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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af 
forordning (EF) nr. XXX/XXXX [fælles procedure] tager sigte på at garantere 
fødevaresikkerheden, beskytte menneskers sundhed og sikre, at det indre marked for 
fødevarer kan fungere efter hensigten. Bestemmelserne om godkendelse og anvendelse af nye 
fødevarer og nye fødevareingredienser har været harmoniserede i EU siden 1997, hvor 
forordning (EF) nr. 258/97 blev vedtaget. I denne forordning fastlægges de generelle 
principper for godkendelse af nye fødevarer og nye fødevareingredienser. Det nye forslag til 
forordning tager sigte på at strømline de eksisterende bestemmelser for godkendelse, 
overvågning, mærkning og anvendelse af nye fødevarer og præcisere definitionen af nye 
fødevarer.  

Ordføreren støtter forslaget, men foreslår følgende forbedringer:

 Ordføreren foreslår, at der tages hensyn til etiske aspekter, når man overvejer 
godkendelsen af nye fødevarer, og at Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi høres om etiske overvejelser i forbindelse med 
videnskab og nye teknologier, når det er relevant.

 Ordføreren ønsker endvidere at sikre, at gennemførelsesforanstaltningerne vedtages, 
inden forordningen træder i kraft. Dette vil reducere usikkerheden for virksomhederne
og forvirringen omkring, hvilke bestemmelser virksomhederne skal rette sig efter.
Hvis gennemførelsesforanstaltningerne ikke vedtages, vil der opstå problemer med 
fortolkningen og mulige forskelle i administrationen medlemsstaterne imellem, hvilket 
vil få negative konsekvenser for den måde, hvorpå det indre marked fungerer.
Ordføreren foreslår endvidere, at forordningen skal træde i kraft 12 måneder i stedet 
for seks måneder efter datoen for forordningens offentliggørelse. Dette vil gøre det 
muligt at vedtage gennemførelsesforanstaltninger inden forordningens ikrafttræden.

 Der er en gråzone mellem fødevarer og lægemidler, hvilket ordføreren ønsker at 
præcisere i forslaget. En præcisering af, hvornår der er tale om en ny fødevare, og 
hvornår der er tale om en medicinsk fødevare, vil gøre det nemmere for 
fødevareindustrien at fortolke bestemmelserne og reducere usikkerheden omkring, 
hvilke regler der skal følges inden for hvilke områder.

 For traditionelle fødevarer fra et tredjeland fastsættes kriteriet for anvendelsen af en 
fødevare til 20 år i stedet for formuleringen "mindst en generation", der juridisk set er 
et svagt begreb. 

 Anvendelsen af fødevarer i Fællesskabet vurderes uafhængigt af, hvornår de enkelte 
medlemsstaters tiltrådte EU, hvilket vil hjælpe med at afklare situationen især i de nye 
medlemsstater.

 Formålet med forordningen udvides til at omfatte fremme af innovation i 
fødevaresektoren og et effektivt fungerende indre marked, foranstaltninger der er til 
fordel for virksomhedslederne i denne sektor.
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 Flere steder i forslaget styrkes forbrugerbeskyttelsen, f.eks. ved klart at forbyde at 
fødevarer, der ikke er opført på fællesskabslisten, bringes i omsætning.

 Rapporten øger gennemsigtigheden af de oplysninger, der er tilgængelige for 
offentligheden, idet den fastslår, at disse oplysninger skal være tilgængelige via 
Internettet.

 Den juridiske sikkerhed for virksomheder, der investerer store summer i forberedelse 
af markedsføringen af nye og traditionelle fødevarer, fremmes, idet deres ledere i 
tilfælde af indsigelser i løbet af autorisationsprocessen underrettes herom uden unødig 
forsinkelse og på en måde, der kan bevises.

 Kommissionens forpligtelse til at stille teknisk vejledning til rådighed for ansøgerne, 
navnlig små og mellemstore virksomheder, udvides og konkretiseres, herunder med 
mulighed for at fremsende elektroniske ansøgninger.

 Kravet om overvågning af nye fødevarer på markedet, efter de er blevet godkendt, 
præciseres, idet Kommissionen anmodes om at fastsætte en passende og præcis 
begrænset overvågningsperiode, der fjerner eventuel juridisk usikkerhed på ubestemt 
tid, som har indflydelse på virksomhedernes konkurrencemæssige stilling. 

 Rapporten fastslår, hvordan databeskyttelse skal sameksistere med 
fortrolighedsordningen for sådanne oplysninger i medfør af artikel 12 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer. Denne parallelisme 
mellem tidsrummet for databeskyttelse og tidsrummet for beskyttelse af fortrolige 
oplysninger bør styres af proportionalitetsprincippet, som bl.a. styrker udvekslingen af 
videnskabelige resultater og gennemsigtigheden af forbrugeroplysninger (f.eks. for 
allergikere o. lign.).

 Kravet til medlemsstaterne om at meddele, hvilke sanktioner der fastsættes i de 
nationale lovgivninger, inden for 12 måneder fra offentliggørelsen af forordningen i 
EU-tidende præciseres sammen med kravet om, at Kommissionen af hensyn til 
kontinuiteten inden udgangen af 2013 fremlægger en rapport om gennemførelsen af 
denne forordning med henblik på, at Europa-Parlamentet, der er på valg i juni 2009, 
kan evaluere forordningens effektivitet. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der blev indført fællesskabsregler om 
nye fødevarer ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. 
januar 1997 om nye levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser og ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1852/2001 af 20. september 2001 om 
udførlige regler for offentliggørelse af 
visse oplysninger og for beskyttelse af de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 258/97. Af klarhedshensyn bør 
forordning (EF) nr. 258/97 ophæves og
erstattes af nærværende forordning. 
Nærværende forordning bør omfatte de 
foranstaltninger, der for øjeblikket hører 
under forordning (EF) nr. 1852/2001.

