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KORTFATTAD MOTIVERING

Målet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om 
ändring av förordning (EG) nr .../... [enhetligt förfarande] är att åstadkomma 
livsmedelssäkerhet, skydda människors hälsa och säkra den inre livsmedelsmarknadens sätt 
att fungera. Tillstånd för och användning av nya livsmedel och livsmedelsingredienser har 
varit harmoniserade i Europeiska unionen sedan 1997, när förordning (EG) nr 258/97 antogs. 
I den förordningen fastställdes allmänna principer för tillstånd för nya livsmedel och 
livsmedelsingredienser. Målet med detta nya förslag till förordning är att rationalisera 
befintliga regler för tillståndsförfaranden, övervakning, märkning och användning av nya 
livsmedel och att förtydliga definitionen av nya livsmedel.

Föredraganden stöder förslaget men föreslår förbättringar enligt följande:

 Föredraganden föreslår att etiska aspekter bör beaktas i samband med prövning av 
tillstånd för ett nytt livsmedel, samt att Europeiska gruppen för etik i vetenskap och ny 
teknik i lämpliga fall bör rådfrågas om etiska frågor som rör vetenskap och ny teknik.

 Vidare önskar föredraganden se till att genomförandeåtgärderna antas innan
förordningen träder i kraft. Detta kommer att minska osäkerheten för näringslivet och 
förvirringen när det gäller vilka regler man ska följa. Om genomförandeåtgärderna 
inte antas kommer det att finnas kvar problem med tolkningen och möjliga 
administrativa skillnader mellan medlemsstater, vilket på ett negativt sätt kommer att 
påverka den inre marknadens sätt att fungera. Föredraganden föreslår vidare att 
förordningen ska börja tillämpas 12 månader i stället för 6 månader efter datumet för 
offentliggörandet. Härigenom blir det möjligt att anta genomförandeåtgärderna innan 
förordningen börjar tillämpas.

 Det finns en gränslinje mot läkemedel, vilket föredraganden önskar förtydliga i 
förslaget. Om man förtydligar när det rör sig om ett nytt livsmedel och när det rör sig 
om ett livsmedel som är ett läkemedel, kommer detta att förenkla regeltolkningen för 
livsmedelsindustrin och minska osäkerheten kring vilka regler som ska följas på vilka 
områden.

 När det gäller traditionella livsmedel från tredjeländer föreslår föredraganden kriteriet 
att livsmedlet ska ha använts i minst 20 år, i stället för uttrycket ”för minst en 
generation” som är för vagt juridiskt sett.

 Föredraganden föreslår att man räknar användningen av ett livsmedel inom 
gemenskapen utan att beakta olika medlemsstaters datum för anslutning till 
Europeiska unionen, så att läget klargörs särskilt för de nya medlemsstaterna.

 Föredraganden föreslår att man utökar målen för förordningen till att även omfatta 
stöd till innovation inom livsmedelssektorn och till att den inre marknaden ska fungera 
väl, vilket är åtgärder som gynnar aktörerna inom området.
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 I flera avsnitt i betänkandet förstärks konsumentskyddet – exempelvis genom att man 
uttryckligen förbjuder utsläppande på marknaden av livsmedel som inte upptagits i 
gemenskapsförteckningen.

 I betänkandet förstärks insynen i upplysningar till allmänheten genom bestämmelsen 
om att de måste göras tillgängliga på Internet.

 Aktörer som investerar avsevärda belopp för att förbereda utsläppandet på 
livsmedelsmarknaden av nya eller traditionella livsmedel får ett förstärkt rättsligt 
skydd genom att de i fall av invändningar under tillståndsprocessen måste informeras 
utan onödiga dröjsmål och på ett sätt som kan styrkas.

 Föredraganden föreslår att man utökar och konkretiserar skyldigheten för 
kommissionen att ge tekniskt stöd åt aktörerna, särskilt små och medelstora företag, 
däribland möjligheten att inge en enda ansökan på elektronisk väg.

 Föredraganden flankerar kravet på övervakning av ett nytt livsmedel som förts in på 
marknaden med att föreslå att kommissionen på rimligt sätt bör tidsbegränsa denna 
övervakning för att undvika att aktörerna under obestämd tid svävar i juridisk ovisshet, 
vilket skulle påverka deras ställning i förhållande till konkurrenterna.

 I betänkandet anges på vilket sätt uppgiftsskyddet kommer att existera parallellt med 
systemet för uppgiftssekretess i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. Detta 
konkurrensförhållande mellan tidsperioden för uppgiftsskydd och tidsperioden för 
sekretess bör råda med respekt för proportionalitetsprincipen, som bland annat stöder 
spridning av vetenskapliga kunskaper och konsumenternas insyn i uppgifterna 
(exempelvis för allergiker osv.).

 Föredraganden föreslår att man fastställer tidpunkten 12 månader efter 
offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning som den tidsfrist inom 
vilken medlemsstaterna måste anmäla påföljder i nationell lagstiftning, och att 2013 
blir det år då kommissionen av kontinuitetsskäl bör lägga fram sin rapport om 
tillämpningen av förordningen. Målet är att det Europaparlament som väljs vid 
valet 2009 ska kunna utvärdera förordningens effektivitet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
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Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gemenskapsbestämmelser om nya 
livsmedel fastställdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 
nya livsmedel och livsmedelsingredienser 
och genom 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 ska tillhandahållas enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 258/97. Av tydlighetsskäl bör 
förordning (EG) nr 258/97 upphävas och
ersättas med den här förordningen. Den 
nuvarande förordningen bör omfatta 
åtgärder som för närvarande regleras av 
förordning (EG) nr 1852/2001.

