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras med en hänvisning till den 
allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215. Före den 
dag då denna förordning börjar tillämpas 
bör kommissionen efter samråd med 
berörda parter anta vägledning om 
kategorierna av nya livsmedel, för att 
hjälpa de sökande och medlemsstaterna 
att förstå om ett livsmedel omfattas av 
denna förordning eller inte samt vilken 
kategori av nya livsmedel det tillhör.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 15 Europaparlamentets och rådets 



AM\1037316SV.doc 13/75 PE539.826v01-00

SV

förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 107
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga 
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som anges i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga 
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215. Före den 
dag då denna förordning börjar tillämpas 
bör kommissionen, efter samråd med 
berörda aktörer, anta en vägledning om 
kategorierna av nya livsmedel för att 
hjälpa de sökande och medlemsstaterna 
att förstå om ett livsmedel omfattas av 
denna förordning eller inte, samt om 
vilken kategori av nya livsmedel ett nytt 
livsmedel ska hänföras till.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet 
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga 
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215.

(5) De befintliga kategorier av nya 
livsmedel som fastställs i artikel 1 i 
förordning (EG) nr 258/97 bör förtydligas 
och uppdateras genom att befintliga 
kategorier ersätts med en hänvisning till 
den allmänna definitionen av livsmedel i 
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200215. Vid 
fastställandet av kategorierna bör man ta 
hänsyn till möjligheterna till teknisk 
innovation för att försäkra sig om att även 
omstörtande innovationer följer samma 
godkännandeförfarande.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Ändringsförslag 109
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning bör tillämpas på 
livsmedel och livsmedelsingredienser som 
omfattas av följande kategorier: 
Livsmedel och livsmedelsingredienser 
med en ny eller avsiktligt förändrad 
primär struktur på molekylär nivå, 
livsmedel och livsmedelsingredienser som 
består av eller har isolerats ur 
mikroorganismer, svampar eller alger, 
livsmedel och livsmedelsingredienser för 
vilka det tillämpas en produktionsmetod 
som normalt inte används, när denna 
metod innebär betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen eller livsmedelsingredienserna 
vad beträffar deras näringsvärde, 
ämnesomsättning eller halt av icke 
önskvärda ämnen. Förteckningen bör 
hållas öppen så att den följer den 
vetenskapliga utvecklingen och 
utvecklingen av nya produkter. Om nya 
kategorier införs bör de vara 
väldefinierade, motiverade av 
säkerhetsskäl och konsekvensbedömda.

Or. en

Ändringsförslag 110
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att säkerställa kontinuiteten med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 258/97 bör kriteriet för huruvida ett 
livsmedel anses vara nytt även 
fortsättningsvis vara att det inte i någon 
betydande omfattning användes som 
människoföda i unionen före den dag då 
den förordningen trädde i kraft, dvs. den 

(6) För att säkerställa kontinuiteten med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 258/97 bör kriteriet för huruvida ett 
livsmedel anses vara nytt även 
fortsättningsvis vara att det inte i någon 
betydande omfattning användes som 
människoföda i unionen, dvs. finns 
tillgängligt på snabbköp, matbutiker i 
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15 maj 1997. Med användning i unionen 
bör även avses användning i 
medlemsstaterna oberoende av dagen för 
de olika medlemsstaternas anslutning till 
unionen.

allmänhet eller apotek, före den dag då 
den förordningen trädde i kraft, dvs. den 
15 maj 1997. Med användning i unionen 
bör även avses användning i 
medlemsstaterna oberoende av dagen för 
de olika medlemsstaternas anslutning till 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en 
inverkan på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/201116.

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen har en inverkan på 
livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten, konsumenternas 
hälsa och miljön. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet.

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) 
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt 
om upphävande av kommissionens 
direktiv 87/250/EEG, rådets 
direktiv 90/496/EEG, kommissionens 
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG, 
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 
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2008/5/EG samt kommissionens 
förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 
22.11.2011, s. 18).

Or. fr

Ändringsförslag 112
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/201116.

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Denna förordning
bör därför ytterligare förtydliga att ett 
livsmedel bör betraktas som nytt när en 
produktionsprocess som inte tidigare 
använts i unionen för livsmedelsproduktion 
tillämpas på det livsmedlet och resulterar i 
skillnader vad gäller struktur, 
sammansättning och näringsvärde för 
den färdiga produkten eller när livsmedel 
innehåller eller består av konstruerade 
nanomaterial enligt definitionen i
artikel 2.2 t i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1169/201116.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande 
av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 
rådets direktiv 90/496/EEG, 
kommissionens direktiv 1999/10/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG, kommissionens 
direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt 
kommissionens förordning (EG) 

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande 
av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 
rådets direktiv 90/496/EEG, 
kommissionens direktiv 1999/10/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG, kommissionens 
direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt 
kommissionens förordning (EG) 
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nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, 
s. 18).

nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, 
s. 18).

Or. it

Motivering

Det bör påpekas att ett nytt livsmedel inte enbart är ett resultat av nya produktionsmetoder 
eller av ”nanodimensionen” utan snarare av skillnader i fråga om struktur och 
näringsämnenas sammansättning i den färdiga produkten, något som för övrigt framgår på 
annat håll i den normativa delen av förslaget till förordning.

Ändringsförslag 113
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/201116.

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial.

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) 
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt 
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om upphävande av kommissionens 
direktiv 87/250/EEG, rådets 
direktiv 90/496/EEG, kommissionens 
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG, 
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 
2008/5/EG samt kommissionens 
förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 
22.11.2011, s. 18).

Or. en

Motivering

När det gäller definitionen av nanomaterial är det inte lämpligt att hänvisa till förordning 
(EU) nr 1169/2011, eftersom den handlar om märkning medan denna förordning handlar om 
riskbedömning. Efsa medger att osäkerheter finns och rekommenderar en tröskel på 
10 procent för livsmedelsrelaterade nanotillämpningar. Om tröskelvärdet på 50 procent även 
skulle tillämpas för riskbedömningar skulle det finnas en allvarlig risk för att vissa 
nanoingredienser inte fångas upp av definitionen, vilket i sin tur skulle innebära att de inte 
omfattas av riskbedömningen.

Ändringsförslag 114
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/201116.

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial.

__________________
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16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) 
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt 
om upphävande av kommissionens 
direktiv 87/250/EEG, rådets 
direktiv 90/496/EEG, kommissionens 
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG, 
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 
2008/5/EG samt kommissionens 
förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 
22.11.2011, s. 18).

Or. en

Ändringsförslag 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/201116.

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial.

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
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och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) 
nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt 
om upphävande av kommissionens 
direktiv 87/250/EEG, rådets 
direktiv 90/496/EEG, kommissionens 
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG, 
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 
2008/5/EG samt kommissionens 
förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 
22.11.2011, s. 18).

Or. en

Motivering

Med tanke på den rådande osäkerheten om säkerheten för livsmedelsrelaterade tillämpningar 
och att det för närvarande saknas validerade analytiska modeller för nanomaterial och 
detektionsmetoder för den lägre tröskeln för nanopartiklar, bör hänsyn tas till vetenskapliga 
framsteg och aktuellt forskningsläge i ny livsmedelslagstiftning och vid översynen av 
definitionen av nanomaterial.

Ändringsförslag 116
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/201116.