(3) Der blev indført fællesskabsregler om 
nye fødevarer ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. 
januar 1997 om nye levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser og ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1852/2001 af 20. september 2001 om 
udførlige regler for offentliggørelse af 
visse oplysninger og for beskyttelse af de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 258/97. Af klarhedshensyn bør 
forordning (EF) nr. 258/97 og forordning 
(EF) nr. 1852/2001 ophæves. Forordning 
(EF) nr. 258/97 bør erstattes af 
nærværende forordning. Kommissionens 
henstilling 97/618/EF af 29. juli 1997 om 
de videnskabelige aspekter ved og om 
udformningen af de oplysninger, der 
kræves til støtte for ansøgninger om 
markedsføringen af nye levnedsmidler og 
nye levnedsmiddelingredienser, og om 
udarbejdelsen af de første 
vurderingsrapporter efter Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 258/971 bør erstattes af en revideret 
vejledning, der gælder specifikt for nye 
fødevarer. Dog bør henstilling 97/618/EF 
fortsat være til rådighed, så ansøgerne 
kan bruge den, indtil den erstattes af en 
revideret vejledning.
__________
1 EFT L 253af 16.9.1997, s. 1. 

Begrundelse

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 vedrørende 
vurderingsproceduren dækkes i den foreslåede forordningstekst af bestemmelserne om den 
fælles godkendelsesprocedure, således at der ikke længere er brug for denne forordning. I den 
foreslåede nye forordning er det fastsat, at der offentliggøres en ny vejledning til støtte for 
ansøgerne. Den hidtidige vejledning bør fortsat gælde, indtil den erstattes af en revideret 
vejledning.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at sikre en glidende overgang fra 
forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 
hvornår en fødevare kan betragtes som en 
ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 
have været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 
258/97, dvs. den 15. maj 1997.

(4) For at sikre en glidende overgang fra 
forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 
hvornår en fødevare kan betragtes som en 
ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 
have været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 
258/97, dvs. den 15. maj 1997. Ved 
anvendelse inden for Fællesskabet forstås 
anvendelse i medlemsstaterne, 
uafhængigt af datoen for deres tiltrædelse 
af Den Europæiske Union.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer omfanget af denne forordnings anvendelsesområde til det 
indre marked og fremmer dermed den juridiske sikkerhed for de involverede parter, navnlig i 
medlemsstaterne i Central- og Østeuropa. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Fødevarer fra klonede dyr og deres 
afkom bør dog undtages fra denne 
forordnings anvendelsesområde. Der bør 
fastsættes regler for sådanne fødevarer i 
en særlig forordning, som vedtages efter 
den fælles beslutningsprocedure og ikke 
henhører under den fælles procedure. 
Kommissionen bør fremsætte et 
lovgivningsforslag i dette øjemed, inden 
nærværende forordning træder i kraft. 
Indtil en forordning om klonede dyr 
træder i kraft, bør der gælde et 
moratorium for markedsføring af 
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fødevarer fremstillet af klonede dyr og
deres afkom.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler1 bør finde 
anvendelse, hvis et produkt under 
hensyntagen til alle produktets 
egenskaber kan falde ind under såvel 
definitionen af et "lægemiddel" som 
definitionen af et produkt, der er dækket 
af andre fællesskabsbestemmelser. I 
denne henseende kan en medlemsstat, 
hvis den i henhold til direktiv 2001/83/EF 
beslutter, at et stof er et lægemiddel, 
begrænse markedsføringen heraf i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.
___________________________

1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

Begrundelse

Definitionen af fødevarer i henhold til forordning 178/2002 indebærer, at et produkt, som er 
et lægemiddel, ikke kan være en fødevare. Da kategoriseringen af et produkt som et 
lægemiddel i henhold til direktiv 2001/83 ikke er helt harmoniseret medlemsstaterne imellem, 
findes der visse forskelle i kategoriseringen af et produkt som et lægemiddel. Dette har 
indflydelse på harmoniseringen – også inden for fødevareområdet. Der vil opstå mange 
gråzoner, når det drejer sig om nye fødevarer. Denne betragtning sikrer større klarhed for 
industrien og forbrugerne, for så vidt angår den måde, hvorpå det indre marked fungerer, i 
forbindelse med produkter i gråzonen.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Fællesskabet før den 15. maj 
1997, bør baseres på oplysninger, der 
findes i medlemsstaterne. Når 
Kommissionen ikke har oplysninger om 
konsum før den 15. maj 1997, bør der 
indføres en enkel og åben procedure for 
indhentning af sådanne oplysninger med 
inddragelse af medlemsstaterne og alle 
berørte parter.