(3) Gemenskapsbestämmelser om nya 
livsmedel fastställdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 
nya livsmedel och livsmedelsingredienser 
och genom 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 ska tillhandahållas enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 258/97. Av tydlighetsskäl bör 
förordning (EG) nr 258/97 och förordning 
(EG) nr 1852/2001 upphävas. Förordning 
(EG) nr 258/97 bör ersättas med den här 
förordningen. Kommissionens 
rekommendation 97/618/EG av den 
29 juli 1997 om de vetenskapliga 
aspekterna på och utformningen av 
information som skall lämnas som stöd 
för ansökningar om att släppa ut nya 
livsmedel och nya livsmedelsingredienser 
på marknaden, samt utarbetandet av de 
första utvärderingsrapporterna enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 258/971 bör ersättas 
med ett reviderat stöd som är inriktat 
särskilt på nya livsmedel. Det bör dock stå 
sökandena fritt att använda 
rekommendation 97/618/EG fram till dess 
att den ersätts med ett reviderat stöd.
______________
1 EGT L 253, 16.9.1997, s. 1. 

Motivering

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1852/2001 angående utvärderingsförfarandet omfattas 
enligt den föreslagna förordningen av bestämmelserna om det enhetliga 
godkännandeförfarandet, vilket innebär att kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 
inte längre behövs. Enligt bestämmelserna i den föreslagna nya förordningen ska ett nytt stöd 
för sökandena offentliggöras. Det tidigare stödet bör förbli i kraft fram till dess att det ersätts 
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med ett reviderat stöd.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa kontinuiteten med 
förordning (EG) nr 258/97 ska kriteriet för 
huruvida ett livsmedel anses vara nytt vara 
huruvida det använts i betydande 
omfattning i gemenskapen före det datum 
då förordning (EG) nr 258/97 trädde i 
kraft, det vill säga den 15 maj 1997.

(4) För att säkerställa kontinuiteten med 
förordning (EG) nr 258/97 bör kriteriet för 
huruvida ett livsmedel anses vara nytt vara 
huruvida det använts i betydande 
omfattning i gemenskapen före det datum 
då förordning (EG) nr 258/97 trädde i 
kraft, det vill säga den 15 maj 1997. Med 
användning i gemenskapen avses 
användning i medlemsstaterna, oavsett 
tidpunkten för deras anslutning till 
Europeiska unionen.

Motivering

Genom detta ändringsförslag preciseras förordningens tillämpningsområde på den inre 
marknaden, och på detta sätt ökas rättssäkerheten för de berörda parterna, särskilt för dem 
som har sitt ursprung i medlemsstaterna i Central- och Östeuropa.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Livsmedel som framställs av klonade 
djur och deras avkomma bör emellertid 
inte omfattas av denna förordning. 
Sådana livsmedel bör regleras genom en 
särskild förordning som antas genom 
medbeslutandeförfarandet och bör inte 
omfattas av det enhetliga förfarandet. I 
avvaktan på att den här förordningen 
träder i kraft bör kommissionen lägga 
fram ett sådant lagstiftningsförslag. I 
avvaktan på att en förordning om klonade 
djur träder i kraft bör ett moratorium 
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införas för utsläppandet på marknaden av 
livsmedel som framställts av klonade djur 
och deras avkomma.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1

bör tillämpas när en produkt, med 
beaktande av alla dess särdrag, kan 
omfattas av definitionen för läkemedel 
och av definitionen för produkter som 
omfattas av annan 
gemenskapslagstiftning. Om en 
medlemsstat i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG fastställer att ett 
ämne är ett läkemedel, får den i detta 
avseende begränsa utsläppandet på 
marknaden av en sådan produkt i 
överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen.
__________
1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. 

Motivering

Definitionen av livsmedel enligt förordning (EG) nr 178/2002 innebär att en produkt som är 
ett läkemedel inte kan vara ett livsmedel. Med tanke på att kategoriseringen av produkter som 
läkemedel i enlighet med direktiv 2001/83/EG inte helt harmoniserats mellan 
medlemsstaterna kvarstår vissa skillnader i fråga om kategorisering av produkter som 
läkemedel. Detta får följder även för harmoniseringen på livsmedelsområdet. Det uppstår 
många gränsfall i samband med nya livsmedel. Detta skäl ger industrin och konsumenterna 
ökad klarhet om marknadens funktion i fråga om produkter som är gränsfall.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
betydande omfattning före den 
15 maj 1997 bör grundas på den 
information som är tillgänglig i 
medlemsstaterna. I de fall kommissionen 
inte har någon information om användning 
som människoföda före den 15 maj 1997 
bör ett enkelt och tydligt förfarande, där 
medlemsstaterna och eventuella 
intresserade parter deltar, fastställas för att 
inhämta sådan information.

(13) Bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
betydande omfattning före den 
15 maj 1997 bör grundas på den 
information som är tillgänglig i 
medlemsstaterna. I de fall kommissionen 
inte har någon information om användning 
som människoföda före den 15 maj 1997 
bör ett förfarande där medlemsstaterna och 
eventuella intresserade parter deltar 
fastställas för att inhämta sådan 
information. Detta förfarande bör vara 
enkelt och insynsvänligt, samtidigt som 
varje omotiverad störning av marknaden 
undviks, och det bör antas senast sex 
månader efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Motivering

Förfarandet för insamling av information kan komma att omfatta frågor om produkter som 
senare inte bedöms vara nya livsmedel. I samband med en insynsvänlig uppgiftsinsamling bör 
dessa produkters konkurrensposition inte påverkas negativt genom felaktig tilldelning av 
status som nya livsmedel. Kommissionens förfarande bör därför ta hänsyn till sådana 
problem och undvika varje omotiverad störning av marknaden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs ett harmoniserat 
centraliserat förfarande för 
säkerhetsbedömningar och godkännanden 
som är effektivt, tidsbegränsat och tydligt. 
För att ytterligare harmonisera olika 
godkännandeförfaranden för livsmedel bör 
säkerhetsbedömning av nya livsmedel och 