(7) Ny teknik inom 
livsmedelsproduktionen kan ha en inverkan 
på livsmedel och därmed på 
livsmedelssäkerheten. Det bör därför även 
förtydligas att ett livsmedel bör betraktas 
som nytt när en produktionsprocess som 
inte tidigare använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet eller när livsmedel innehåller 
eller består av konstruerade nanomaterial 
enligt definitionen i artikel 2.2 t i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/201116 i en omfattning som 
motsvarar eller överstiger 10 procent av 
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vikten eller volymen beräknat på summan 
av de halter som förekommer i de enskilda 
ingredienserna.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande 
av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 
rådets direktiv 90/496/EEG, 
kommissionens direktiv 1999/10/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG, kommissionens 
direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt 
kommissionens förordning (EG) 
nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, 
s. 18).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 av den 
25 oktober 2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna, 
och om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och 
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande 
av kommissionens direktiv 87/250/EEG, 
rådets direktiv 90/496/EEG, 
kommissionens direktiv 1999/10/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG, kommissionens 
direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt 
kommissionens förordning (EG) 
nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, 
s. 18).

Or. it

Ändringsförslag 117
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Enligt kommissionens 
rekommendation om definitionen av 
nanomaterial (2011/696/EU) kan 
antalsstorleksfördelningens tröskelvärde 
på 50 procent ersättas med ett 
tröskelvärde mellan 1 och 50 procent i 
specifika fall och där det av hänsyn till 
miljö, hälsa eller konkurrenskraft är 
motiverat. Med tanke på den rådande 
osäkerheten om nanomaterials säkerhet 
bör en lägre tröskel för antalet 
nanopartiklar, t.ex. 10 procent enligt 
Efsas vetenskapliga kommitté, övervägas 
för livsmedelsrelaterade tillämpningar i 
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stället för det nuvarande förslaget 
(50 procent).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen som är avsedda att användas som 
kosttillskott eller att tillföras livsmedel, 
inbegripet modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring, spannmålsbaserade 
livsmedel och barnmat för spädbarn och 
småbarn, livsmedel för speciella 
medicinska ändamål samt komplett 
kostersättning för viktkontroll omfattas av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/46/EG17, 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1925/200618 och 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 609/201319. Dessa ämnen bör 
också bedömas i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning när de 
omfattas av definitionen av nya livsmedel i 
denna förordning.

(8) Vitaminer, mineralämnen och andra 
ämnen som är avsedda att användas som 
kosttillskott eller att tillföras livsmedel 
samt komplett kostersättning för 
viktkontroll omfattas av bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/46/EG17, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1925/200618

och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 609/201319. Dessa 
ämnen bör också bedömas i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning när de 
omfattas av definitionen av nya livsmedel i 
denna förordning. Modersmjölksersättning 
och tillskottsnäring, spannmålsbaserade 
livsmedel och barnmat för spädbarn och 
småbarn samt livsmedel för särskilda 
medicinska ändamål kommer att regleras 
i en särskild förordning eftersom de 
berörda konsumenterna är särskilt 
sårbara.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 
12.7.2002, s. 51).

17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 
12.7.2002, s. 51).

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av den 
20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av den 
20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 
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30.12.2006, s. 26). 30.12.2006, s. 26).
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 609/2013 av den 
12 juni 2013 om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och komplett 
kostersättning för viktkontroll och om 
upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, 
kommissionens direktiv 96/8/EG, 
1999/21/EG, 2006/125/EG och 
2006/141/EG, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/39/EG och 
kommissionens förordningar (EG) 
nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009
(EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 609/2013 av den 
12 juni 2013 om livsmedel avsedda för 
spädbarn och småbarn, livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och komplett 
kostersättning för viktkontroll och om 
upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, 
kommissionens direktiv 96/8/EG, 
1999/21/EG, 2006/125/EG och 
2006/141/EG, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/39/EG och 
kommissionens förordningar
(EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009
(EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

Or. fr

Ändringsförslag 119
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Livsmedel och livsmedelsingredienser 
med en ny eller avsiktligt förändrad 
primär struktur på molekylär nivå, 
livsmedel och livsmedelsingredienser som 
innehåller, består av eller har isolerats ur 
mikroorganismer, svampar eller alger, 
livsmedel som härrör från vävnads- eller 
cellkulturer, livsmedel som innehåller, 
består av eller har isolerats ur växter eller 
djur eller delar därav, med undantag av 
djur och växter som har framställts 
genom traditionell förökning eller 
förädling och som tidigare utan risk har 
använts som livsmedel på 
unionsmarknaden, bör betraktas som nya 
livsmedel i enlighet med denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Ändring för konsekvensens skull.

Ändringsförslag 120
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Livsmedel med en ny eller avsiktligt 
förändrad primär molekylstruktur, 
livsmedel som består av eller har isolerats 
ur mikroorganismer, svampar eller alger, 
nya stammar av mikroorganismer som 
inte under längre tid visat sig vara säkra 
att använda samt koncentrat av ämnen 
som förekommer naturligt i växter bör 
betraktas som nya livsmedel i enlighet 
med denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att återinföra dessa ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt i 
andra behandlingen 2010.

Ändringsförslag 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) När det sker en väsentlig förändring av 
produktionsprocessen för ett ämne som har 
använts i enlighet med 

(9) När det sker en väsentlig förändring av 
produktionsprocessen för ett ämne som har 
använts i enlighet med 
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direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) 
nr 1925/2006 eller förordning (EU) 
nr 609/2013, eller en förändring av 
partikelstorleken hos ett sådant ämne, till 
exempel med hjälp av nanoteknik, kan
detta vara av betydelse för livsmedlet och 
därmed för livsmedelssäkerheten. Ämnet 
bör därför betraktas som ett nytt livsmedel 
i enlighet med denna förordning och bli 
föremål för förnyad utvärdering först i 
enlighet med denna förordning och sedan i 
enlighet med relevant specifik lagstiftning.

direktiv 2002/46/EG, förordning
(EG) nr 1925/2006 eller förordning
(EU) nr 609/2013, är detta av betydelse för 
livsmedlet och därmed för 
livsmedelssäkerheten, konsumenternas 
hälsa och miljön. Ämnet bör därför 
betraktas som ett nytt livsmedel i enlighet 
med denna förordning och bli föremål för 
förnyad utvärdering först i enlighet med 
denna förordning och sedan i enlighet med 
relevant specifik lagstiftning. När det rör 
sig om en förändring av partikelstorleken 
hos ett sådant ämne, till exempel med 
hjälp av nanoteknik, kommer ämnet att 
förbjudas.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Om ett livsmedel före den 
15 maj 1997 uteslutande användes som 
eller i ett kosttillskott enligt definitionen 
i artikel 2 a i direktiv 2002/46/EG bör det 
få släppas ut på marknaden i unionen efter 
den dagen för samma användning utan att 
betraktas som nytt livsmedel i enlighet med 
denna förordning. Denna användning som 
eller i ett kosttillskott bör dock inte beaktas 
vid bedömningen av om livsmedlet i 
betydande omfattning användes som 
människoföda i unionen före den 
15 maj 1997. Annan användning av 
livsmedlet i fråga än i eller som ett 
kosttillskott bör därför omfattas av denna 
förordning.