(13) Vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Fællesskabet før den 15. maj 
1997, bør baseres på oplysninger, der 
findes i medlemsstaterne. Når 
Kommissionen ikke har oplysninger om 
konsum før den 15. maj 1997, bør der 
indføres en procedure for indhentning af 
sådanne oplysninger med inddragelse af 
medlemsstaterne og alle berørte parter. 
Denne procedure bør være enkel og åben 
og sikre, at uberettigede markedsforstyr-
relser undgås, og den bør vedtages senest 
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

Proceduren for indhentning af oplysninger kan omfatte spørgsmål om, hvilke produkter der i 
sidste ende viser sig ikke at være nye fødevarer. Som led i en åben indhentning af data må 
disse produkters konkurrenceposition ikke påvirkes negativt af en ukorrekt klassificering.
Kommissionens procedure bør tage behørigt hensyn til sådanne problemer og undgå 
uberettigede markedsforstyrrelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret, centraliseret 
risikovurderings- og 
godkendelsesprocedure, som er effektiv, 
som er undergivet visse frister, og som er 
gennemskuelig. Med henblik på yderligere 
harmonisering af de forskellige 
godkendelsesprocedurer vedrørende 
fødevarer bør risikovurderingen af nye 

(15) Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret, centraliseret 
risikovurderings- og 
godkendelsesprocedure, som er effektiv, 
som er undergivet visse frister, og som er 
gennemskuelig. Med henblik på yderligere 
harmonisering af de forskellige 
godkendelsesprocedurer vedrørende 
fødevarer bør risikovurderingen af nye 
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fødevarer og optagelse heraf på 
fællesskabslisten foretages efter 
proceduren i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
en fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer.

fødevarer og optagelse heraf på 
fællesskabslisten foretages efter 
proceduren i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] af […] om 
en fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer. I 
forbindelse med godkendelsen af nye 
fødevarer bør der ligeledes tages hensyn 
til andre relevante faktorer, herunder 
etiske faktorer.

Begrundelse

Det er væsentligt, at alle relevante faktorer, som er afgørende for den endelige beslutning, 
herunder de etiske spørgsmål, tages i betragtning under godkendelsesproceduren for nye 
fødevarer (som også omfatter nye fødevarer, der er fremstillet ved hjælp af nanoteknologi 
eller kloning).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevaresektoren, og dermed 
innovation, bør nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og 
videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som er fremlagt til 
støtte for ansøgninger om optagelse af en 
ny fødevare på fællesskabslisten, under 
særlige omstændigheder i et begrænset 
tidsrum ikke anvendes til fordel for en 
anden ansøger, medmindre den første 
ansøger har givet sit samtykke. 
Beskyttelsen af videnskabelige data 
fremlagt af en ansøger bør ikke hindre 
andre ansøgere i at anmode om optagelse 
på fællesskabslisten over nye fødevarer på 
grundlag af deres egne videnskabelige 
data.

(20) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevaresektoren, og dermed 
innovation, er det under særlige 
omstændigheder hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager ved 
indsamling af oplysninger og data til 
støtte for en ansøgning, der indgives i 
henhold til denne forordning. Nyligt 
udviklet videnskabelig dokumentation og 
videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som er fremlagt til 
støtte for ansøgninger om optagelse af en 
ny fødevare på fællesskabslisten, bør i et 
begrænset tidsrum ikke anvendes til fordel 
for en anden ansøger, medmindre den 
første ansøger har givet sit samtykke. 
Beskyttelsen af videnskabelige data 
fremlagt af en ansøger bør ikke hindre 
andre ansøgere i at anmode om optagelse 
på fællesskabslisten over nye fødevarer på 
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grundlag af deres egne videnskabelige 
data.

Begrundelse

Ordlyden i betragtning 20 bør stemme overens med ordlyden i betragtning 31 i forordning 
1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Nye fødevarer er omfattet af de 
generelle mærkningsbestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler. I 
visse tilfælde kan det være nødvendigt at 
kræve supplerende mærkningsoplysninger, 
navnlig vedrørende beskrivelsen af 
fødevaren, dens oprindelse eller dens 
anvendelsesbetingelser. Ved optagelse af 
en ny fødevare på fællesskabslisten kan der 
derfor fastsættes særlige 
anvendelsesbetingelser eller 
mærkningskrav.

(21) Nye fødevarer er omfattet af de 
generelle mærkningsbestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler. I 
visse tilfælde kan det være nødvendigt at 
kræve supplerende mærkningsoplysninger, 
navnlig vedrørende beskrivelsen af 
fødevaren, dens oprindelse eller dens 
anvendelsesbetingelser, som kan omfatte 
oplysninger om etiske overvejelser. Ved 
optagelse af en ny fødevare på 
fællesskabslisten kan der derfor fastsættes 
særlige anvendelsesbetingelser eller 
mærkningskrav.

Begrundelse

Det er væsentligt, at der også i forbindelse med mærkningen af nye fødevarer (som også 
omfatter nye fødevarer, der er fremstillet ved hjælp af nanoteknologi eller kloning) i 
begrundede tilfælde tages højde for etiske spørgsmål, idet forbrugerne har behov for 
gennemsigtige oplysninger for at kunne vælge og handle på et velinformeret grundlag.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. 
december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer er 
medlemsstaternes bestemmelser om 
ernærings- og sundhedsanprisninger blevet 
harmoniseret. Anprisning vedrørende nye 
fødevarer bør derfor kun ske i 
overensstemmelse med nævnte forordning.

(22) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. 
december 2006 om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer er 
medlemsstaternes bestemmelser om 
ernærings- og sundhedsanprisninger blevet 
harmoniseret. Anprisning vedrørende nye 
fødevarer bør derfor kun ske i 
overensstemmelse med nævnte forordning. 
Såfremt en ansøger ønsker, at en ny 
fødevare skal bære en 
sundhedsanprisning, som i henhold til 
artikel 17 og 18 i forordning (EF) nr. 
1924/2006 kræver godkendelse, og både 
ansøgningen om godkendelse som ny 
fødevare og ansøgningen om godkendelse 
af sundhedsanprisningen omfatter 
ansøgning om beskyttelse af beskyttede 
data, bør databeskyttelsesperioden efter 
anmodning fra ansøgeren begynde 
samtidig og have samme løbetid.