(15) Det behövs ett harmoniserat 
centraliserat förfarande för 
säkerhetsbedömningar och godkännanden 
som är effektivt, tidsbegränsat och tydligt. 
För att ytterligare harmonisera olika 
godkännandeförfaranden för livsmedel bör 
säkerhetsbedömning av nya livsmedel och 
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införandet av dem i 
gemenskapsförteckningen ske i enlighet 
med förfarandet i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[datum] om fastställande av ett enhetligt 
förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
och livsmedelsaromer.

införandet av dem i 
gemenskapsförteckningen ske i enlighet 
med förfarandet i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr […] av den 
[datum] om fastställande av ett enhetligt 
förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer 
och livsmedelsaromer. Vid godkännandet 
av nya livsmedel bör man även beakta 
andra faktorer som är relevanta i 
sammanhanget, bland annat etiska 
faktorer.

Motivering

Det är viktigt att man i godkännandeförfaranden för nya livsmedel (som även omfattar nya 
livsmedel som framställs med hjälp av nanoteknik eller kloning) beaktar alla faktorer som är 
av betydelse för det slutliga beslutet, däribland etiska frågor.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Under vissa omständigheter, för att 
stimulera forskning och utveckling inom 
jordbruks- och livsmedelsindustrin och 
därigenom även innovation, bör nya 
vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter som tillhandahållits i samband 
med en ansökan om införande av ett nytt 
livsmedel i gemenskapens förteckning 
under en begränsad period inte få användas 
så att det gynnar en annan sökande, utan 
den första sökandens godkännande. 
Skyddet av vetenskapliga uppgifter som en 
sökande tillhandahållit bör inte hindra 
andra sökande från att ansöka om att ett 
nytt livsmedel förs in i 
gemenskapsförteckningen, baserat på deras 
egna vetenskapliga uppgifter.

(20) Under vissa omständigheter, för att 
stimulera forskning och utveckling inom 
jordbruks- och livsmedelsindustrin och 
därigenom även innovation, är det lämpligt 
att skydda de investeringar som 
innovatörer gjort i samband med 
insamling av information och uppgifter 
som utgör underlag för en ansökan enligt 
denna förordning. Nya vetenskapliga rön 
och egna vetenskapliga uppgifter som 
tillhandahållits i samband med en ansökan 
om införande av ett nytt livsmedel i 
gemenskapens förteckning under en 
begränsad period bör inte få användas så 
att det gynnar en annan sökande, utan den 
första sökandens godkännande. Skyddet av 
vetenskapliga uppgifter som en sökande 
tillhandahållit bör inte hindra andra 
sökande från att ansöka om att ett nytt 
livsmedel förs in i 
gemenskapsförteckningen, baserat på deras 
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egna vetenskapliga uppgifter.

Motivering

Ordalydelsen i skäl 20 bör ligga i linje med den i skäl 31 i förordning (EG) 1924/2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om märkning och presentation 
av livsmedel samt om reklam för 
livsmedel. I vissa fall kan det bli 
nödvändigt med ytterligare märkning, 
särskilt för att informera om livsmedlet, 
dess ursprung och hur det ska användas. 
För att ett nytt livsmedel ska föras in i 
gemenskapsförteckningen kan det därför 
bli aktuellt med särskilda krav för 
användning eller märkning.

(21) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om märkning och presentation 
av livsmedel samt om reklam för 
livsmedel. I vissa fall kan det bli 
nödvändigt med ytterligare märkning, 
särskilt för att informera om livsmedlet, 
dess ursprung och hur det ska användas, 
vilket även kan omfatta information i 
samband med etiska överväganden. För 
att ett nytt livsmedel ska föras in i 
gemenskapsförteckningen kan det därför 
bli aktuellt med särskilda krav för 
användning eller märkning.

Motivering

Det är mycket viktigt att man vid märkning av nya livsmedel (däribland även nya livsmedel 
som framställs med hjälp av nanoteknik eller kloning) i förekommande fall även beaktar 
etiska frågor, eftersom konsumenterna behöver insynsvänliga upplysningar för att fullt 
medvetet kunna välja och handla.

Ändringsförslag 9
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Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden 
och hälsopåståenden om livsmedel 
harmoniseras medlemsstaternas 
bestämmelser om näringspåståenden och 
hälsopåståenden. Påståenden om nya 
livsmedel får därför endast göras i enlighet 
med den förordningen.

(22) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden 
och hälsopåståenden om livsmedel 
harmoniseras medlemsstaternas 
bestämmelser om näringspåståenden och 
hälsopåståenden. Påståenden om nya 
livsmedel får därför endast göras i enlighet 
med den förordningen. Om en sökande 
avser att förse ett nytt livsmedel med ett 
hälsopåstående som har godkänts i 
enlighet med artikel 17 eller 18 i den 
förordningen, och om ansökningarna om 
godkännande av det nya livsmedlet 
respektive hälsopåståendet lämnas in 
samtidigt och båda inbegriper en begäran 
om skydd av egna uppgifter, bör 
tidsperioderna för uppgiftsskydd på 
sökandens begäran inledas samtidigt och 
löpa parallellt.

Motivering

Sammanhörande ansökningar om godkännande av ett nytt livsmedel och godkännande av ett 
hälsopåstående för samma produkt, vilka båda bygger på egna uppgifter, behandlas 
eventuellt inte samtidigt. Detta kan leda till att tidsperioden för uppgiftsskydd enligt ett 
godkännande inleds långt innan tidsperioden för uppgiftsskydd enligt det sammanhörande 
godkännandet inleds. Man måste se till att tidsperioderna för uppgiftsskydd anpassas till 
varandra på sökandens begäran i samband med sammanhörande ansökningar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Europeiska gruppen för etik i 
vetenskap och ny teknik som inrättades 
genom ett kommissionsbeslut den 
16 december 1997 får när så är lämpligt
rådfrågas i etiska frågor i samband med 

(24) Europeiska gruppen för etik i 
vetenskap och ny teknik som inrättades 
genom ett kommissionsbeslut den 
16 december 1997 bör i förekommande 
fall rådfrågas i etiska frågor i samband med 
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utsläppandet på marknaden av nya 
livsmedel.

utsläppandet på marknaden av nya 
livsmedel.

