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Ændringsforslag 43
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den frie bevægelighed for sikre og 
sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 
det indre marked og bidrager i høj grad til 
beskyttelsen af borgernes sundhed og 
velvære og af deres sociale og økonomiske 
interesser. Forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende 
sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye 
fødevarer kan hindre den frie 
bevægelighed, hvorved der skabes illoyale 
konkurrencevilkår.

(1) Den frie bevægelighed for sikre og 
sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 
det indre marked og bidrager i høj grad til 
beskyttelsen af borgernes sundhed og 
velvære og af deres sociale og økonomiske 
interesser. Forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende 
sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye 
fødevarer kan hindre den frie 
bevægelighed, hvorved der kan skabes 
illoyale konkurrencevilkår.

Or. en

Begrundelse

Forskelle mellem medlemsstaternes love og forskrifter kan være til hinder for frihandel, men 
dette skyldes ikke nødvendigvis illoyale konkurrencevilkår

Ændringsforslag 44
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der bør ved gennemførelsen af 
Fællesskabets politik sikres et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers sundhed.

(2) Der bør ved gennemførelsen af 
Fællesskabets politik sikres et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers sundhed 
såvel som et højt niveau for dyresundhed 
og miljøbeskyttelse. 
Forsigtighedsprincippet skal til enhver tid 
overholdes.
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Or. en

Ændringsforslag 45
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til artikel 13 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal Unionen og medlemsstaterne ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af 
Fællesskabets politikker tage fuldt hensyn 
til velfærden for dyr som følende væsener.

Or. en

Ændringsforslag 46
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Europa-Parlamentet opfordrer i sin 
beslutning af 3. september 2008 om 
kloning af dyr til fødevarer Kommissionen 
til at fremsætte forslag om at forbyde 
følgende til fødevareformål: i) kloning af 
dyr, ii) opdræt af klonede dyr eller disses 
afkom, iii) omsætning af kød eller 
mejeriprodukter stammende fra klonede 
dyr eller disses afkom og iv) import af 
klonede dyr, disses afkom, sæd eller 
embryoer fra klonede dyr eller disses 
afkom og kød eller mejeriprodukter 
stammende fra klonede dyr eller disses 
afkom.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Den Videnskabelige Komité for Nye 
og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNPS) konkluderede i sin udtalelse 
vedtaget den 28.-29. september 2005, at 
der er "store mangler i den viden, som er 
nødvendig for risikovurdering, bl.a. med 
hensyn til nanopartikelkarakterisering, 
påvisning og måling af nanopartikler,
dosis-respons-forholdet, nanopartiklers 
skæbne og persistens i mennesker og i 
miljøet samt alle de toksikologiske og 
miljøtoksikologiske aspekter i relation til 
nanopartikler". VKNNPS konkluderede 
endvidere, at "de eksisterende 
toksikologiske og økotoksikologiske 
metoder måske ikke er tilstrækkelige til at 
dække alle de spørgsmål, der rejser sig i 
forbindelse med nanopartikler".

Or. en

Ændringsforslag 48
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
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 

(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 



PE413.967v01-00 6/106 AM\744573DA.doc

DA

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.

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 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1852/2001 ophæves. Forordning (EF) nr. 
258/97 bør erstattes af nærværende 
forordning. Henstilling 97/618/EF bør 
erstattes af en revideret vejledning, der 
gælder specifikt for nye fødevarer, men 
henstilling 97/618/EF bør fortsat være til 
rådighed, så ansøgerne kan bruge den, 
indtil den erstattes af en revideret 
vejledning.

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres det, hvilke produktkategorier, der altid er omfattet af 
definitionen af nye fødevarer. Denne ikkeudtømmende liste over fødevarekategorier bidrager 
således til retssikkerheden af definitionen af nye fødevarer, der ajourføres ved denne 
forordning.