(10) Om ett livsmedel före den 
15 maj 1997 uteslutande användes som 
eller i ett kosttillskott enligt definitionen 
i artikel 2 a i direktiv 2002/46/EG bör det 
få släppas ut på marknaden i unionen efter 
den dagen för samma användning utan att 
betraktas som nytt livsmedel i enlighet med 
denna förordning. Denna användning som 
eller i ett kosttillskott bör dock inte beaktas 
vid bedömningen av om livsmedlet i 
betydande omfattning, dvs. fanns 
tillgängligt på snabbköp, matbutiker i 
allmänhet eller apotek, användes som 
människoföda i unionen före den 
15 maj 1997. Annan användning av 
livsmedlet i fråga än i eller som ett 
kosttillskott bör därför omfattas av denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Livsmedel som härrör från klonade 
djur har reglerats enligt förordning 
(EG) nr 258/1997. Det är viktigt att det 
inte uppstår rättslig oklarhet kring 
utsläppandet på marknaden av livsmedel 
från djurkloner och/eller deras 
avkommor. Innan särskild lagstiftning om 
livsmedel som härrör från klonade djur 
och deras avkommor träder i kraft bör 
dessa livsmedel omfattas av denna 
förordning, under förutsättning att de är 
lämpligt märkta för slutkonsumenten när 
de släpps ut på unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

Ändring för konsekvensens skull.

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

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör begränsas och kontrollen av dessa 
livsmedel bör skärpas, även om historisk 
och säker användning som livsmedel i ett 
tredjeland har påvisats.
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Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

Or. fr

Ändringsförslag 125
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

(11) Utsläppande av traditionella 
livsmedel, såsom insekter, från 
tredjeländer på marknaden i unionen bör 
underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

Or. en

Ändringsförslag 126
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
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användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för huvuddelen
av landets befolkning under minst 50 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

Or. it

Ändringsförslag 127
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland under minst 
25 år enligt vetenskaplig och teknisk 
vägledning som kommer att utfärdas av 
Europeiska 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa). 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

Or. en

Motivering

När det gäller ”historisk och säker användning av ett livsmedel” bör Efsa fastställa 
uppgiftskrav och tydligare kriterier för vad ”historisk och säker användning” innebär.
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Ändringsförslag 128
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor. Traditionella livsmedel från 
tredjeländer bör automatiskt genomgå en 
fullständig riskbedömning av Efsa i 
början av förfarandet, även om inga 
motiverade invändningar avseende 
säkerheten har framförts.

Or. en

Ändringsförslag 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Bedömningen av om ett livsmedel 
används i betydande omfattning eller inte 
av befolkningen i ett tredjeland bör 
grundas på information från aktörer inom 
livsmedelssektorn och bör vid behov 
kompletteras av ytterligare tillgänglig 
information från tredjelandet. Om 
informationen om ett livsmedels 
användning som människoföda är 
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otillräcklig bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar 
kommissionen, Efsa och 
livsmedelsaktörer, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga vad som menas med att ett livsmedel används i 
ˮbetydandeˮ omfattning.

Ändringsförslag 130
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011.

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, och 
antingen är obearbetade eller har 
genomgått en primär process. Livsmedlet 
bör emellertid inte betraktas som 
traditionellt om en sekundär process där 
livsmedel har kombinerats på ett särskilt 
sätt för att ändra livsmedlets egenskaper 
eller om en ny produktionsprocess har 
tillämpats på det eller om livsmedlet 
innehåller eller består av ”konstruerade 
nanomaterial” enligt definitionen i 
artikel 2.2 t i förordning (EU) 
nr 1169/2011.



PE539.826v01-00 32/75 AM\1037316SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Nästan alla livsmedel kommer från primärproduktion. Syftet med denna kategori är att införa 
ett mindre betungande ansökningsförfarande för utsläppandet på EU-marknaden av 
traditionella livsmedel, som frukt, juicer och fröer. Det är därför nödvändigt att för 
branschen och konsumenterna klargöra vilken typ av process som är tillåten och som inte 
ändrar livsmedlens egenskaper.

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011.

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en process som tidigare inte har tillämpats 
på denna sorts livsmedel används eller om 
livsmedlet innehåller eller består av 
konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan, Stefan Eck
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011.

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial.

Or. en

Motivering

När det gäller definitionen av nanomaterial är det inte lämpligt att hänvisa till förordning 
(EU) nr 1169/2011, eftersom den handlar om märkning medan denna förordning handlar om 
riskbedömning. Efsa medger att osäkerheter finns och rekommenderar en tröskel på 
10 procent för livsmedelsrelaterade nanotillämpningar. Om tröskelvärdet på 50 procent även 
skulle tillämpas för riskbedömningar skulle det finnas en allvarlig risk för att vissa 
nanoingredienser inte fångas upp av definitionen, vilket i sin tur skulle innebära att de inte 
omfattas av riskbedömningen.

Ändringsförslag 133
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
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tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011.

tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 134
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från 
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011.

(12) Det bör förtydligas att livsmedel från 
tredjeländer som betraktas som nya 
livsmedel i unionen endast bör betraktas 
som traditionella livsmedel från 
tredjeländer om de härrör från
primärproduktion enligt definitionen i 
artikel 3 förordning (EG) nr 178/2002, 
oavsett om det rör sig om bearbetade eller 
obearbetade livsmedel. Livsmedlet bör 
därför inte betraktas som traditionellt om 
en ny produktionsprocess har tillämpats på 
det eller om livsmedlet innehåller eller 
består av konstruerade nanomaterial enligt 
definitionen i artikel 2.2 t i förordning 
(EU) nr 1169/2011 i en omfattning som 
motsvarar eller överstiger 10 procent av 
vikten eller volymen beräknat på summan 
av de halter som förekommer i de enskilda 
ingredienserna.

Or. it
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Ändringsförslag 135
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Livsmedelsprodukter som framställts 
av livsmedelsingredienser som inte 
omfattas av denna förordning bör inte 
betraktas som nya livsmedel, särskilt om 
produkten framställts genom ändring av 
livsmedlets ingredienser eller 
sammansättningen hos eller mängden av 
sådana livsmedelsingredienser. 
Förändringar av en livsmedelsingrediens, 
såsom selektiva extrakt eller användning av 
andra delar av en växt, som hittills inte i 
någon betydande omfattning använts som 
människoföda i unionen, bör dock omfattas 
av denna förordning.

(13) Livsmedelsprodukter som framställts 
av livsmedelsingredienser som inte 
omfattas av denna förordning bör inte 
betraktas som nya livsmedel, särskilt om 
produkten framställts genom ändring av 
livsmedlets ingredienser eller 
sammansättningen hos eller mängden av 
sådana livsmedelsingredienser. 
Förändringar av en livsmedelsingrediens, 
såsom selektiva extrakt eller användning av 
andra delar av en växt, som hittills inte i 
någon betydande omfattning använts som 
människoföda i unionen, dvs. finns 
tillgängligt på snabbköp, matbutiker i 
allmänhet eller apotek, bör dock omfattas 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 136
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör tilldelas 
genomförandebefogenheter att besluta om 
huruvida ett visst livsmedel omfattas av 
definitionen av ett nytt livsmedel och 
därför omfattas av bestämmelserna om 
nya livsmedel i denna förordning.

utgår

Or. en
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Motivering

Beslut om omfattning är centrala för förordningen och bör därför inte fattas genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 137
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör tilldelas 
genomförandebefogenheter att besluta om 
huruvida ett visst livsmedel omfattas av 
definitionen av ett nytt livsmedel och 
därför omfattas av bestämmelserna om 
nya livsmedel i denna förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Beslut om omfattning är centrala för förordningen och bör därför inte fattas genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 138
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
någon betydande omfattning inom unionen 
före den 15 maj 1997 bör grundas på den 
information som lämnas av 
livsmedelsföretagare och i förekommande 

(16) Bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
någon betydande omfattning inom unionen 
före den 15 maj 1997 bör grundas på den 
information som lämnas av 
livsmedelsföretagare och i förekommande 



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

SV

fall stöds av annan information som är 
tillgänglig i medlemsstaterna. 
Livsmedelsföretagare bör samråda med 
medlemsstaterna om de är osäkra på 
statusen för det livsmedel som de avser att 
släppa ut på marknaden. Om det saknas 
information om huruvida livsmedlet före 
den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagare, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

fall stöds av annan information som är 
tillgänglig i medlemsstaterna. 
Livsmedelsföretagare bör samråda med 
medlemsstaterna om de är osäkra på 
statusen för det livsmedel som de avser att 
släppa ut på marknaden. Om det saknas 
information om huruvida livsmedlet före 
den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande för inhämtande av 
sådan information.