Motivering

När omständigheterna motiverar det (exempelvis i samband med användning av nanoteknik 
eller kloningsteknik) verkar det lämpligt att i etiska frågor rådfråga Europeiska gruppen för 
etik i vetenskap och ny teknik.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – förordning – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Nya livsmedel som släppts ut på 
gemenskapmarknaden under förordning 
(EG) nr 258/97 får även fortsatt släppas ut 
på marknaden. Nya livsmedel som 
godkänts enligt förordning (EG) nr 258/97 
bör tas upp i den gemenskapsförteckning 
över nya livsmedel som inrättas genom den 
här förordningen. Vidare bör ansökningar 
som inkommer enligt förordning (EG) 
nr 258/97, och för vilka inget slutligt 
beslut fattats före det datum den här 
förordningen träder i kraft, betraktas som 
ansökningar enligt den här förordningen.

(25) Nya livsmedel som släppts ut på 
gemenskapmarknaden under förordning 
(EG) nr 258/97 får även fortsatt släppas ut 
på marknaden. Nya livsmedel som 
godkänts enligt förordning (EG) nr 258/97 
bör tas upp i den gemenskapsförteckning 
över nya livsmedel som inrättas genom den 
här förordningen. Vidare bör ansökningar 
som inkommer enligt förordning (EG) 
nr 258/97 betraktas som ansökningar enligt 
den här förordningen om den första 
utvärderingsrapport som avses i 
artikel 6.3 i förordning (EG) nr 258/97 
ännu inte har översänts till 
kommissionen, samt i alla de fall då en 
kompletterande utvärderingsrapport krävs 
i enlighet med artikel 6.3 eller 6.4 i den 
förordningen före det datum då den här 
förordningen träder i kraft. När 
myndigheten eller medlemsstaterna ska 
avge ett yttrande bör de beakta resultatet 
av den första utvärderingen. Andra 
ansökningar som lämnas in i enlighet 
med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 
före det datum då den här förordningen 
träder i kraft bör behandlas i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 258/97.
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Motivering

Kommissionens förslag missgynnar eventuellt ansökningar för vilka en första utvärdering 
redan har översänts till kommissionen, eftersom det kan vara möjligt att godkänna en sådan 
ansökan utan att den hänskjuts till Europeiska livsmedelsmyndigheten för utvärdering, i det 
fall att inga invändningar har rests. Alla ansökningar för vilka en första utvärderingsrapport 
redan har översänts till kommissionen bör behandlas i enlighet med förfarandet i 
förordning (EG) nr 258/97.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande av nya livsmedel på 
gemenskapsmarknaden i syfte att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
folkhälsan och för konsumenterna, 
samtidigt som det säkerställs att den inre 
marknaden kan fungera effektivt.

Genom denna förordning fastställs 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande av nya livsmedel på 
gemenskapsmarknaden i syfte att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
folkhälsan och för konsumenterna, 
samtidigt som det säkerställs att den inre 
marknaden kan fungera effektivt och 
innovation inom den berörda industrin 
stimuleras.

Motivering

Eftersom den är ett viktigt gemenskapsmål och ett av de syften det hänvisas till i skälen bör 
denna målsättning uttryckligen nämnas i sammanhanget.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led a – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av ett livsmedel som eller i 
kosttillskott ska dock inte vara tillräckligt 
för att det ska anses att livsmedlet använts 
som människoföda i betydande omfattning 
i gemenskapen före den 15 maj 1997. Om 
ett livsmedel uteslutande använts i eller 
som kosttillskott enligt definitionen i 
direktiv 2002/46/EG före det datumet kan 

Användning av ett livsmedel som eller i 
kosttillskott ska dock inte vara tillräckligt 
för att det ska anses att livsmedlet använts 
som människoföda i betydande omfattning 
i gemenskapen före den 15 maj 1997. Om 
ett livsmedel uteslutande använts i eller 
som kosttillskott enligt definitionen i 
direktiv 2002/46/EG före det datumet kan 
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det dock släppas ut på 
gemenskapsmarknaden efter det datumet 
för samma användning utan att betraktas 
som nytt livsmedel. Ytterligare kriterier för 
bedömning av huruvida ett livsmedel 
använts som människoföda i betydande 
omfattning i gemenskapen före den 
15 maj 1997, som ändrar icke väsentliga 
delar av denna förordning till exempel 
genom att komplettera den, får antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som anges i artikel 14.3.

det dock släppas ut på 
gemenskapsmarknaden efter det datumet 
för samma användning utan att betraktas 
som nytt livsmedel. Innan denna 
förordning börjar tillämpas ska ytterligare 
kriterier för bedömning av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
betydande omfattning i gemenskapen före 
den 15 maj 1997, som ändrar icke 
väsentliga delar av denna förordning till 
exempel genom att komplettera den, antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som anges i artikel 14.3.