Begrundelse

En ansøgning om godkendelse af en ny fødevare og en hermed forbunden ansøgning om 
sundhedsanprisning, der er knyttet til det samme produkt og baseret på beskyttede data, kan 
forløbe i henhold til forskellige tidsplaner. Derfor kan databeskyttelsesperioden i tilknytning 
til den ene godkendelse allerede være forløbet et stykke tid, inden databeskyttelsesperioden i 
tilknytning til den anden godkendelse begynder. Forordningen bør omfatte bestemmelser til at 
indrette databeskyttelsesperioderne for forbundne godkendelser, såfremt ansøgeren ønsker 
det.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Den Europæiske Gruppe vedrørende (24) Den Europæiske Gruppe vedrørende 



PE407.801v02-00 12/31 AD\746151DA.doc

DA

Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi, som er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 16. december 
1997, kan høres, når det er relevant, med 
henblik på at få råd om de etiske aspekter i 
forbindelse med markedsføringen af nye 
fødevarer. 

Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi, som er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 16. december 
1997, bør i begrundede tilfælde høres med 
henblik på at få råd om de etiske aspekter i 
forbindelse med markedsføringen af nye 
fødevarer.

Begrundelse

Når omstændighederne begrunder det (f.eks. i forbindelse med anvendelse af nanoteknologi 
eller kloning) er det passende, at de etiske overvejelser bliver genstand for en obligatorisk 
høring hos Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Nye fødevarer, der er blevet 
markedsført i Fællesskabet i henhold til 
forordning (EF) nr. 258/97, bør fortsat 
markedsføres. Nye fødevarer, der er 
godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 
258/97, bør optages på fællesskabslisten 
over nye fødevarer, der oprettes ved 
nærværende forordning. Endvidere bør 
ansøgninger, der er indgivet i henhold til 
forordning (EF) nr. 258/97, og som der 
ikke er truffet endelig beslutning om før 
nærværende forordnings 
anvendelsesdato, betragtes som 
ansøgninger i henhold til nærværende 
forordning.

(25) Nye fødevarer, der er blevet 
markedsført i Fællesskabet i henhold til 
forordning (EF) nr. 258/97, bør fortsat 
markedsføres. Nye fødevarer, der er 
godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 
258/97, bør optages på fællesskabslisten 
over nye fødevarer, der oprettes ved 
nærværende forordning. Endvidere bør 
ansøgninger, der er indgivet i henhold til 
forordning (EF) nr. 258/97, og hvorom den 
første vurderingsrapport, jf. artikel 6, stk. 
3, i forordning (EF) nr. 258/97, endnu 
ikke er sendt til Kommissionen, samt i alle 
tilfælde hvor der stilles krav om en 
yderligere vurdering, jf. samme 
forordnings artikel 6, stk. 3 eller stk. 4, før 
nærværende forordning træder i kraft 
betragtes som ansøgninger i henhold til 
nærværende forordning. Autoriteten og 
medlemsstaterne, der har pligt til at afgive 
en udtalelse, bør tage hensyn til 
resultaterne af den første 
vurderingsrapport. Andre ansøgninger, 
som er indgivet i henhold til artikel 4 i 
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forordning (EF) nr. 258/97 før 
nærværende forordning finder 
anvendelse, behandles i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 258/97.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tekst er potentielt til ulempe for de ansøgninger, hvorom den 
første vurderingsrapport allerede er sendt til Kommissionen, da det er muligt at imødekomme 
en sådan ansøgning uden at videresende den til vurdering hos EFSA, såfremt der ikke er gjort 
indvendinger. Alle ansøgninger, hvorom der er sendt en første vurderingsrapport til 
Kommissionen, bør viderebehandles efter den procedure, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 
258/97.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af nye fødevarer i 
Fællesskabet med henblik på at sikre et 
højt niveau for menneskers sundhed og for 
beskyttelse af forbrugerne og samtidig 
sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt.

Ved denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af nye fødevarer i 
Fællesskabet med henblik på at sikre et 
højt niveau for menneskers sundhed og for 
beskyttelse af forbrugerne og samtidig 
sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt, og at innovationen i de relevante 
industrier fremmes.

Begrundelse

Da dette er et vigtigt mål i Fællesskabet og et af målene i betragtningerne, skal det fremgå 
udtrykkeligt af formålet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nummer i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af en fødevare udelukkende 
som eller i et kosttilskud er ikke 
tilstrækkeligt til at dokumentere, at en 

Anvendelse af en fødevare udelukkende 
som eller i et kosttilskud er ikke 
tilstrækkeligt til at dokumentere, at en 
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fødevare har været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
den 15. maj 1997. Hvis en fødevare inden 
nævnte dato udelukkende har været 
anvendt som eller i et kosttilskud, kan den 
dog markedsføres i Fællesskabet efter 
nævnte dato til samme anvendelsesformål, 
uden at den betragtes som en ny fødevare. 
Der kan vedtages supplerende kriterier til 
vurdering af, om en fødevare har været 
anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 
i Fællesskabet før den 15. maj 1997, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 14, stk. 3

fødevare har været anvendt til konsum i 
nævneværdigt omfang i Fællesskabet før 
den 15. maj 1997. Hvis en fødevare inden 
nævnte dato udelukkende har været 
anvendt som eller i et kosttilskud, kan den 
dog markedsføres i Fællesskabet efter 
nævnte dato til samme anvendelsesformål, 
uden at den betragtes som en ny fødevare. 
Der vedtages inden denne forordnings
ikrafttræden supplerende kriterier til 
vurdering af, om en fødevare har været 
anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 
i Fællesskabet før den 15. maj 1997, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 14, stk. 3