Or. en

Motivering

Detta beslut är centralt och bör därför inte fattas genom genomförandeakter.

Ändringsförslag 139
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 
före den 15 maj 1997 i betydande 
omfattning användes som människoföda i 
unionen bör grundas på den information 
som livsmedelsföretagare lämnar och i 
förekommande fall stödjas av annan
information som medlemsstaterna har 
tillgång till. Livsmedelsföretagare bör 
samråda med medlemsstaterna om de är 
osäkra på statusen för det livsmedel som de 
avser att släppa ut på marknaden. Om det 
saknas information om huruvida livsmedlet 
före den 15 maj 1997 användes som 

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 
före den 15 maj 1997 i betydande 
omfattning användes som människoföda i 
unionen bör grundas på den information 
som livsmedelsföretagare lämnar och den
information som medlemsstaterna har 
tillgång till. Livsmedelsföretagare bör 
samråda med medlemsstaterna om de är 
osäkra på statusen för det livsmedel som de 
avser att släppa ut på marknaden. Om det 
saknas information om huruvida livsmedlet 
före den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
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människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar
kommissionen, medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagare, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

otillräcklig, bör produkten i fråga 
betraktas som en ny livsmedelsprodukt.

Or. it

Ändringsförslag 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 
före den 15 maj 1997 i betydande 
omfattning användes som människoföda i 
unionen bör grundas på den information 
som livsmedelsföretagare lämnar och i 
förekommande fall stödjas av annan 
information som medlemsstaterna har 
tillgång till. Livsmedelsföretagare bör 
samråda med medlemsstaterna om de är 
osäkra på statusen för det livsmedel som de 
avser att släppa ut på marknaden. Om det 
saknas information om huruvida livsmedlet 
före den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar 
kommissionen, medlemsstaterna och
livsmedelsföretagare, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

(16) Bedömningen av om ett livsmedel 
före den 15 maj 1997 i betydande 
omfattning användes som människoföda i 
unionen bör grundas på den information 
som livsmedelsaktörer lämnar och i 
förekommande fall stödjas av annan 
information som medlemsstaterna har 
tillgång till. Livsmedelsaktörer bör 
samråda med medlemsstaterna om de är 
osäkra på statusen för det livsmedel som de 
avser att släppa ut på marknaden. Om det 
saknas information om huruvida livsmedlet 
före den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar 
kommissionen, medlemsstaterna och
livsmedelsaktörer, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

Or. fr
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Motivering

Begreppet ˮföretagareˮ tolkas inte på samma sätt i de olika medlemsstaterna. För ökad 
rättssäkerhet bör begreppet ˮaktörˮ i stället användas.

Ändringsförslag 141
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
någon betydande omfattning inom unionen 
före den 15 maj 1997 bör grundas på den 
information som lämnas av 
livsmedelsföretagare och i förekommande 
fall stöds av annan information som är 
tillgänglig i medlemsstaterna. 
Livsmedelsföretagare bör samråda med 
medlemsstaterna om de är osäkra på 
statusen för det livsmedel som de avser att 
släppa ut på marknaden. Om det saknas 
information om huruvida livsmedlet före 
den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagare, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

(16) Bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
någon betydande omfattning, dvs. fanns 
tillgängligt på snabbköp, matbutiker i 
allmänhet eller apotek, inom unionen före 
den 15 maj 1997 bör grundas på den 
information som lämnas av 
livsmedelsföretagare och i förekommande 
fall stöds av annan information som är 
tillgänglig i medlemsstaterna. 
Livsmedelsföretagare bör samråda med 
medlemsstaterna om de är osäkra på 
statusen för det livsmedel som de avser att 
släppa ut på marknaden. Om det saknas 
information om huruvida livsmedlet före 
den 15 maj 1997 användes som 
människoföda, eller om informationen är 
otillräcklig, bör det fastställas ett enkelt 
och tydligt förfarande, som involverar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagare, för inhämtande av 
sådan information. Kommissionen bör 
tilldelas genomförandebefogenheter att 
fastställa stegen för ett sådant 
samrådsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 142
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de 
kriterier som fastställs i denna förordning. 
Nya livsmedel bör vara säkra och 
användningen av dem bör inte vilseleda 
konsumenten. Därför bör ett nytt livsmedel 
som är avsett att ersätta ett annat livsmedel 
inte skilja sig från detta livsmedel på ett 
sätt som skulle kunna vara näringsmässigt
mindre fördelaktigt för konsumenten.

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de 
kriterier som fastställs i denna förordning. 
Nya livsmedel bör vara säkra och 
användningen av dem bör inte vilseleda 
konsumenten. Därför bör ett nytt livsmedel 
som är avsett att ersätta ett annat livsmedel 
inte skilja sig från detta livsmedel på ett 
sätt som skulle kunna vara mindre 
fördelaktigt för konsumenten.

Or. it

Motivering

I själva verket avser nackdelen livsmedlet som helhet och kan inte på några villkor – trots det 
nya livsmedlets natur – begränsas till enbart näringsvärdet, utan måste med nödvändighet 
omfatta ett bredare fält av livsmedlets sammansättning. Vi föreslår därför att man stryker 
”näringsmässigt” som inte verkar återspegla samtliga de nyheter som kan införas genom det 
nya livsmedlet.

Ändringsförslag 143
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de 
kriterier som fastställs i denna förordning. 
Nya livsmedel bör vara säkra och 
användningen av dem bör inte vilseleda 
konsumenten. Därför bör ett nytt livsmedel 
som är avsett att ersätta ett annat livsmedel 

(17) Nya livsmedel bör godkännas och 
användas endast om de uppfyller de 
kriterier som fastställs i denna förordning. 
Nya livsmedel bör vara säkra och 
hälsosamma för konsumenterna och 
användningen av dem bör inte vilseleda 
konsumenten. Därför bör ett nytt livsmedel 
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inte skilja sig från detta livsmedel på ett 
sätt som skulle kunna vara näringsmässigt 
mindre fördelaktigt för konsumenten.

som är avsett att ersätta ett annat livsmedel 
inte skilja sig från detta livsmedel på ett 
sätt som skulle kunna vara näringsmässigt 
mindre fördelaktigt för konsumenten. 
Bedömningen av nya livsmedels säkerhet 
bör grundas på försiktighetsprincipen 
som fastställs i artikel 7 i förordning 
(EG) nr 178/2002.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att återinföra hänvisningen till försiktighetsprincipen, som fanns med i 
Europaparlamentets ståndpunkt i andra behandlingen 2010. Kravet att nya livsmedel ska 
vara hälsosamma för konsumenterna motsvarar förordning (EG) nr 1333/2008 om 
livsmedelstillsatser (artikel 6.2).

Ändringsförslag 144
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
genom en genomförandeakt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
upprättas en unionsförteckning över nya 
livsmedel genom att nya livsmedel som 
redan godkänts eller anmälts enligt 
artiklarna 4, 5 eller 7 i förordning (EG) 
nr 258/97 införs i unionsförteckningen, 
inklusive eventuella befintliga villkor för 
godkännande.
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saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av 
unionsförteckningen.

