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Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Fødevarer fra klonede dyr er 

reguleret ved forordning (EF) nr. 258/97. 

Det er af afgørende betydning, at der ikke 

opstår nogen juridisk usikkerhed 

vedrørende markedsføring af fødevarer 

fra klonede dyr og/eller deres afkom i 

overgangsfasen efter ophør af lovkraften 

for forordning (EF) nr. 258/97. Indtil der 

træder specifikke retsbestemmelser om 

fødevarer fra klonede dyr og/eller deres 

afkom i kraft, bør disse fødevarer være 

omfattet af denne forordnings 

anvendelsesområde som værende føde fra 

dyr fremskaffet ved ikke-traditionel 

avlspraksis og fra deres afkom.  Disse 

fødevarer bør i behørig grad mærkes til 

gavn for den endelige forbruger i 

overensstemmelse med gældende EU-ret. 

Or. en 
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COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 

EU-listen ajourføres i overensstemmelse 

med de i denne forordning fastsatte 

kriterier og procedurer. Der bør indføres en 

procedure, som er effektiv, undergivet 

bestemte frister og gennemskuelig. For så 

vidt angår traditionelle fødevarer fra 

tredjelande med langvarig sikker 

anvendelse bør der indføres en hurtigere, 

forenklet procedure for ajourføring af EU-

listen til brug i tilfælde, hvor der ikke 

fremsættes begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser. Da 

ajourføring af EU-listen indebærer 

anvendelse af kriterier fastlagt ved denne 

forordning, bør Kommissionen tillægges 

de relevante gennemførelsesbeføjelser. 

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 

EU-listen ajourføres i overensstemmelse 

med de i denne forordning fastsatte 

kriterier og procedurer. Der bør indføres en 

procedure, som er effektiv, undergivet 

bestemte frister og gennemskuelig. For så 

vidt angår traditionelle fødevarer fra 

tredjelande med langvarig sikker 

anvendelse bør ansøgeren have mulighed 

for at vælge en hurtigere, forenklet 

procedure for ajourføring af EU-listen til 

brug i tilfælde, hvor der ikke fremsættes 

behørigt begrundede sikkerhedsrelaterede 

indsigelser. Beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i TEUF bør derfor tillægges 

Kommissionen med henblik på at 

ajourføre listen. 

Or. en 
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Betragtning 21 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 

EFSA i sin udtalelse af 6. april 2011 om 

retningslinjer for risikovurdering af 

anvendelsen af nanovidenskab og 

nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 

at der kun foreligger begrænset information 

om aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug er 

Kommissionen i færd med at udarbejde 
testmetoder, der tager højde for industrielt 

fremstillede nanomaterialers specifikke 

egenskaber. 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug 

anerkendte autoriteten i sin udtalelse af 6. 

april 2011 om retningslinjer for 

risikovurdering af anvendelsen af 

nanovidenskab og nanoteknologi i 

fødevare- og foderkæden, at de 

testmetoder, som på nuværende tidspunkt 

er tilgængelige, muligvis ikke er 

hensigtsmæssige til at vurdere de risici, 

der er forbundet med nanomaterialer, og 

vurderede mere specifikt, at der kun 

foreligger begrænset information om 

aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. Det konkluderedes i 

OECD-Rådets henstilling af 19. 

september 2013 om sikkerhedstestning og 

-vurdering af fremstillede nanomaterialer, 

at tilgangene til testning og vurdering af 

traditionelle kemikalier generelt set er 

hensigtsmæssige for vurderingen af 
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sikkerheden ved nanomaterialer, men at 

det kan være nødvendigt at tilpasse disse 

til nanomaterialernes særlige egenskaber. 
For at muliggøre en bedre vurdering af 

sikkerheden ved nanomaterialer til 

fødevarebrug og med henblik på at 

imødegå de nuværende huller i den 

toksikologiske viden og 

målingsmetodologier, er der behov for 

testmetoder, herunder ikke-animalske 

tests, der tager højde for industrielt 

fremstillede nanomaterialers specifikke 

egenskaber. 

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

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

Or. en 
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Betænkning A8-0046/2014 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Med henblik på at beskytte 

menneskers sundhed bør anvendelsen af 

nanoteknologier i fødevarefremstilling 

forbydes, indtil relevante nanospecifikke 

forsøgsmetoder er blevet godkendt til 

anvendelse, og der kan gennemføres 

fyldestgørende sikkerhedsvurderinger 

med udgangspunkt i disse forsøg. 

Or. en 
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Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af denne forordning med 

hensyn til ajourføring af EU-listen for så 

vidt angår tilføjelse af en traditionel 

fødevare fra et tredjeland i tilfælde, hvor 

der ikke er fremsat begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser, bør 

Kommissionen tildeles 

gennemførelsesbeføjelser. 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af denne forordning, bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser, navnlig for så 

vidt angår proceduren for fastlæggelse af 

status som ny fødevare, ensartet 

fortolkning af hvorvidt en given fødevare 

henhører under definitionen "ny 

fødevare", opstilling af EU-listen, 

indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

ansøgninger og anmeldelser såvel som 

ordninger for verifikation af disses 

gyldighed, reglerne for fortrolighed og 

overgangsforanstaltningerne. Disse 

gennemførelsesbeføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

Or. en 
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COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 

uanset datoen for de forskellige 

medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, 

bl.a.: 

a) "ny fødevare": enhver fødevare, der ikke 

har været anvendt til konsum i 

nævneværdigt omfang i Unionen før den 

15. maj 1997, uanset datoerne for de 

forskellige medlemsstaters tiltrædelse af 

Unionen, og som falder ind under mindst 

én af følgende kategorier: 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) fødevarer, der har været genstand for 

en ny fremstillingsproces, som ikke blev 

anvendt til fødevarefremstilling i Unionen 

før den 15. maj 1997, hvis denne 

fremstillingsproces medfører betydelige 

ændringer af fødevarernes sammensætning 

eller struktur, der påvirker deres 

næringsværdi, måden, hvorpå de 

metaboliseres, eller indholdet af uønskede 

stoffer 

(i) fødevarer, der er resultatet af en ny 

fremstillingsproces, som ikke blev anvendt 

til fødevarefremstilling i Unionen før den 

15. maj 1997, og som medfører betydelige 

ændringer af en fødevares sammensætning 

eller struktur, der påvirker dens 

næringsværdi, metabolisme eller indhold 

af uønskede stoffer 

Or. en 
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 ia) fødevarer med en ny eller bevidst 

modificeret molekylestruktur, såfremt 

denne struktur ikke blev anvendt som 

eller i en fødevare inden for Unionen før 

den 15. maj 1997 

Or. en 
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Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i b (nyt) 
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 ib) fødevarer, der består af, er udskilt fra 

eller fremstillet af mikroorganismer, 

svampe eller alger 

Or. en 
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COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 
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Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ic) fødevarer, der består af, er udskilt fra 

eller fremstillet af materiale af mineralsk 

oprindelse 

Or. en 

 

 