Motivering

För att öka rättssäkerheten för aktörerna på området och graden av harmonisering på den 
inre marknaden (i praktiken varierar ännu idag tillämpningen av denna ordning ganska 
mycket medlemsstaterna emellan) måste kommissionen vara skyldig att ange tydliga kriterier 
med hjälp av vilka man kommer att bedöma om ett livsmedel använts som människoföda i 
betydande omfattning i gemenskapen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) traditionellt livsmedel från tredjeland: 
Nytt livsmedel som historiskt använts som 
livsmedel i ett tredjeland, det vill säga 
livsmedlet i fråga har ingått i och ingår i
den normala kosthållningen för minst en 
generation för en stor del av landets 
befolkning.

b) traditionellt livsmedel från tredjeland: 
Nytt livsmedel som historiskt använts som 
livsmedel i ett tredjeland, det vill säga 
livsmedlet i fråga har ingått i den normala 
kosthållningen för en stor del av landets 
befolkning sedan minst tjugo år tillbaka.

Motivering

På juridisk nivå är uttrycket ”en generation” otydligt. Genom att ersätta det med uttrycket 
”tjugo år” ökar man avsevärt rättssäkerheten för de berörda parterna, och samtidigt ger 
denna tidsperiod tillräckligt med marginal för att vinna kunskaper, bland annat vetenskapliga 
uppgifter om användning av livsmedlet, och att därmed kunna avgöra om ett traditionellt 
livsmedel från tredjeland får godkännas för att släppas ut på gemenskapens inre marknad.

Ändringsförslag 15
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får samla in information 
från medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagen för att fastställa i 
vilken omfattning ett livsmedel använts 
som människoföda i gemenskapen före den 
5 maj 1997.

1. Kommissionen ska samla in information 
från medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagen för att fastställa i 
vilken omfattning ett livsmedel använts 
som människoföda i gemenskapen före den 
5 maj 1997.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Förbud mot nya livsmedel som inte 

uppfyller kraven
Nya livsmedel får inte släppas ut på 
marknaden om deras användning inte 
uppfyller kraven enligt bestämmelserna i 
denna förordning.

Motivering

Detta förbud bör avskräcka de mindre samvetsgranna aktörerna och öka konsumentskyddet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen hälsorisk för 
konsumenten under normala 
konsumtionsförhållanden.

a) Det utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen hälsorisk för 
konsumenten.
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Motivering

De nya livsmedlen får inte under några som helst omständigheter utgöra någon risk för 
konsumenternas hälsa. Reservationen för normala konsumtionsförhållanden är överflödig. 
Den skulle i praktiken bara medföra tolkningsproblem och vara skadlig när det gäller 
möjligheten för aktörerna inom sektorn att förutse rättspraxis. Dessutom förstärker den nya 
ordalydelsen konsumentskyddet ytterligare. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det sätt på vilket livsmedlet 
presenteras, eller den avsedda 
användningen, vilseleder inte 
konsumenten.

b) Det vilseleder inte konsumenten.

Motivering

Definitionerna i den ursprungliga förordningen (EG) nr 258/97 är klarare och entydigare och 
bör bibehållas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I de fall livsmedlet är avsett att ersätta 
ett annat livsmedel, att det inte avviker från 
detta livsmedel i sådan utsträckning att 
normal konsumtion av det skulle vara 
näringsmässigt ofördelaktig för 
konsumenten.

c) I de fall livsmedlet är avsett att ersätta 
ett annat livsmedel, att det inte avviker från 
detta livsmedel så att normal konsumtion 
av det skulle vara näringsmässigt 
ofördelaktig för konsumenten.

Motivering

Definitionerna i den ursprungliga förordningen (EG) nr 258/97 är klarare och entydigare och 
bör bibehållas.

Ändringsförslag 20
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte finns några vetenskapliga 
uppgifter om ett nytt livsmedels 
hälsoeffekter kan livsmedlet inte införas i 
gemenskapsförteckningen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett nytt livsmedel får införas i 
gemenskapsförteckningen endast om det 
föreligger ett yttrande från den behöriga 
myndigheten om att livsmedlet inte utgör 
någon hälsorisk.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapsförteckningen ska 
uppdateras i enlighet med det förfarande 
som fastställs i förordning (EG) nr 
[enhetligt förfarande].

1. Gemenskapsförteckningen ska 
uppdateras i enlighet med det förfarande 
som fastställs i förordning (EG) nr 
[enhetligt förfarande], och kommissionen 
ska offentliggöra den på en särskild sida 
på sin webbplats.

Motivering

På samma sätt som förteckningen över livsmedel med ursprung i tredjeländer måste 
gemenskapsförteckningen över nya livsmedel finnas tillgänglig på Internet.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från bestämmelserna 
i artikel 7 i förordning (EG) nr [enhetligt 
förfarande] ska beslut om att uppdatera 
gemenskapsförteckningen med ett nytt 
livsmedel annat än ett traditionellt 
livsmedel från ett tredjeland fattas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 14.2. i den förordningen när nya 
vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter skyddas enligt artikel 12.

utgår

I de fall som avses i punkt 1 ska 
införandet av ett nytt livsmedel i 
gemenskapsförteckningen, utöver den 
information som avses i artikel 7.2, 
omfattande följande:
a) Det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen.
b) Uppgift om att införandet sker på 
grundval av nya vetenskapliga rön
och/eller egna vetenskapliga uppgifter 
som skyddas i enlighet med artikel 12.
c) Den sökandes namn och adress. 

Motivering

Det är lämpligare att flytta dessa bestämmelser till artikel 12, där den berörda punkten införs 
i ändrad form.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan den tidsperiod som avses i 
artikel 12 löper ut ska 
gemenskapsförteckningen uppdateras för 
att ändra icke väsentliga delar i denna 

utgår
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förordning i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som anges i artikel 14.3 enligt förordning 
(EG) nr [enhetligt förfarande], så att de 
uppgifter som avses i artikel 7.3 andra 
stycket stryks, förutsatt att det godkända 
livsmedlet fortfarande uppfyller kraven i 
denna förordning.