Or. en

Motivering

Förteckningen över nya livsmedel bör bifogas denna förordning och uppdateras genom 
delegerade akter.

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför
genom en genomförandeakt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 
saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av unionsförteckningen.

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
upprättas en unionsförteckning över nya 
livsmedel genom att nya livsmedel som 
redan godkänts eller anmälts enligt 
artiklarna 4, 5 eller 7 i förordning
(EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 
saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av unionsförteckningen.
Unionsförteckningen bör godkännas av 
varje medlemsstat, och all harmonisering 
av lagstiftning som har sitt ursprung i 
denna förordning bör fortsatt omfattas av 
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bestämmelserna i artikel 114.4 i 
EUF-fördraget. Förteckningen bör vara 
öppen, lättillgänglig och regelbundet 
uppdateras.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
genom en genomförandeakt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 
saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av unionsförteckningen.

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
genom en genomförandeakt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 
saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av unionsförteckningen.

För att följa de senaste tekniska 
innovationerna och den vetenskapliga 
utvecklingen bör förteckningen vid behov 
regelbundet och flexibelt uppdateras och 
utökas.

Or. en



PE539.826v01-00 44/75 AM\1037316SV.doc

SV

Ändringsförslag 147
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
genom en genomförandeakt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 
saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av 
unionsförteckningen.

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
upprättas en unionsförteckning över nya 
livsmedel genom att nya livsmedel som 
redan godkänts eller anmälts enligt 
artiklarna 4, 5 eller 7 i förordning (EG) 
nr 258/97 införs i unionsförteckningen, 
inklusive eventuella befintliga villkor för 
godkännande. Den ursprungliga 
unionsförteckningen över godkända nya 
livsmedel, som utgör ett centralt element, 
bör bifogas som bilaga till denna 
förordning, och förteckningen bör 
uppdateras genom delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 148
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 

(18) Nya livsmedel bör inte släppas ut på 
marknaden eller användas i livsmedel som 
används som människoföda om de inte 
finns upptagna på en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen (nedan 
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kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
genom en genomförandeakt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande. 
Eftersom dessa nya livsmedel redan har 
säkerhetsbedömts, producerats och 
saluförts lagligt i unionen och hittills inte 
har medfört någon hälsorisk bör det 
rådgivande förfarandet användas för det 
första upprättandet av 
unionsförteckningen.

kallad unionsförteckningen). Det bör därför 
genom en delegerad akt upprättas en 
unionsförteckning över nya livsmedel 
genom att nya livsmedel som redan 
godkänts eller anmälts enligt artiklarna 4, 5 
eller 7 i förordning (EG) nr 258/97 införs i 
unionsförteckningen, inklusive eventuella 
befintliga villkor för godkännande.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget för att uppdatera unionsförteckningen.

Ändringsförslag 149
Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Nya tekniker och innovationer som 
bioteknik och nanoteknik bör främjas i 
livsmedelsproduktionen eftersom detta 
kan minska livsmedelsproduktionens 
miljöinverkan, öka livsmedelssäkerheten 
och medföra fördelar för konsumenterna. 
Utvecklingen i livsmedelsproduktionen 
bör därför alltid bedömas mot bakgrund 
av de senaste vetenskapliga beläggen för 
att se till att kontrollen av 
livsmedelssäkerheten i EU bygger på 
sunda och vetenskapliga kriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning 
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Kommissionen bör därför ges befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget, för att uppdatera 
förteckningen.

Or. en

Motivering

Eftersom dessa åtgärder tillämpas allmänt och är utformade för att komplettera eller ändra 
vissa icke-väsentliga delar av denna förordning bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-förordningen, för att uppdatera 
förteckningen.

Ändringsförslag 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
som är tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett
striktare förfarande för uppdatering av 
unionsförteckningen. Varje medlemsstat 
bör lämna ett yttrande som är positivt till 
en uppdatering av unionsförteckningen
med ett livsmedel från ett tredjeland. Om 
en medlemsstat lämnar ett negativt 
yttrande kan den besluta om huruvida fri 
rörlighet ska tillämpas för livsmedlet från 
ett tredjeland på sitt territorium eller inte.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
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inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning 
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Kommissionen bör därför tilldelas 
delegerade befogenheter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för att 
uppdatera unionsförteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning 
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör de sökande 
kunna välja ett snabbare och förenklat 
förfarande för uppdatering av 
unionsförteckningen för att få samma 
tidsfrister för tillträde som de som gäller 
för motsvarande EU-produkter. Det 
förfarandet ska godkännas om det inte 
framförs några motiverade invändningar 
avseende säkerheten. Eftersom 
uppdateringen av unionsförteckningen 
förutsätter att de kriterier som anges i 
denna förordning tillämpas bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

Or. it
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Ändringsförslag 154
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning 
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering, för varje enskilt fall, av 
unionsförteckningen om det inte framförs 
några motiverade invändningar avseende 
säkerheten. Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning 
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 155
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 

(19) Ett nytt livsmedel bör godkännas 
genom att unionsförteckningen uppdateras 
i överensstämmelse med de kriterier och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning. Det bör inrättas ett förfarande 
med fastställda tidsfrister som är effektivt 
och tydligt. När det gäller traditionella 
livsmedel från tredjeländer med historisk 
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och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Eftersom uppdateringen av 
unionsförteckningen förutsätter att de 
kriterier som anges i denna förordning 
tillämpas bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för detta 
ändamål.

och säker användning bör det införas ett 
snabbare och förenklat förfarande för 
uppdatering av unionsförteckningen om det 
inte framförs några motiverade 
invändningar avseende säkerheten. 
Kommissionen bör därför ges befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget, för att uppdatera 
förteckningen.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget för att uppdatera unionsförteckningen.

Ändringsförslag 156
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det bör även fastställas kriterier för 
bedömningen av de säkerhetsrisker som 
nya livsmedel kan medföra. För att 
säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 
bedömning av nya livsmedel bör sådana 
bedömningar göras av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

(20) Det bör även fastställas kriterier för 
bedömningen av de säkerhetsrisker som 
nya livsmedel kan medföra. För att 
säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 
bedömning av nya livsmedel bör sådana 
bedömningar göras öppet och med 
möjlighet för de berörda parterna att delta
av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) i samråd med 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och efter samråd 
med företrädarna för kollektiva intressen.

Or. it
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Ändringsförslag 157
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det bör även fastställas kriterier för 
bedömningen av de säkerhetsrisker som 
nya livsmedel kan medföra. För att 
säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 
bedömning av nya livsmedel bör sådana 
bedömningar göras av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

(20) Det bör även tydligt definieras och
fastställas kriterier för bedömningen av de 
säkerhetsrisker som nya livsmedel kan 
medföra. För att säkerställa en 
harmoniserad vetenskaplig bedömning av 
nya livsmedel bör sådana bedömningar 
göras av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa). Efsa bör utföra 
sina bedömningar på ett öppet sätt och 
inrätta ett nätverk tillsammans med 
medlemsstaterna och den rådgivande 
kommittén för nya livsmedel och 
produktionsmetoder (ACNFP). Alla nya 
egenskaper som kan påverka hälsan bör 
bedömas individuellt.

Or. en

Ändringsförslag 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller eventuell användning 
av nanomaterial för livsmedelsbruk, 
ansåg Efsa i sitt yttrande av den 
6 april 201121 om riktlinjerna för 
riskbedömning av tillämpningen av 
nanovetenskap och nanoteknik i 
livsmedels- och foderkedjan att det endast 
föreligger begränsade uppgifter om olika 
aspekter av konstruerade nanomaterials 
toxikokinetik och toxikologi och att det 
kan vara nödvändigt att ändra de 
befintliga toxicitetstestmetoderna. För att 

utgår
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bättre kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller 
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial.

