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21.10.2015 A8-0046/96 

Ändringsförslag  96 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Livsmedel från klonade djur har 

reglerats enligt förordning 

(EG) nr 258/97. Det får absolut inte 

uppstå någon rättslig oklarhet vad gäller 

utsläppande på marknaden av livsmedel 

från klonade djur och/eller deras 

avkomma under övergångsperioden efter 

att förordning (EG) nr 258/97 upphört att 

tillämpas. Till dess att specifik lagstiftning 

om livsmedel från klonade djur och/eller 

deras avkomma träder i kraft bör därför 

sådana livsmedel omfattas av denna 

förordning, såsom livsmedel från djur 

som erhållits genom icke-traditionella 

förökningsmetoder och från deras 

avkomma. Sådana livsmedel bör märkas 

på lämpligt sätt för slutkonsumenten, i 

enlighet med gällande unionslagstiftning. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Ändringsförslag  97 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

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 de 

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 ha 

möjlighet att välja ett snabbare och 

förenklat förfarande för uppdatering av 

unionsförteckningen om det inte framförs 

några vederbörligen 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 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Ändringsförslag  98 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

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 2011
21

 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 2011 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. OECD:s råd 

utfärdade den 19 september 2013 en 

rekommendation om oskadlighetstest på 

och säkerhetsbedömning av konstruerade 

nanomaterial, med en slutsats om att de 

tillvägagångssätt som används för att testa 

och bedöma traditionella kemikalier 

allmänt taget också är lämpliga för 

bedömning av nanomaterials säkerhet, 

men kan behöva anpassas efter 
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nanomaterialens särdrag. För att bättre 

kunna bedöma säkerheten hos 

nanomaterial för livsmedelsbruk och för 

att åtgärda de nuvarande bristerna i fråga 

om toxikologiska kunskaper och 

mätmetoder behöver man testmetoder, 

också av annat slag än djurförsök, som 

beaktar särdragen hos konstruerade 

nanomaterial. 

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

artikelnr 2140. 

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

artikelnr 2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Ändringsförslag  99 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Av omsorg om skyddet av 

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 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Ändringsförslag  100 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

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 bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter, särskilt med 

avseende på förfarandet för fastställande 

av statusen som nytt livsmedel, enhetlig 

tolkning av huruvida ett särskilt livsmedel 

omfattas av definitionen av ”nytt 

livsmedel”, upprättande av 

unionsförteckningen, innehåll, 

upprättande och utformning av 

ansökningar och anmälningar liksom 

formerna för kontroll av deras giltighet, 

bestämmelser om sekretess samt 

övergångsbestämmelser. Dessa 

genomförandebefogenheter bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/2011. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Ändringsförslag  101 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) nytt livsmedel: livsmedel som inte har 

använts som människoföda i betydande 

omfattning i unionen före den 15 maj 1997, 

oberoende av dagen för de olika 

medlemsstaternas anslutning till unionen, 

däribland särskilt 

a) nytt livsmedel: varje livsmedel som inte 

har använts som människoföda i betydande 

omfattning i unionen före den 15 maj 1997, 

oberoende av dagarna för 

medlemsstaternas anslutning till unionen, 

och som ingår i minst en av följande 

kategorier: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Ändringsförslag  102 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) livsmedel för vilket det tillämpas en ny 

produktionsprocess som före den 15 maj 

1997 inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen, om denna 

produktionsprocess innebär betydande 

förändringar av livsmedlets 

sammansättning eller struktur, som 

påverkar dess näringsvärde, det sätt på 

vilket det metaboliseras eller halten av 

icke önskvärda ämnen, 

i) livsmedel som är resultat av en 

produktionsprocess, som före den 15 maj 

1997 inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen, och som 

innebär betydande förändringar av ett 

livsmedels sammansättning eller struktur 

och påverkar dess näringsvärde, 

metaboliseringen av det eller dess halt av 

icke önskvärda ämnen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Ändringsförslag  103 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) livsmedel med en ny eller avsiktligt 

förändrad struktur på molekylär nivå, där 

denna struktur inte användes som eller i 

ett livsmedel i unionen före den 

15 maj 1997, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Ändringsförslag  104 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led ib (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ib) livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från mikroorganismer, 

svampar eller alger, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Ändringsförslag  105 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a – led ic (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ic) livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från material av 

mineraliskt ursprung, 

Or. en 

 

 