Begrundelse

Med henblik på at fremme den juridiske sikkerhed for virksomhederne i denne sektor og 
harmonisere det indre marked (hvis gennemførelse indtil videre har varieret meget blandt 
medlemsstaterne) bør Kommissionen være forpligtet til at fastsætte klare kriterier for, 
hvornår fødevarer kan anses for at have været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland": nye fødevarer, der i lang tid 
har været anvendt som fødevarer i et 
tredjeland, dvs. at den pågældende 
fødevare i mindst en generation har 
indgået og fortsat indgår i den normale 
kost for en stor del af landets befolkning

b) "traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland": nye fødevarer, der i lang tid 
har været anvendt som fødevarer i et 
tredjeland, dvs. at den pågældende 
fødevare i en periode på mindst 20 år har 
indgået i den normale kost for en stor del af 
landets befolkning

Begrundelse

En generation er fra et juridisk synspunkt et uklart begreb. Ved at erstatte det med en periode 
på 20 år fremmes de involverede parters juridiske sikkerhed betydeligt, og denne periode 
sikrer samtidig tilstrækkelig tid til at indsamle erfaringer med fødevarens anvendelse, 
herunder tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at beslutte om en fødevare fra et 
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tredjeland skal bringes i omsætning på det indre marked.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan indhente
oplysninger fra medlemsstaterne og/eller 
fra fødevarevirksomhedsledere for at 
afgøre, i hvilket omfang en fødevare har 
været anvendt til konsum i Fællesskabet 
før den 15. maj 1997.

1. Kommissionen indhenter oplysninger 
fra medlemsstaterne og/eller fra 
fødevarevirksomhedsledere for at afgøre, i 
hvilket omfang en fødevare har været 
anvendt til konsum i Fællesskabet før den 
15. maj 1997.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Forbud mod nye fødevarer, der ikke 

overholder kravene
Nye fødevarer må ikke markedsføres, hvis 
deres anvendelse ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.

Begrundelse

Dette forbud bør afskrække virksomhedsledere fra svindel og fremme forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning– ændringsretsakt
Artikel 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af foreliggende videnskabelige data, udgør 
den ikke noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved normal 

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af foreliggende videnskabelige data, udgør 
den ikke noget sikkerhedsproblem.
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indtagelse.

Begrundelse

Nye fødevarer bør ikke under nogen omstændigheder udgøre et sikkerhedsproblem. Det 
supplerende kriterium vedrørende normal indtagelse er unødvendigt og medfører i praksis 
kun fortolkningsproblemer samt begrænser gennemsigtigheden af beslutningsproceduren for 
denne sektors virksomhedsledere. Den nye formulering fremmer endvidere 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den vildleder ikke forbrugeren hverken 
ved præsentationsform eller påtænkt 
anvendelse.

b) Den vildleder ikke forbrugeren.

Begrundelse

Definitionerne i den oprindelige forordning (EF) nr. 258/97 er klarere og mere præcise og 
bør bibeholdes.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis den er bestemt til at erstatte en 
anden fødevare, afviger den ikke fra den 
pågældende fødevare i et sådant omfang, 
at den ved normal indtagelse vil være 
ernæringsmæssigt ufordelagtig for 
forbrugeren.

c) Hvis den er bestemt til at erstatte en 
anden fødevare, afviger den ikke så meget 
fra den pågældende fødevare, at den ved 
normal indtagelse vil være 
ernæringsmæssigt ufordelagtig for 
forbrugeren.

Begrundelse

Definitionerne i den oprindelige forordning (EF) nr. 258/97 er klarere og mere præcise og 
bør bibeholdes.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation for en ny fødevares 
sundhedsmæssige virkninger, kan 
fødevaren ikke optages på 
fællesskabslisten.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ny fødevare må kun optages på 
fællesskabslisten, når der foreligger en 
udtalelse fra den kompetente myndighed 
om, at fødevaren er sundhedsmæssigt 
risikofri. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabslisten opdateres efter 
proceduren i forordning (EF) nr. [fælles 
procedure]. 

1. Fællesskabslisten opdateres efter 
proceduren i forordning (EF) nr. [fælles 
procedure] og Kommissionen offentliggør 
den på en særlig side på sin hjemmeside 
på Internettet.

Begrundelse

Fællesskabslisten over nye fødevarer bør være tilgængelig på Internettet på samme måde som 
listen over fødevarer fra tredjelande.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. [fælles procedure] træffes der 
beslutning om opdatering af 
fællesskabslisten med andre nye fødevarer 
end traditionelle fødevarer fra tredjelande 
efter forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 
2, i nærværende forordning i tilfælde, 
hvor nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og/eller data omfattet af 
ejendomsrettigheder er beskyttet i henhold 
til artikel 12.

udgår

I tilfælde som omhandlet i første afsnit 
omfatter oplysningerne om en ny fødevare 
på fællesskabslisten som supplement til 
oplysningerne omhandlet i stk. 2 
følgende:
a) dato for den nye fødevares opførelse på 
fællesskabslisten
b) det forhold, at optagelsen bygger på 
nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og/eller på videnskabelige 
data omfattet af ejendomsrettigheder i 
henhold til artikel 12 
c) ansøgerens navn og adresse 

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at tilpasse denne bestemmelse til artikel 12, hvortil disse stykker 
overføres i ændret form.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden udløbet af det tidsrum, der er 
omhandlet i artikel 12, opdateres 

udgår



AD\746151DA.doc 19/31 PE407.801v02-00

DA

fællesskabslisten med henblik på at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. [fælles procedure], således at de 
særlige oplysninger omhandlet i stk. 3, 
andet afsnit, i nærværende artikel ikke 
længere fremgår, forudsat at den 
godkendte fødevare fortsat opfylder 
betingelserne i denne forordning.