__________________
21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikelnr 2140.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 
att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial.

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, 
bekräftade Efsa i sitt yttrande av den 
6 april 201121 om riktlinjerna för 
riskbedömning av tillämpningen av 
nanovetenskap och nanoteknik i 
livsmedels- och foderkedjan att de 
befintliga testmetoderna kan vara 
olämpliga för att bedöma riskerna i 
samband med nanomaterial, och ansåg 
närmare bestämt att det endast föreligger 
begränsade uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk ska
kommissionen därför utan dröjsmål
utveckla testmetoder utan djurförsök som 
beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial.
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__________________ __________________
21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikelnr 2140.

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikel nr 2140.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag fanns redan med i Europaparlamentets ståndpunkt i andra 
behandlingen 2010. Följande anges i Efsa-rapporten: ”Det råder för närvarande osäkerhet 
kring identifiering, karakterisering och detektion av konstruerat nanomaterial, vilket beror på 
att det saknas lämpliga och validerade testmetoder för att täcka alla möjliga tillämpningar av 
samt aspekter och egenskaper hos konstruerat nanomaterial. Det råder dessutom osäkerhet 
om huruvida de nuvarande biologiska och toxikologiska standardtestmetoderna verkligen kan 
tillämpas på konstruerat nanomaterial.” 

Ändringsförslag 160
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 
att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller 
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial.

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 
att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller 
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial. Bedömningen av 
nanomaterial i livsmedel eller 
livsmedelsingredienser bör omfatta 
uppgifter om sammansättning, 
näringsvärde, ämnesomsättning, avsedd 
användning, förekomst av 
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mikrobiologiska och kemiska förorenande 
ämnen, undersökningar av riskerna för 
toxiska, näringsmässiga och allergiska 
effekter samt uppgifter om 
tillverkningsprocessen för livsmedlet eller 
livsmedelsingrediensen. Dessutom bör 
även konsumentfrågor och etiska 
betänkligheter beaktas i den vetenskapliga 
säkerhetsbedömningen.

__________________ __________________
21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikelnr 2140.

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikel nr 2140.

Or. en

Ändringsförslag 161
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 
att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller 
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial.

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 
att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller 
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial. I ljuset av de brister som 
föreligger i fråga om toxikologiska 
egenskaper och mätmetoder är det 
nödvändigt att tillämpa 
försiktighetsprincipen för att minska 
risken för att människor exponeras för 
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nanomaterial.

__________________ __________________
21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikelnr 2140.

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikel nr 2140.

Or. it

Ändringsförslag 162
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att skydda människors hälsa 
bör användningen av nanotekniker i 
livsmedelsproduktionen vara förbjuden 
tills lämpliga nanospecifika testmetoder 
har godkänts för användning och 
lämpliga säkerhetsbedömningar på 
grundval av dessa tester kan utföras.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att återinföra detta ändringsförslag från Europaparlamentets ståndpunkt i 
andra behandlingen eftersom det inte har hänt så mycket sedan dess och Efsa bekräftar att 
det råder osäkerhet kring testmetoder för nanomaterial.

Ändringsförslag 163
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Det finns olika tolkningar av 
begreppet ”partikel”. Det bör därför 
klargöras att livsmedel som innehåller 
mjuka nanomaterial, såsom miceller eller 
liposomer, också omfattas av definitionen 
av nya livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 164
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) När testmetoder tillämpas på 
nanomaterial ska det bifogas en 
förklaring om att de är vetenskapligt 
adekvata för nanomaterial samt, i 
förekommande fall, om vilka tekniska 
anpassningar/justeringar som gjorts för 
att beakta nanomaterialens särdrag.

Or. en

Motivering

Denna ordalydelse har redan överenskommits inom ramen för förordning (EU) nr 528/2012 
om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (se bilaga II 
punkt 5).

Ändringsförslag 165
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
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för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21d) Endast nanomaterial som tagits upp 
i en förteckning över godkända ämnen 
bör finnas i livsmedelsförpackningar och 
förses med ett gränsvärde för överföring 
till livsmedelsprodukterna i 
förpackningarna.

Or. en

Motivering

Eftersom denna förordning bland annat handlar om nanomaterial i livsmedel är det viktigt att 
se till att även nanopartiklar som oavsiktligt kan migrera in i livsmedel beaktas. Det finns ett 
brådskande behov av åtgärder eftersom det ännu inte finns någon särskild lagstiftning på 
detta område. Antingen saknas testkrav helt eller så används olämpliga testmetoder. Detta 
ändringsförslag fanns redan med i Europaparlamentets ståndpunkt i andra behandlingen 
2010.

Ändringsförslag 166
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) När ett nytt livsmedel har godkänts 
och upptagits i unionsförteckningen bör 
kommissionen ha befogenhet att införa 
krav på övervakning efter utsläppandet på 
marknaden för att kunna övervaka 
användningen av det godkända nya 
livsmedlet för att säkerställa att 
användningen håller sig inom de säkra 
gränser som fastställts i Efsas 
säkerhetsbedömning.

(22) När ett nytt livsmedel har godkänts 
och upptagits i unionsförteckningen bör 
krav på övervakning efter utsläppandet på 
marknaden införas för att kunna övervaka 
användningen av det godkända nya 
livsmedlet för att säkerställa att 
användningen håller sig inom de säkra 
gränser som fastställts i Efsas 
säkerhetsbedömning. I alla händelser bör 
livsmedelsföretagen lämna all relevant 
information till kommissionen om 
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livsmedel som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslagen 88 och 89 i förslaget till betänkande.

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

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stimulera forskning och 
utveckling inom den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin, och därigenom även 
innovation, är det under vissa 
omständigheter lämpligt att skydda de 
investeringar som innovatörer gjort i 
samband med insamling av uppgifter och 
data till stöd för en ansökan enligt denna 
förordning. Nyligen framtagna 
vetenskapliga rön och äganderättsligt 
skyddade data till stöd för en ansökan om 
införande av ett nytt livsmedel i 
unionsförteckningen bör skyddas. Dessa 
data och uppgifter bör under en begränsad 
period inte få användas till förmån för en 
senare sökande utan den tidigare sökandens 
medgivande. Skyddet av de vetenskapliga 
data som en sökande tillhandahållit bör inte 
hindra andra sökande från att ansöka om 
införande i unionsförteckningen på 
grundval av egna vetenskapliga data eller 
genom att hänvisa till skyddade data med
den tidigare sökandens medgivande. Den 
sammanlagda perioden för uppgiftsskydd 
på fem år som har beviljats den tidigare 
sökanden bör dock inte förlängas till följd 
av att senare sökande beviljas 
uppgiftsskydd.