Ændringsforslag 49
Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den eksisterende definition af nye 
fødevarer bør præciseres og opdateres ved 
at erstatte de nuværende kategorier med en 
henvisning til den generelle definition af 
fødevarer i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 

(5) Den eksisterende definition af nye 
fødevarer bør præciseres og opdateres ved 
at erstatte de nuværende kategorier med en 
henvisning til den generelle definition af 
fødevarer i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 



AM\744573DA.doc 7/106 PE413.967v01-00

DA

procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
med en uddybelse af kriterierne for 
nyskabelse.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at tydeliggøre lovgivningen bør kriterierne for nyskabelse af en fødevare 
uddybes i selve teksten eller i betragtningerne. 

Ændringsforslag 50
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Levnedsmidler, der har en ny eller 
bevidst ændret primær molekylestruktur, 
levnedsmidler, der består af eller er 
isoleret fra mikroorganismer, svampe 
eller alger, nye stammer af 
mikroorganismer uden langvarig sikker 
anvendelse samt koncentrater af stoffer, 
som forekommer naturligt i planter, 
betragtes som nye fødevarer i henhold til 
definitionen i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres det, hvilke produktkategorier, der altid er omfattet af 
definitionen af nye fødevarer. Denne ikkeudtømmende liste over fødevarekategorier bidrager 
således til retssikkerheden af definitionen af nye fødevarer, der ajourføres ved denne 
forordning.
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Ændringsforslag 51
Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare bør betragtes som en ny fødevare, 
når der anvendes en produktionsteknologi, 
der ikke har været anvendt før. Navnlig bør 
denne forordning omfatte nye teknologier 
inden for avl og fødevarefremstillings-
processer, som har betydning for fødevaren 
og dermed kan have betydning for 
fødevaresikkerheden. Nye fødevarer bør 
derfor omfatte fødevarer, der er af 
vegetabilsk og animalsk oprindelse, og 
som er fremstillet ved ikke-traditionelle 
avlsmetoder, og fødevarer, der er 
modificeret ved nye fremstillingsprocesser, 
f.eks. nanoteknologi og nanovidenskab, 
som kan have en indvirkning på fødevaren. 
Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 
plantesorter eller dyreracer frembragt ved 
traditionelle avlsmetoder bør ikke betragtes 
som nye fødevarer.

Denne forordnings anvendelsesområde 
bør dække alle fødevarer, som ikke i 
væsentlig grad har været anvendt til 
konsum i Fællesskabet inden den 15. maj 
1997. Kriterierne for nyskabelse med 
hensyn til fødevarer bør omfatte 
anvendelse af nye arter af organismer 
som f.eks. planter, dyr, mikroorganismer, 
svampe og alger. Anvendelse af nye dele 
af eksisterende organismer og stoffer med 
ny molekylær struktur bør også betragtes 
som nye fødevarer. En eksisterende 
fødevare bør betragtes som ny, hvis den er 
blevet ændret på en sådan måde, at dens 
kemiske sammensætning, molekylære 
struktur, partikelstørrelse eller andre 
elementer er ændret således, at det 
sandsynligvis har betydning for 
fødevaresikkerheden. Det bør endvidere 
præciseres, at en fødevare bør betragtes 
som en ny fødevare, når der anvendes en 
produktionsteknologi, der ikke har været 
anvendt før. Navnlig bør denne forordning 
omfatte nye teknologier inden for avl og 
fødevarefremstillingsprocesser, som har 
betydning for fødevaren og dermed kan 
have betydning for fødevaresikkerheden. 
Nye fødevarer bør derfor omfatte 
fødevarer, der er af vegetabilsk og 
animalsk oprindelse, og som er fremstillet 
ved ikke-traditionelle avlsmetoder, og 
fødevarer, der er modificeret ved nye 
fremstillingsprocesser, f.eks. nanoteknologi 
og nanovidenskab, som kan have en 
indvirkning på fødevaresikkerheden. 
Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 
plantesorter eller dyreracer frembragt ved 
traditionelle avlsmetoder bør ikke betragtes 
som nye fødevarer.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på at tydeliggøre lovgivningen bør kriterierne for nyskabelse af en fødevare 
uddybes, fortrinsvis i selve teksten eller i betragtningerne. Den foreslåede tekst har til formål 
at beskrive, hvordan lovgivningen for nye fødevarer fungerer på nuværende tidspunkt. Ordet 
"fødevaresikkerhed" mangler i næstsidste punktum, der bør have følgende ordlyd "f.eks. 
nanoteknologi og nanovidenskab, som kan have en indvirkning på fødevaresikkerheden".