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at tilpasse denne bestemmelse til artikel 12, hvortil disse stykker 
overføres i ændret form. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen ledsages af dokumentation for 
langvarig sikker anvendelse som fødevare i 
det pågældende tredjeland.

Meddelelsen ledsages af dokumentation for 
langvarig sikker anvendelse som fødevare i 
et hvilket som helst tredjeland.

Begrundelse

På grund af manglende statistik er det afgørende at tage hensyn til dokumentation for 
langvarig sikker anvendelse af en fødevare i et hvilket som helst tredjeland.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I så fald må fødevaren ikke markedsføres i 
Fællesskabet, og artikel 5, 6 og 7 finder 
anvendelse. Meddelelsen omhandlet i stk. 1 
betragtes som en ansøgning som omhandlet 
i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
XX/XXX [fælles procedure].

I så fald må fødevaren ikke markedsføres i 
Fællesskabet, og artikel 5, 6 og 7 finder 
anvendelse. Meddelelsen omhandlet i stk. 1 
betragtes som en ansøgning som omhandlet 
i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
XX/XXX [fælles procedure]. Ansøgeren 
kan som alternativ vælge at tilbagekalde 
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meddelelsen.

Begrundelse

Kravene til de data, som fremlægges til støtte for en ansøgning, er mere omfattende end den 
dokumentation, der kræves i en meddelelse for at dokumentere langvarig sikker anvendelse i 
henhold til artikel 8. Derfor er det passende, at ansøgeren har mulighed for at trække sig 
tilbage fra proceduren, frem for at meddelelsen automatisk betragtes som en fuld ansøgning

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underretter den pågældende 
fødevarevirksomhedsleder herom senest 5 
måneder efter meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.

Kommissionen underretter uden unødig 
forsinkelse og på en måde, der kan 
bevises, den pågældende 
fødevarevirksomhedsleder herom senest 5 
måneder efter meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.

Begrundelse

Med henblik på at fremme den juridiske sikkerhed underretter Kommissionen uden unødig 
forsinkelse og på en måde, der kan bevises, ansøgeren (fødevarevirksomhedslederen) om de 
indsigelser, som er blevet fremsat.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende anvendelsen af denne artikel, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, kan vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 3.

6. Inden datoen for artikel 8’s 
ikrafttræden vedtages der 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af denne artikel, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 14, stk. 3.

Begrundelse

Med henblik på at fremme den juridiske sikkerhed for sektorens virksomheder skal 
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Kommissionen forpligtes til at fastsætte klare kriterier for, hvornår traditionelle fødevarer fra 
tredjelande kan bringes i omsætning på det indre marked.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvor det er relevant, stiller 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
autoriteten behørig teknisk vejledning og 
hjælpemidler til rådighed for at bistå ledere 
af fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, med at 
udfærdige og indgive ansøgninger i 
henhold til denne forordning.

Kommissionen samarbejder aktivt med 
ledere af fødevarevirksomhederne, navnlig 
små og mellemstore virksomheder, for at 
forberede og indgive deres ansøgninger og 
meddelelser i henhold til denne forordning 
og stiller i tæt samarbejde med autoriteten 
maksimal teknisk vejledning og 
hjælpemidler til rådighed, herunder 
muligheden for at fremsende ensartede 
elektroniske ansøgninger.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere den tekniske vejledning og hjælpemidlerne til rådighed for 
virksomhedslederne og gøre dem til en aktiv forpligtelse for Kommissionen. Et konkret 
eksempel er ensartede elektroniske ansøgningsformularer eller andre elementer af e-
forvaltning, som anvendes i EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af nye fødevarers 
sikkerhed skal autoriteten: 

Ved vurderingen af nye fødevarers 
sikkerhed skal autoriteten, når den finder
det hensigtsmæssigt, navnligt: 

Begrundelse

Præciserer juridisk og formelt artiklens anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis det er relevant, foretage en 
sammenligning for at afgøre, om 
fødevaren er lige så sikker som fødevarer 
fra en sammenlignelig fødevarekategori, 
der allerede findes på Fællesskabets
marked, eller som den fødevare, det er 
meningen den nye fødevare skal erstatte

a) afgøre, om fødevaren er lige så sikker 
som fødevarer fra en sammenlignelig 
fødevarekategori, der allerede findes på 
Fællesskabets marked, eller som den 
fødevare, det er meningen den nye 
fødevare skal erstatte

Begrundelse

Det er nødvendigt at konkretisere og fastsætte forpligtelserne til at undersøge nye fødevarers 
sikkerhed mere normativt også i forhold til sammenlignelige fødevarekategorier.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Af fødevaresikkerhedsårsager og på 
grundlag af en udtalelse fra autoriteten kan 
Kommissionen foreskrive overvågning 
efter markedsføringen. Den 
fødevarevirksomhedsleder, der 
markedsfører fødevaren på Fællesskabets 
marked, har ansvaret for overholdelse af de 
krav til overvågning efter markedsføring, 
der er angivet ved optagelsen af den 
pågældende fødevare på fællesskabslisten 
over nye fødevarer.