(23) För att stimulera forskning och 
utveckling inom den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin, och därigenom även 
innovation, är det under vissa 
omständigheter lämpligt att skydda de 
investeringar som innovatörer gjort i 
samband med insamling av uppgifter och 
data till stöd för en ansökan enligt denna 
förordning. Äganderättsligt skyddade data 
till stöd för en ansökan om införande av ett 
nytt livsmedel i unionsförteckningen bör 
skyddas. Dessa data och uppgifter bör 
under en begränsad period inte få användas 
till förmån för en senare sökande utan den 
tidigare sökandens medgivande. Skyddet 
av de vetenskapliga data som en sökande 
tillhandahållit bör inte hindra andra 
sökande från att ansöka om införande i 
unionsförteckningen på grundval av egna 
vetenskapliga data eller genom att hänvisa 
till data från en ursprunglig sökande med
dennes medgivande. Den sammanlagda 
perioden för uppgiftsskydd på fem år som 
har beviljats den tidigare sökanden bör 
dock inte förlängas till följd av att senare 
sökande beviljas uppgiftsskydd.
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Or. fr

Ändringsförslag 168
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stimulera forskning och 
utveckling inom den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin, och därigenom även 
innovation, är det under vissa 
omständigheter lämpligt att skydda de 
investeringar som innovatörer gjort i 
samband med insamling av uppgifter och 
data till stöd för en ansökan enligt denna 
förordning. Nyligen framtagna 
vetenskapliga rön och äganderättsligt 
skyddade data till stöd för en ansökan om 
införande av ett nytt livsmedel i 
unionsförteckningen bör skyddas. Dessa 
data och uppgifter bör under en begränsad 
period inte få användas till förmån för en 
senare sökande utan den tidigare sökandens 
medgivande. Skyddet av de vetenskapliga 
data som en sökande tillhandahållit bör inte 
hindra andra sökande från att ansöka om 
införande i unionsförteckningen på 
grundval av egna vetenskapliga data eller 
genom att hänvisa till skyddade data med 
den tidigare sökandens medgivande. Den 
sammanlagda perioden för uppgiftsskydd 
på fem år som har beviljats den tidigare 
sökanden bör dock inte förlängas till följd 
av att senare sökande beviljas 
uppgiftsskydd.

(23) För att stimulera forskning och 
utveckling inom den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin, och därigenom även 
innovation, är det under vissa 
omständigheter lämpligt att skydda de 
investeringar som innovatörer gjort i 
samband med insamling av uppgifter och 
data till stöd för en ansökan enligt denna 
förordning. Nyligen framtagna 
vetenskapliga rön och äganderättsligt 
skyddade data till stöd för en ansökan om 
införande av ett nytt livsmedel i 
unionsförteckningen bör skyddas. Dessa 
data och uppgifter bör under en begränsad 
period inte få användas till förmån för en 
senare sökande utan den tidigare sökandens 
medgivande. Skyddet av de vetenskapliga 
data som en sökande tillhandahållit bör inte 
hindra andra sökande från att ansöka om 
införande i unionsförteckningen på 
grundval av egna vetenskapliga data eller 
genom att hänvisa till skyddade data med 
den tidigare sökandens medgivande. Den 
sammanlagda perioden för uppgiftsskydd 
på tio år som har beviljats den tidigare 
sökanden bör dock inte förlängas till följd 
av att senare sökande beviljas 
uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 169
Biljana Borzan
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Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Samtidigt som anmälningarnas 
sekretess skyddas bör kommissionen förse 
berörda parter med en vägledande 
förteckning över ansökningar med 
grundläggande information. 
Förteckningen bör bidra till att förhindra 
att identiska eller dubbla ansökningar 
lämnas in efter varandra och till att 
minska den administrativa bördan för 
både de sökande och unionen.

Or. en

Ändringsförslag 170
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/2011 avseende 
tillhandahållande av livsmedelsinformation 
till konsumenterna och av andra relevanta 
märkningskrav i unionens 
livsmedelslagstiftning. I vissa fall kan det 
vara nödvändigt att kräva ytterligare 
märkning, särskilt när det gäller 
beskrivningen av livsmedlet, dess ursprung 
eller användningsvillkoren, för att 
säkerställa att konsumenterna får tillräcklig 
information om det nya livsmedlets 
beskaffenhet.

(24) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/2011 avseende 
tillhandahållande av livsmedelsinformation 
till konsumenterna och av andra relevanta 
märkningskrav i unionens 
livsmedelslagstiftning. I vissa fall kan det 
vara nödvändigt att kräva ytterligare 
märkning, särskilt när det gäller 
beskrivningen av livsmedlet, dess ursprung 
eller användningsvillkoren, för att 
säkerställa att konsumenterna får tillräcklig 
information om det nya livsmedlets 
beskaffenhet. Material som ger upphov till 
etiska betänkligheter bör, precis som i den 
nuvarande förordningen (EG) nr 258/97, 
också anges i märkningen så att 
konsumenterna kan göra välinformerade 
val.
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Or. en

Ändringsförslag 171
Dita Charanzová

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Nya livsmedel omfattas av 
unionslagstiftningens krav på material 
och produkter som är avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/200421a och de 
specifika åtgärder som har vidtagits enligt 
denna förordning.

__________________
21a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av 
den 27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och om upphävande av 
direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG 
(EUT L 338, 13.11.2004, s. 4).

Or. en

Motivering

Syftet med detta skäl är att informera om och återigen bekräfta att nya livsmedel och 
livsmedel från tredjeländer inte bara omfattas av EU:s märkningskrav, utan även av EU:s 
förpackningskrav. Det nya skälet ger inte upphov till några nya rättsliga krav i denna 
förordning.

Ändringsförslag 172
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) I sin ståndpunkt i andra 
behandlingen om nya livsmedel 2010 
begärde Europaparlamentet, med mycket 
stor majoritet, ett förbud mot utsläppande 
på marknaden av livsmedel från klonade 
djur och deras avkommor. Efter det att 
förlikningen om nya livsmedel strandade i 
mars 2011 åtog sig kommissionen att 
lägga fram ett särskilt förslag om klonade 
djur och deras avkommor, med beaktande 
av både rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter. De förslag om kloning och 
klonat livsmedel som lades fram i 
december 2013 innehåller emellertid inga 
åtgärder avseende avkommor till klonade 
djur, inte ens för att informera 
konsumenterna. Dessutom tillåts inte 
Europaparlamentet att utöva sina 
rättigheter som medlagstiftare.
Kommissionen bör därför utnyttja 
tillfället i och med utnämningen av det 
nya kollegiet och dra tillbaka förslagen 
från 2013 för att lägga fram nya förslag 
som grundas på det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för att ta hänsyn 
till Europaparlamentets krav.

Or. en

Motivering

Trots alla löften från kommissionens sida beaktas inte parlamentets krav i förslagen om 
klonade livsmedel och förslagen innehåller inte heller några åtgärder avseende avkommor till 
klonade djur. Detta är en enorm motgång jämfört med mars 2011, då samtliga institutioner 
åtminstone hade enats om märkning av färskt nötkött, och ett slag i ansiktet på 
Europaparlamentets ledamöter som med mycket stor majoritet hade begärt ett förbud mot 
livsmedel från klonade djur och deras avkommor. Åtgärdens rättsliga grund möjliggör inte 
heller medbeslutande, vilket innebär att parlamentet till och med skulle fråntas sina 
befogenheter som medlagstiftare.

Ändringsförslag 173
Renate Sommer
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Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Unionsförteckningen måste kunna 
ändras allteftersom fler nya livsmedel 
godkänns. Därför bör kommissionen 
delegeras befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, 
för att uppdatera unionsförteckningen. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta dokument 
samtidigt överförs till Europaparlamentet 
och rådet, vid lämpligt tillfälle och på 
lämpligt sätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
med avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg 
av ett traditionellt livsmedel från ett 
tredjeland då inga motiverade 
invändningar avseende säkerheten har 
framförts, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 175
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning med 
avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 
då inga motiverade invändningar avseende 
säkerheten har framförts, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter.

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning med 
avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 
då inga motiverade invändningar avseende 
säkerheten har framförts, bör 
kommissionen tilldelas befogenheter för 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Eftersom dessa åtgärder tillämpas allmänt och är utformade för att komplettera eller ändra 
vissa icke-väsentliga delar av denna förordning bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-förordningen, för att uppdatera 
förteckningen.