Ændringsforslag 52
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare bør betragtes som en ny fødevare, 
når der anvendes en produktionsteknologi, 
der ikke har været anvendt før. Navnlig 
bør denne forordning omfatte nye 
teknologier inden for avl og 
fødevarefremstillingsprocesser, som har 
betydning for fødevaren og dermed kan 
have betydning for fødevaresikkerheden. 
Nye fødevarer bør derfor omfatte 
fødevarer, der er af vegetabilsk og 
animalsk oprindelse, og som er fremstillet 
ved ikke-traditionelle avlsmetoder, og 
fødevarer, der er modificeret ved nye 
fremstillingsprocesser, f.eks. 
nanoteknologi og nanovidenskab, som 
kan have en indvirkning på fødevaren. 
Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 
plantesorter eller dyreracer frembragt ved 
traditionelle avlsmetoder bør ikke 
betragtes som nye fødevarer.

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare bør betragtes som en ny fødevare 
og være omfattet af denne forordning, når 
der anvendes en produktionsteknologi, der 
ikke har været anvendt før, og fødevarer, 
der er modificeret ved nye 
fremstillingsprocesser, f.eks. 
nanoteknologi og nanovidenskab, som 
har indvirkning på sikkerheden eller 
ernæringsværdien. Fødevarer fremstillet 
på grundlag af nye plantesorter bør ikke 
betragtes som nye fødevarer.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De forsøgsmetoder, der er 
tilgængelige i dag, er ikke tilstrækkelige 
til at vurdere de risici, der er forbundet 
med nanomaterialer. Det er tvingende 
nødvendigt at udvikle nanospecifikke 
forsøgsmetoder uden brug af dyr. For at 
beskytte menneskers sundhed og 
forebygge dyreforsøg bør anvendelsen af 
nanoteknologi i fødevareproduktion 
forbydes, indtil tilstrækkelige 
nanospecifikke forsøgsmetoder uden brug 
af dyr er blevet godkendt til anvendelse, 
og der er blevet foretaget en tilstrækkelig 
sikkerhedsvurdering på grundlag af disse 
forsøgsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Der er i øjeblikket ikke nogen tilstrækkelige metoder til at vurdere nanomaterialers sikkerhed 
(se udtalelse fra VKNNPS fra september 2005). Nanomaterialer bør vurderes på grundlag af 
nanospecifikke forsøgsmetoder uden brug af dyr. For at beskytte menneskers sundhed og 
forebygge dyreforsøg bør de forbydes, indtil der er blevet udviklet nanospecifikke 
forsøgsmetoder uden brug af dyr, på grundlag af hvilke der kan foretages en tilstrækkelig 
sikkerhedsvurdering af nanomaterialer i fødevarer.
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Ændringsforslag 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den Europæiske Gruppe vedrørende 
Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi (EGE) erklærede i sin udtalelse 
nr. 23 om etiske aspekter af kloning af dyr 
til fødevareforsyning af 16. januar 2008, 
at den "ikke ser nogen overbevisende 
argumenter for at producere fødevarer af 
kloner og disses afkom". Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets 
Videnskabelige Komité konkluderede i sin 
udtalelse1 af 15. juli 2008, at "sundheden 
og velfærden hos et betydeligt antal 
klonede dyr var negativt påvirket, ofte i
alvorlig grad og med dødelig udgang".
1 EFSA Journal (2008) 767, s. 1-49.

Or. en

Begrundelse

Udtalelserne fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi viser, at kloning fører til alvorlige 
sundheds- og velfærdsproblemer for klonede dyr og deres rugemødre. 

Ændringsforslag 55
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nanomaterialer i fødevareemballage 
bør opføres på en liste over godkendte 
nanomaterialer og ledsages af en grænse 
for migration til de fødevarer, der er 
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indeholdt i emballagen.