1. Af fødevaresikkerhedsårsager og på 
grundlag af en udtalelse fra autoriteten kan 
Kommissionen foreskrive en passende 
tidsbegrænset overvågning efter 
markedsføringen. Det er i velbegrundede 
tilfælde muligt at forlænge denne 
begrænsede overvågningsperiode af 
fødevarer på markedet, men kun én gang 
med yderligere en passende begrænset 
periode. Den fødevarevirksomhedsleder, 
der markedsfører fødevaren på 
Fællesskabets marked, har ansvaret for 
overholdelse af de krav til overvågning 
efter markedsføring, der er angivet ved 
optagelsen af den pågældende fødevare på 
fællesskabslisten over nye fødevarer.

Begrundelse

Overvågning af nye fødevarer efter markedsføringen udgør en begrænsning af markedets frie 
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funktion og må betragtes som en undtagelse, og den må derfor være passende og præcis 
begrænset i tid for at undgå, at virksomhederne i længere tid befinder sig i juridisk usikkerhed 
med hensyn til deres produkt.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 11 a (ny) (Kapitel II)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 

inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi

Kommissionen kan på eget initiativ eller 
på foranledning af en medlemsstat høre 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi om etiske spørgsmål om 
videnskab og nye teknologier af væsentlig 
etisk betydning med henblik på at 
indhente dennes udtalelse om etiske 
aspekter.
Kommissionen gør denne udtalelse 
offentligt tilgængelig, herunder ved 
offentliggørelse heraf på en særlig side på 
sin hjemmeside på Internettet. 

Begrundelse

Når omstændighederne begrunder det (f.eks. i forbindelse med anvendelse af nanoteknologi 
eller kloning) er det passende, at de etiske overvejelser bliver genstand for en obligatorisk 
høring hos Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi. Denne høringsprocedure kan indledes af Kommissionen eller en medlemsstat. 
Holdningerne offentliggøres på Internettet af hensyn til gennemsigtigheden og inddragelse af 
både den videnskabelige og den almindelige offentlighed.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra ansøgeren og 
underbygget ved relevante og verificerbare 
oplysninger i ansøgningsdossieret må 
nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og videnskabelige data 
omfattet af ejendomsrettigheder, som er 
fremlagt til støtte for ansøgninger, i 5 år 
efter den nye fødevares optagelse på 
fællesskabslisten ikke anvendes til fordel 
for en anden ansøgning, medmindre 
ansøgeren har givet sit samtykke.

1. Efter anmodning fra ansøgeren og 
underbygget ved relevante og verificerbare 
oplysninger i ansøgningsdossieret må 
nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og videnskabelige data 
omfattet af ejendomsrettigheder, som er 
fremlagt til støtte for ansøgninger, i 5 år 
efter den nye fødevares optagelse på 
fællesskabslisten ikke anvendes til fordel 
for en anden ansøgning, medmindre 
ansøgeren har givet sit samtykke. Såfremt 
sådan nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og videnskabelige data 
omfattet af ejendomsrettigheder, og som 
er omfattet af beskyttelsen i denne artikel, 
samtidig falder under fortrolige 
oplysninger i medfør af artikel 12 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. ... af ... [om en fælles 
godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer]1, 
tilpasser Kommissionen perioden for 
fortrolige oplysninger proportionelt til 
denne periode på 5 års databeskyttelse.
__________________
1 EUT L ...

Begrundelse

Rapporten fastslår, hvordan databeskyttelse skal sameksistere med fortrolighedsordningen 
for oplysninger i medfør af artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en 
fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og 
fødevarearomaer. Denne parallelisme mellem tidsrummet for databeskyttelse og tidsrummet 
for beskyttelse af fortrolige oplysninger bør styres af proportionalitetsprincippet, som bl.a. 
styrker udvekslingen af videnskabelige resultater og gennemsigtigheden af 
forbrugeroplysninger (f.eks. for allergikere o. lign.).
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 7, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. …/.... af … om … [fælles 
procedure] træffes der beslutning om 
opdatering af fællesskabslisten med andre 
nye fødevarer end traditionelle fødevarer 
fra tredjelande efter forskriftsproceduren 
i artikel 14, stk. 2, i nærværende 
forordning i tilfælde, hvor nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og/eller data 
omfattet af ejendomsrettigheder er 
beskyttet i henhold til denne artikel. I 
sådanne tilfælde godkendes produktet for 
den periode, der fastlægges i første afsnit.

(Dette ændringsforslag er den tidligere artikel 7, stk. 3, afsnit 1)

Begrundelse

Bestemmelserne, der er overført fra artikel 7, er udformet mere detaljeret.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I tilfælde som omhandlet i stk. 1a
omfatter oplysningerne om en ny fødevare 
på fællesskabslisten som supplement til 
oplysningerne omhandlet i stk. 2 
følgende:
a) dato for den nye fødevares opførelse på 
fællesskabslisten
b) det forhold, at optagelsen bygger på 
nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og/eller på videnskabelige 
data omfattet af ejendomsrettigheder i 
henhold til denne artikel
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c) ansøgerens navn og adresse
d) det forhold, at den nye fødevare er 
underlagt begrænset markedsføring af 
ansøgeren i litra c), medmindre en 
efterfølgende ansøger opnår godkendelse 
for fødevaren uden henvisning til de data 
omfattet af ejendomsrettigheder, der er 
nævnt i litra b).

(Dette ændringsforslag er den tidligere artikel 7, stk. 3, andet afsnit, med undtagelse af litra 
d))

Begrundelse

Bestemmelserne, der er overført fra artikel 7, er udformet mere detaljeret. Især præciseres 
det, hvilke oplysninger der skal offentliggøres på fællesskabslisten.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Inden udløbet af det tidsrum, der er 
omhandlet i stk. 1, opdateres 
fællesskabslisten, således at de særlige 
oplysninger omhandlet i stk. 3 i 
nærværende artikel ikke længere fremgår, 
forudsat at den godkendte fødevare fortsat 
opfylder betingelserne i denne forordning.
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 3.