Ändringsförslag 176
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning med 
avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 
då inga motiverade invändningar avseende 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning med 
avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 
då inga invändningar avseende säkerheten 
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säkerheten har framförts, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter.

har framförts, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter.

Or. it

Ändringsförslag 177
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
med avseende på uppdatering av
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett 
tredjeland då inga motiverade 
invändningar avseende säkerheten har 
framförts, bör kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter.

(27) Den ursprungliga
unionsförteckningen över traditionella
livsmedel från ett tredjeland ska bifogas 
som bilaga till denna förordning, och 
förteckningen ska uppdateras genom 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 178
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
med avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 
då inga motiverade invändningar avseende 
säkerheten har framförts, bör 
kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter.

(27) Med avseende på uppdatering av 
unionsförteckningen beträffande tillägg av 
ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland 
då inga motiverade invändningar avseende 
säkerheten har framförts, bör 
kommissionen ges befogenheter att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 26 a.
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Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget, för att uppdatera unionsförteckningen.

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

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser definitionen av ”nytt livsmedel”, 
samrådsförfarandet för fastställande av 
status som nytt livsmedel, andra 
uppdateringar av unionsförteckningen, 
upprättande och utformning av 
ansökningar och anmälningar om 
införande av livsmedel i 
unionsförteckningen, formerna för 
kontroll av ansökningarnas eller 
anmälningarnas giltighet, konfidentiell 
behandling samt övergångsbestämmelser, 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201122.

utgår

__________________
22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. fr
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Ändringsförslag 180
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser definitionen av ”nytt livsmedel”, 
samrådsförfarandet för fastställande av 
status som nytt livsmedel, andra 
uppdateringar av unionsförteckningen,
upprättande och utformning av 
ansökningar och anmälningar om införande 
av livsmedel i unionsförteckningen, 
formerna för kontroll av ansökningarnas 
eller anmälningarnas giltighet, 
konfidentiell behandling samt 
övergångsbestämmelser, bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/201122.

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser definitionen av ”nytt livsmedel”, 
upprättande och utformning av 
ansökningar och anmälningar om införande 
av livsmedel i unionsförteckningen samt
formerna för kontroll av ansökningarnas 
eller anmälningarnas giltighet bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 181
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser definitionen av ”nytt livsmedel”,
samrådsförfarandet för fastställande av 
status som nytt livsmedel, andra 
uppdateringar av unionsförteckningen,
upprättande och utformning av 
ansökningar och anmälningar om införande 
av livsmedel i unionsförteckningen, 
formerna för kontroll av ansökningarnas 
eller anmälningarnas giltighet, 
konfidentiell behandling samt 
övergångsbestämmelser, bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/201122.

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser samrådsförfarandet för fastställande 
av status som nytt livsmedel, upprättande 
och utformning av ansökningar och 
anmälningar om införande av livsmedel i 
unionsförteckningen, formerna för kontroll 
av ansökningarnas eller anmälningarnas 
giltighet samt konfidentiell behandling, bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 182
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser definitionen av ”nytt livsmedel”,
samrådsförfarandet för fastställande av 
status som nytt livsmedel, andra 
uppdateringar av unionsförteckningen,
upprättande och utformning av 
ansökningar och anmälningar om införande 
av livsmedel i unionsförteckningen, 

(28) De genomförandebefogenheter som 
avser upprättande och utformning av 
ansökningar och anmälningar om införande 
av livsmedel i unionsförteckningen, 
formerna för kontroll av ansökningarnas 
eller anmälningarnas giltighet samt 
konfidentiell behandling, bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
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formerna för kontroll av ansökningarnas 
eller anmälningarnas giltighet, 
konfidentiell behandling samt 
övergångsbestämmelser, bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/201122.

rådets förordning (EU) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Motivering

Beslut om omfattning är centrala för förordningen och bör därför inte fattas genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 183
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Med avseende på godkännandet av 
ett nytt livsmedel och av ett traditionellt 
livsmedel från ett tredjeland, uppdatering 
av unionsförteckningen och 
samrådsförfarandet för fastställande av 
status som nytt livsmedel bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
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genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt, i 
god tid och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 184
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget i fråga om definitionen av 
”nytt livsmedel”, godkännandet av ett nytt 
livsmedel och av ett traditionellt livsmedel 
från ett tredjeland, framtagandet och 
uppdateringen av unionsförteckningen 
och antagandet av övergångsåtgärder. Det 
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen utarbetar 
och upprättar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar överlämnas 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Beslut om omfattning är centrala för förordningen och bör därför inte fattas genom 
genomförandeakter. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget, för att uppdatera unionsförteckningen.
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Ändringsförslag 185
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd1 innehåller allmänna krav för 
de offentliga kontroller som görs för att 
fastställa att livsmedelslagstiftningen 
efterlevs. Medlemsstaterna måste därför 
utföra offentliga kontroller i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004 för att 
säkerställa att bestämmelserna i denna
förordning följs.

(1 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättelse 
(EUT L 191, 28.5.2004, s. 1). Senast 
ändrad genom rådets förordning (EG) 
nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, 
s. 1).)

Or. en

Motivering

En särskild hänvisning till förordningen om offentliga kontroller hade införts i kommissionens 
förslag från 2008, och det är lämpligt att behålla den hänvisningen.

Ändringsförslag 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om utsläppande av nya 
livsmedel på marknaden i unionen i syfte 
att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och 
konsumenternas intressen upprätthålls.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om utsläppande av nya 
livsmedel på marknaden i unionen i syfte 
att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som en hög 
skyddsnivå för människors och djurs hälsa 
och konsumenternas intressen upprätthålls.
Bestämmelserna nedan ska gälla för 
produkter som är avsedda att användas 
som föda för människor och djur, 
inbegripet både produktionsdjur och 
sällskapsdjur.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om utsläppande av nya 
livsmedel på marknaden i unionen i syfte 
att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och 
konsumenternas intressen upprätthålls.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om utsläppande av nya 
livsmedel på marknaden i unionen i syfte 
att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som en hög 
skyddsnivå för människors hälsa, miljön
och konsumenternas intressen upprätthålls.

Or. en

Ändringsförslag 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om utsläppande av nya 
livsmedel på marknaden i unionen i syfte 
att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och 
konsumenternas intressen upprätthålls.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om utsläppande av nya 
livsmedel på marknaden i unionen i syfte 
att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och 
konsumenternas intressen upprätthålls och 
att utsläppande på marknaden av 
livsmedel som innehåller nanomaterial 
förbjuds.

Or. fr

Motivering

För närvarande finns det ingen tillförlitlig metod som är erkänd av det vetenskapliga 
samfundet för att utvärdera nanoteknikens inverkan på hälsa och miljö på kort, medellång 
eller lång sikt.

Ändringsförslag 189
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ändamålet med denna förordning är 
att erbjuda en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, konsumentintressen 
och miljön och samtidigt se till att den 
inre marknaden fungerar effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 190
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Ändamålet med denna förordning är 
att erbjuda en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, konsumentintressen 
och miljön och samtidigt se till att den 
inre marknaden fungerar effektivt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kombinerar ändringsförslag 28 i förslaget till betänkande med 
Europaparlamentets ståndpunkt i andra behandlingen 2010.

Ändringsförslag 191
Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003,

a) genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003
och direktiv 18/2001/EG,

Or. it

Ändringsförslag 192
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) livsmedel som omfattas av rådets 
direktiv XXX/XX/EU [om utsläppande av 
livsmedel framställda av djurkloner på 
marknaden].

utgår
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Or. en


