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21.10.2015 A8-0046/106 

Ändringsförslag  106 

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 id (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 id) livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från växter eller delar av 

dem, med undantag för livsmedel med en 

historisk och säker användning som 

livsmedel i unionen, som består av, 

isolerats ur eller framställts från en växt 

eller en växtsort från samma art, och som 

erhållits genom 

 – traditionella förökningsmetoder som 

användes för livsmedelsproduktion i 

unionen före den 15 maj 1997, eller 

 – icke-traditionella förökningsmetoder 

som inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen före den 

15 maj 1997, om dessa metoder inte 

innebär några betydande förändringar av 

livsmedlets sammansättning eller 

struktur, som påverkar dess näringsvärde, 

det sätt på vilket det metaboliseras eller 

halten av icke önskvärda ämnen, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Ändringsförslag  107 

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 ie (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ie) livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från djur eller delar av 

dem, med undantag av djur som erhållits 

genom traditionella avelsmetoder som 

användes för livsmedelsproduktion i 

unionen före den 15 maj 1997, om 

livsmedel framställda av dessa djur har en 

historisk och säker användning som 

livsmedel i unionen, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Ändringsförslag  108 

Pavel Poc 

för S&D-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 if (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 if) livsmedel som består av, isolerats ur 

eller framställts från cell- eller 

vävnadskulturer som härrör från djur, 

växter, mikroorganismer, svampar eller 

alger, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Ändringsförslag  109 

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 ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) livsmedel som innehåller eller består av 

”konstruerade nanomaterial” enligt 

definitionen i artikel 2.2 t i förordning 

(EU) nr 1169/2011, 

ii) livsmedel som består av ”konstruerade 

nanomaterial” enligt definitionen i led aa i 

denna punkt, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Ändringsförslag  110 

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 iii – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– om en ny produktionsprocess har 

tillämpats i enlighet med led i i denna 

punkt, eller 

– om en produktionsprocess som före den 

15 maj 1997 inte användes för 

livsmedelsproduktion i unionen har 

tillämpats i enlighet med led a i) i denna 

punkt, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Ändringsförslag  111 

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 iii – strecksats 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– om sådana ämnen innehåller eller består 

av ”konstruerade nanomaterial” enligt 

definitionen i artikel 2.2 t i förordning 

(EU) nr 1169/2011, 

– om de innehåller eller består av 

”konstruerade nanomaterial” enligt 

definitionen i led aa i denna punkt. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Ändringsförslag  112 

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 iva (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iva) livsmedel som härrör från klonade 

djur och/eller deras avkomma, i enlighet 

med artikel 29a, 

Or. en 



 

AM\1076648SV.doc  PE568.557v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2015 A8-0046/113 

Ändringsförslag  113 

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 aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) konstruerat nanomaterial: ett 

avsiktligt tillverkat material som 

innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i 

form av aggregat eller agglomerat och där 

minst 10 procent av partiklarna i 

antalsstorleksfördelningen har en eller 

flera yttre dimensioner i 

storleksintervallet 1–100 nm, 

Or. en 



 

AM\1076648SV.doc  PE568.557v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2015 A8-0046/114 

Ändringsförslag  114 

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 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förfarandet för godkännande av att ett 

nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

avslutas genom antagandet av en 

genomförandeakt i enlighet med 

artikel 11. 

3. Förfarandet för godkännande av att ett 

nytt livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och för uppdatering av den 

unionsförteckning som avses i artikel 8 ska 

avslutas genom antagandet av en delegerad 

akt i enlighet med artiklarna 11 och 26a. 

Or. en 



 

AM\1076648SV.doc  PE568.557v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2015 A8-0046/115 

Ändringsförslag  115 

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 11 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast nio månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen för den kommitté som avses 

i artikel 27.1 lägga fram ett utkast till 

genomförandeakt om uppdatering av 

unionsförteckningen vari följande beaktas: 

Senast sju månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen lägga fram ett utkast till en 

delegerad akt om att tillåta att ett nytt 

livsmedel släpps ut på marknaden i 

unionen och om uppdatering av 

unionsförteckningen, vari följande beaktas: 

Or. en 

 

 