Motivering

Det är lämpligare att flytta dessa bestämmelser till artikel 12, där den berörda punkten införs 
i ändrad form.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan ska åtföljas av dokumenterade 
uppgifter som visar att tidigare användning 
av livsmedlet i tredjelandet i fråga varit 
säker.

Anmälan ska åtföljas av dokumenterade 
uppgifter som visar att tidigare användning 
av livsmedlet i ett tredjeland varit säker.

Motivering

På grund av bristen på statistik är det viktigt att beakta uppgifter som visar att tidigare 
användning av livsmedlet i ett tredjeland varit säker.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sådana fall ska livsmedlet inte släppas ut 
på gemenskapmarknaden, och artikel 5 till 
7 ska tillämpas. Den anmälan som avses i 
punkt 1 ska betraktas som en ansökan 
enligt artikel 3.1 i förordning 
.../...[enhetligt förfarande].

I sådana fall ska livsmedlet inte släppas ut 
på gemenskapmarknaden, och artikel 5 till 
7 ska tillämpas. Den anmälan som avses i 
punkt 1 ska betraktas som en ansökan 
enligt artikel 3.1 i förordning .../...
[enhetligt förfarande]. Alternativt får 
sökanden välja att dra tillbaka anmälan.
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Motivering

Jämfört med de bevis som krävs i samband med en anmälan enligt artikel 8 för att visa att 
tidigare användning av livsmedlet har varit säker är kraven på uppgifter till stöd för en 
ansökan mycket mer omfattande. Därför vore det lämpligt att ge den sökande möjlighet att 
dra sig ur förfarandet i stället för att låta anmälan automatiskt omvandlas till en full ansökan.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska informera det berörda 
livsmedelsföretaget inom fem månader 
från det datum anmälan inkom i enlighet 
med punkt 1.

Kommissionen ska utan onödiga dröjsmål 
och på ett sätt som kan styrkas informera 
det berörda livsmedelsföretaget inom högst
fem månader från det datum då anmälan 
inkom i enlighet med punkt 1.

Motivering

I syfte att stärka rättssäkerheten måste kommissionen informera den berörda parten (det 
berörda livsmedelsföretaget) om invändningar med anledning av en anmälan, vilket ska ske 
utan onödiga dröjsmål och på ett sätt som kan styrkas.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Detaljerade bestämmelser för 
genomförandet av denna artikel, som 
ändrar icke väsentliga delar av 
förordningen, till exempel genom att 
komplettera den, får antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som anges i artikel 14.3.

6. Innan artikel 8 börjar tillämpas ska
detaljerade bestämmelser för 
genomförandet av denna artikel, som 
ändrar icke väsentliga delar av 
förordningen, till exempel genom att 
komplettera den, antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
anges i artikel 14.3.

Motivering

I syfte att stärka rättsäkerheten för de berörda parterna inom sektorn bör 
Europeiska kommissionen åläggas att meddela de villkor som ska ligga till grund för 
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bedömningen av om ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland får föras in på 
gemenskapens inre marknad.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där så är lämpligt ska kommissionen, i 
nära samarbete med myndigheten,
tillhandahålla tekniskt stöd och verktyg 
för att hjälpa livsmedelsföretagen, särskilt 
små och medelstora företag, att förbereda
och lämna in ansökningar enligt denna 
förordning.

Kommissionen ska i nära samarbete med 
myndigheten aktivt samarbeta med
livsmedelsföretagen, särskilt små och 
medelstora företag, vid förberedelse och 
inlämning av deras ansökningar och 
anmälningar enligt denna förordning och 
ska tillhandahålla dem tekniskt stöd och 
verktyg i så stor omfattning som möjligt, 
däribland möjligheten att inge en enda 
ansökan på elektronisk väg.

Motivering

Det bör förtydligas vilket tekniskt stöd och vilka verktyg som ska tillhandahållas de berörda 
parterna, och Europeiska kommissionen bör åläggas en aktiv skyldighet. Ett konkret exempel 
är möjligheten att avge en enda elektronisk förklaring, eller andra möjligheter inom 
e-förvaltning som är gängse i olika EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid säkerhetsbedömningen av nya 
livsmedel ska myndigheten

Vid säkerhetsbedömningen av nya 
livsmedel ska myndigheten i 
förekommande fall särskilt

Motivering

Artikelns tillämpningsområde preciseras formellt och juridiskt.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) där så är lämpligt jämföra livsmedlet 
med ett livsmedel från en jämförbar 
livsmedelskategori som redan finns på 
gemenskapsmarknaden, eller som det nya 
livsmedlet är tänkt att ersätta, för att se om 
det är lika säkert,

a) avgöra huruvida livsmedlet är lika
säkert som ett livsmedel från en jämförbar 
livsmedelskategori som redan finns på 
gemenskapsmarknaden, eller som det nya 
livsmedlet är tänkt att ersätta,

Motivering

Man bör konkretisera och på ett mer normativt sätt föreskriva skyldigheten att granska 
säkerheten hos nya livsmedel även när det gäller jämförbara livsmedelskategorier.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får av skäl som rör 
livsmedelssäkerheten och efter 
myndighetens yttrande införa ett krav på 
övervakning efter försäljning. De 
livsmedelsföretag som släpper ut 
livsmedlet på gemenskapsmarknaden ska 
ansvara för att de krav på övervakning efter 
försäljning som angetts när livsmedlet 
fördes in i gemenskapsförteckningen 
tillämpas.

1. Kommissionen får av skäl som rör 
livsmedelssäkerheten och efter 
myndighetens yttrande införa ett rimligt 
och tidsbegränsat krav på övervakning 
efter försäljning. I motiverade fall ska det 
vara möjligt att en enda gång förlänga 
denna rimliga och begränsade tidsperiod 
för övervakning av livsmedlet efter 
försäljning, för en ny rimlig och 
begränsad tidsperiod. De 
livsmedelsföretag som släpper ut 
livsmedlet på gemenskapsmarknaden ska 
ansvara för att de krav på övervakning efter 
försäljning som angetts när livsmedlet 
fördes in i gemenskapsförteckningen 
tillämpas.