Begrundelse

Bestemmelserne, der er overført fra artikel 7, er udformet mere detaljeret.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Tilpasset databeskyttelse

Uden at det berører godkendelsen af en ny 
fødevare i henhold til artikel 7 og 14 i 
forordning (EF) nr. …/… [fælles 
procedure] og godkendelsen af en 
sundhedsanprisning i henhold til artikel 
17, 18 og 25 i forordning (EF) nr. 
1924/2006, skal - såfremt det tilstræbes at 
opnå godkendelse af en ny fødevare og en 
sundhedsanprisning af fødevaren, og 
såfremt databeskyttelse er berettiget i 
henhold til de to forordninger og kræves 
af ansøgeren - tidspunktet for 
godkendelsen og offentliggørelsen af 
godkendelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende være det samme og 
databeskyttelsesperioden have samme 
løbetid.

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende betragtning 22.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den [..]

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest inden for en 
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Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

tidsfrist på 12 måneder Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Begrundelse

Ved at fastsætte en præcis tidsfrist (12 måneder), inden for hvilken medlemsstaterne giver 
meddelelse om, hvilke bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning, de 
har gennemført, fremmes den juridiske sikkerhed. Dette ændringsforslag er endvidere i 
overensstemmelse med de længere tidsfrister fastsat i andre nyere artikler for vedtagelse af 
Kommissionens gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [1. januar 2015] sender 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om erfaringerne med 
gennemførelsen af denne forordning, især 
artikel 8, eventuelt ledsaget af relevante 
forslag. Rapporten og alle forslag gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Senest den 31. december 2013 sender 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om erfaringerne med 
gennemførelsen af denne forordning, især 
artikel 8 og 12, eventuelt ledsaget af 
relevante forslag. Rapporten og alle forslag 
gøres tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Af hensyn til kontinuiteten er det mere formålstjenstligt, hvis Europa-Parlamentet behandler 
undersøgelsen af denne forordning allerede i løbet af næste valgperiode. Endvidere er det 
passende i forhold til det nye instrument til databeskyttelse i medfør af artikel 12, at 
Kommissionen i undersøgelsen også retter fokus mod gennemførelsen heraf i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 6 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse [dato] opretter 
Kommissionen fællesskabslisten ved at 

Senest 6 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse [dato] opretter 
Kommissionen fællesskabslisten ved på 
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opføre nye fødevarer, der er godkendt i 
henhold til forordning (EF) nr. 258/97, på 
denne fællesskabsliste med angivelse af 
eventuelle eksisterende 
godkendelsesbetingelser.

denne liste at opføre de nye fødevarer, der 
er godkendt i henhold til forordning (EF) 
nr. 258/97, og som tillige i henhold til 
artikel 2 og 3 henhører under 
nærværende forordnings 
anvendelsesområde, med angivelse af 
eventuelle eksisterende 
godkendelsesbetingelser.

Begrundelse

Jf. den foreslåede ændring af artikel 16.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgninger om markedsføring af en ny 
fødevare, der er indgivet til en medlemsstat 
i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 
258/97, og som der ikke er truffet endelig 
beslutning om før nærværende 
forordnings anvendelsesdato, betragtes 
som ansøgninger i henhold til nærværende 
forordning.

1. Såfremt den første vurderingsrapport, 
jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
258/97, ikke er sendt til Kommissionen 
inden ...+ , betragtes enhver ansøgning om 
markedsføring af en ny fødevare, der er 
indgivet til en medlemsstat i henhold til 
artikel 4 i den forordning som en 
ansøgning i henhold til nærværende 
forordning. Andre ansøgninger, som 
inden ...+ er indgivet i henhold til artikel 
3, stk. 4, artikel 4 og 5 i forordning (EF) 
nr. 258/97, behandles i overensstemmelse 
med den forordning.
___________
+ Dato for nærværende forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tekst er potentielt til ulempe for de ansøgninger, hvorom den 
første vurderingsrapport allerede er sendt til Kommissionen, da det er muligt at imødekomme 
en sådan ansøgning uden at videresende den til vurdering hos EFSA, såfremt der ikke er gjort 
indvendinger. Alle ansøgninger, hvorom der er sendt en første vurderingsrapport til 
Kommissionen, bør viderebehandles i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 258/97.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Relevante overgangsforanstaltninger 
vedrørende anvendelsen af stk. 1, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige be-
stemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den, vedtages efter forskrifts-
proceduren med kontrol i artikel 14, stk. 
3.

udgår

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tekst er potentielt til ulempe for de ansøgninger, hvorom den 
første vurderingsrapport allerede er sendt til Kommissionen, da det er muligt at imødekomme 
en sådan ansøgning uden at videresende den til vurdering hos EFSA, såfremt der ikke er gjort 
indvendinger. Alle ansøgninger, hvorom der er sendt en første vurderingsrapport til 
Kommissionen, bør viderebehandles efter den procedure, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 
258/97.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra seks måneder efter 
offentliggørelsen af denne forordning 
[dato].

Den anvendes fra tolv måneder efter 
offentliggørelsen af denne forordning 
[dato].

Begrundelse

Det er nødvendigt at udsætte forordningens anvendelse fra 6 til 12 måneder for at 
Kommissionen kan vedtage præcise gennemførelsesbestemmelser for de enkelte artikler og 
for at skabe en passende tidsramme for medlemsstaterne og virksomhederne i denne sektor til 
bedre forberedelse..
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