Motivering

Det ingrepp i marknadens sätt att fungera fritt som det innebär att man övervakar det nya 
livsmedlet efter utsläppandet på marknaden måste vara ett undantag och som sådant 
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tillämpas under en på rimligt och strikt sätt tidsbegränsad period, så att den berörda parten 
inte under obestämd tid svävar i juridisk ovisshet om sin produkt.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11a (ny) (i kapitel II)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Europeiska gruppen för etik inom 

vetenskap och ny teknik
När så är lämpligt får kommissionen, på 
eget initiativ eller på en medlemsstats 
begäran, i etiska frågor som rör vetenskap 
och ny teknik och som är etiskt viktiga 
rådfråga Europeiska gruppen för etik 
inom vetenskap och ny teknik för att få ett 
yttrande från gruppen i etiska frågor.
Kommissionen ska göra sådana yttranden 
allmänt tillgängliga, bland annat genom 
att offentliggöra dem på en särskild sida 
på sin webbplats.

Motivering

När omständigheterna motiverar det (exempelvis i samband med användning av nanoteknik 
eller kloningsteknik) verkar det lämpligt att i etiska frågor samråda med Europeiska gruppen 
för etik i vetenskap och ny teknik. Europeiska kommissionen själv eller en medlemsstat får ta 
initiativ till ett sådant rådfrågningsförfarande. Av öppenhetsskäl, och för att göra både 
forskarvärld och lekmän delaktiga, bör yttrandena offentliggöras på Internet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den sökande begär det och bifogar 
lämplig och verifierbar information i 
ansökan får nya vetenskapliga rön eller 
egna vetenskapliga uppgifter inte åberopas 
i en annan ansökan under en period av 

1. Om den sökande begär det och bifogar 
lämplig och verifierbar information i 
ansökan får nya vetenskapliga rön eller 
egna vetenskapliga uppgifter inte åberopas 
i en annan ansökan under en period av 
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fem år från det datum då det nya 
livsmedlet fördes in i 
gemenskapsförteckningen, såvida inte den 
sökande godkänner det.

fem år från det datum då det nya 
livsmedlet fördes in i 
gemenskapsförteckningen, såvida inte den 
sökande godkänner det. Om dessa nya 
vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter, som skyddas i enlighet med 
denna artikel, även omfattas av det 
sekretessystem som avses i artikel 12 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr … av den … [om 
fastställande av ett enhetligt förfarande 
för godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och 
livsmedelsaromer]1 ska kommissionen 
anpassa tidsfristen för sekretess i 
proportionell överensstämmelse med 
denna femårsperiod för uppgiftsskyddet.
_______________
1 EUT L … .

Motivering

I betänkandet anges på vilket sätt uppgiftsskyddet kommer att existera parallellt med 
sekretessystemet för dessa uppgifter i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. Detta konkurrensförhållande 
mellan tidsperioden för uppgiftsskydd och tidsperioden för sekretess bör råda med respekt för 
proportionalitetsprincipen, som bland annat stöder spridning av vetenskapliga kunskaper och 
konsumenternas insyn i uppgifterna (exempelvis för allergiker osv.).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från 
bestämmelserna i artikel 7.4 i förordning 
(EG) nr ... /.... [enhetligt förfarande] ska 
beslut om att uppdatera 
gemenskapsförteckningen med ett nytt 
livsmedel annat än ett traditionellt 
livsmedel från ett tredjeland fattas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 14.2 när nya 
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vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter skyddas enligt denna artikel. I 
sådana fall ska tillstånd beviljas för den 
period som anges i punkt 1.

(Texten till detta ändringsförslag är hämtad från f.d. artikel 7.3. första stycket.)

Motivering

Här ges en mer detaljerad formulering av de bestämmelser som ursprungligen fanns i 
artikel 7.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I de fall som avses i första stycket ska 
införandet av ett nytt livsmedel i 
gemenskapsförteckningen, utöver den 
information som avses i artikel 7.2, 
omfatta följande:
a) Det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen.
b) En uppgift om att införandet sker på 
grundval av nya vetenskapliga rön 
och/eller egna vetenskapliga uppgifter 
som skyddas i enlighet med denna artikel.
c) Sökandens namn och adress.
d) En uppgift om att det nya livsmedlet 
endast får släppas ut på marknaden av 
den sökande som anges i led c, såvida inte 
en senare sökande beviljas tillstånd för 
livsmedlet utan hänvisning till de egna 
uppgifter som det hänvisas till i led b.

(Med undantag av led d är texten till detta ändringsförslag hämtad från f.d. artikel 7.3.)

Motivering

Här ges en mer detaljerad formulering av de bestämmelser som ursprungligen fanns i 
artikel 7. Särskilt den tilläggsinformation som ska anges på gemenskapsförteckningen 
preciseras mer i detalj.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Innan den period som avses i punkt 1 
löper ut ska gemenskapsförteckningen 
uppdateras på så sätt att de särskilda 
uppgifter som avses i punkt 3 inte längre 
finns med, under förutsättning att det 
godkända livsmedlet fortsatt uppfyller 
kraven i denna förordning. 
Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 14.3.

Motivering

Här ges en mer detaljerad formulering av de bestämmelser som ursprungligen fanns i 
artikel 7. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Enhetligt uppgiftsskydd

Utan hinder av godkännandet av ett nytt 
livsmedel i enlighet med artiklarna 7 och 
14 i förordning (EG) nr .../... [enhetligt 
förfarande] och godkännandet av ett 
hälsopåstående i enlighet med 
artiklarna 17, 18 och 25 i förordning 
(EG) nr 1924/2006 ska datumen för 
godkännande och offentliggörande av 
godkännande i Europeiska unionens 
officiella tidning överensstämma med 
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varandra och tidsperioderna för 
uppgiftsskydd löpa parallellt, om en 
ansökan har lämnats in om godkännande 
av ett nytt livsmedel respektive ett 
hälsopåstående för detta livsmedel och om 
uppgiftsskydd är berättigat i enlighet med 
bestämmelserna i båda förordningarna 
och den sökande begär sådant skydd.

Motivering

Se motiveringen till skäl 22.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta regler om vilka 
påföljder som ska gälla vid överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
bestämmelserna genomförs. Påföljderna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den […] och 
eventuella senare ändringar av dessa utan 
dröjsmål.

Medlemsstaterna ska anta regler om vilka 
påföljder som ska gälla vid överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
bestämmelserna genomförs. Påföljderna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen inom tolv månader och 
eventuella senare ändringar av dessa utan 
dröjsmål.

Motivering

Det ökar rättssäkerheten att fastställa en exakt tidsfrist (tolv månader) inom vilken 
medlemsstaterna måste anmäla systemen för påföljder för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning. Vidare överensstämmer detta ändringsförslag med de längre tidsfrister 
som anges i andra ändrade artiklar när det gäller Europeiska kommissionens antagande av 
genomförandevillkor.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den [1 januari 2015] och mot 
bakgrund av den erfarenhet som vunnits 
ska kommissionen till Europaparlamentet 
och rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
artikel 8, i förekommande fall åtföljd av 
förslag. Rapporten och de eventuella 
förslagen ska offentliggöras.

Senast den 31 december 2013 och mot 
bakgrund av den erfarenhet som vunnits 
ska kommissionen till Europaparlamentet 
och rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
artiklarna 8 och 12, i förekommande fall 
åtföljd av förslag. Rapporten och de 
eventuella förslagen ska offentliggöras. 

Motivering

Av kontinuitetsskäl är det bättre om Europaparlamentet redan under kommande valperiod 
ägnar sig åt en översyn av denna förordning. Vidare verkar det, med tanke på införandet av 
uppgiftsskydd enligt artikel 12, lämpligt att Europeiska kommissionen vid denna översyn 
granskar förordningens tillämpning i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast sex månader från det datum då 
denna förordning träder i kraft ska 
kommissionen upprätta 
gemenskapsförteckningen över de nya 
livsmedel som godkänts under förordning 
(EG) nr 258/97, tillsammans med 
eventuella befintliga villkor för 
godkännande.

Senast sex månader från det datum då 
denna förordning träder i kraft ska 
kommissionen upprätta 
gemenskapsförteckningen genom att i 
denna förteckning föra in de nya 
livsmedel som godkänts i enlighet med
förordning (EG) nr 258/97 och som 
omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde i enlighet med 
artiklarna 2 och 3, tillsammans med 
eventuella befintliga villkor för 
godkännande.

Motivering

Se ändring till artikel 16.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla ansökningar om att släppa ut ett 
nytt livsmedel på marknaden som inlämnas 
till en medlemsstat enligt artikel 4 i 
förordning (EG) nr 258/97 och för vilken 
inget slutligt beslut fattats före det datum 
då denna förordning träder i kraft ska
anses vara en ansökan under denna
förordning.

1. Om den första utvärderingsrapport som 
avses i artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr 258/97 inte har översänts till
kommissionen senast ...+, ska alla 
ansökningar om att släppa ut ett nytt 
livsmedel på marknaden som inlämnas till 
en medlemsstat enligt artikel 4 i den 
förordningen anses vara ansökningar i 
enlighet med den här förordningen. Andra 
ansökningar som lämnas in i enlighet 
med artiklarna 3.4, 4 och 5 i förordning 
(EG) nr 258/97 före ...+ ska behandlas i 
enlighet med bestämmelserna i den 
förordningen.
___________
+ Det datum då den här förordningen 
träder i kraft.

Motivering

Kommissionens förslag missgynnar eventuellt ansökningar för vilka en första utvärdering 
redan har översänts till kommissionen, eftersom det kan vara möjligt att godkänna en sådan 
ansökan utan att den hänskjuts till Europeiska livsmedelsmyndigheten för utvärdering, i det 
fall att inga invändningar har rests. Alla ansökningar för vilka en första utvärderingsrapport 
redan har översänts till kommissionen bör behandlas i enlighet med förfarandet i förordning 
(EG) nr 258/97.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eventuella övergångsåtgärder för 
tillämpningen av punkt 1, som ändrar 
icke väsentliga delar av denna förordning 
till exempel genom att komplettera den, 
får antas i enlighet med det föreskrivande 

utgår
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förfarande med kontroll som anges i 
artikel 14.3

Motivering

Kommissionens förslag missgynnar eventuellt ansökningar för vilka en första utvärdering 
redan har översänts till kommissionen, eftersom det kan vara möjligt att godkänna en sådan 
ansökan utan att den hänskjuts till Europeiska livsmedelsmyndigheten för utvärdering, i det 
fall att inga invändningar har rests. Alla ansökningar för vilka en första utvärderingsrapport 
redan har översänts till kommissionen bör behandlas i enlighet med förfarandet i förordning 
(EG) nr 258/97.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med 
[sex månader efter den dag den har 
offentliggjorts].

Den ska tillämpas från och med 
[tolv månader efter den dag den har 
offentliggjorts].

Motivering

Det är lämpligt att skjuta upp förordningens ikraftträdande från 6 till 12 månader efter 
datumet för offentliggörande, så att kommissionen kan anta exakta regler för genomförandet 
av de olika artiklarna och medlemsstaterna och aktörerna på området får mer tid för att 
förbereda sig bättre.
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