Or. fr

Begrundelse

Emballage, der består af nanomaterialer, og som kommer i kontakt med fødevarer, skal 
godkendes.

Ændringsforslag 56
Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Kommissionens forslag

(7) Om fornødent bør der vedtages 
gennemførelsesbestemmelser for at 
fastsætte kriterier med henblik på at lette 
vurderingen af, om en 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 som defineret i direktiv 
2002/46/EF, kan den markedsføres efter 
nævnte dato til samme anvendelsesformål, 
uden at den betragtes som en ny fødevare. 
En sådan anvendelse som eller i et 
kosttilskud bør dog ikke tages i betragtning 
ved vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Fællesskabet før den 15. maj 
1997. Derfor skal anden anvendelse af den 
pågældende fødevare, dvs. anden 
anvendelse end som kosttilskud, godkendes 
i henhold til denne forordning.

(7) Om fornødent bør der vedtages 
gennemførelsesbestemmelser for at 
fastsætte kriterier med henblik på at lette 
vurderingen af, om en 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 som defineret i direktiv 
2002/46/EF, kan den markedsføres efter 
nævnte dato til samme anvendelsesformål, 
uden at den betragtes som en ny fødevare. 
En sådan anvendelse som eller i et 
kosttilskud bør dog ikke tages i betragtning 
ved vurderingen af, om en fødevare har 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Fællesskabet før den 15. maj 
1997. Derfor skal anden anvendelse af den 
pågældende fødevare, dvs. anden 
anvendelse end som kosttilskud, godkendes 
i henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at vedtage gennemførelsesforanstaltninger for at uddybe kriterierne for 
nyskabelse. Ordet "yderligere" bør tilføjes, da der allerede er givet en vis forklaring med 
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ændringsforslagene til betragtning 6.

Ændringsforslag 57
Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF om udarbejdelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler1 bør finde anvendelse, når et 
produkt under hensyntagen til alle dets 
karakteristika kan omfattes af 
definitionen af et "lægemiddel" samt 
definitionen af et produkt, som er dækket 
af anden fællesskabslovgivning. I denne 
henseende kan en medlemsstat, hvis den i 
henhold til direktiv 2001/83/EF fastslår, 
at et stof er et lægemiddel, begrænse et 
sådant produkts markedsføring i henhold 
til fællesskabslovgivningen.
1 EFT L 311 af 28.11.2001, s.67.

Or. en

Begrundelse

Da der opstår mange gråzoner, når det drejer sig om nye fødevarer, er det vigtigt at 
understrege dette generelle princip i betragtningen. Denne betragtning sikrer større klarhed 
for industrien og forbrugerne med hensyn til den måde, hvorpå det indre marked fungerer i 
forbindelse med produkter i gråzonen (lægemidler/fødevarer).

Ændringsforslag 58
Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fødevarer, der er bestemt til (10) Fødevarer, der er bestemt til 
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teknologiske formål, eller som er genetisk 
modificerede, bør falde uden for denne 
forordnings anvendelsesområde. 
Nærværende forordnings
anvendelsesområde bør derfor ikke omfatte 
fødevarer, der udelukkende anvendes som 
tilsætningsstoffer, og som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. XX/XXX af […], aromaer, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XX/XXX af […], 
ekstraktionsmidler, som er omfattet af 
Rådets direktiv 88/344/EØF af 13. juni 
1988 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling 
af levnedsmidler og 
levnedsmiddelingredienser, enzymer, som 
er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. XX/XXX af 
[…], og genetisk modificerede fødevarer, 
som er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 
22. september 2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

teknologiske formål, eller som er genetisk 
modificerede, bør falde uden for denne 
forordnings anvendelsesområde, i det 
omfang disse fødevarer er omfattet af 
andre fællesskabsbestemmelser om 
sikkerhedsevaluering og godkendelse. 
Nærværende forordnings 
anvendelsesområde bør derfor ikke omfatte 
fødevarer, der udelukkende anvendes som 
tilsætningsstoffer, og som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. XX/XXX af […], aromaer, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XX/XXX af […], 
ekstraktionsmidler, som er omfattet af 
Rådets direktiv 88/344/EØF af 13. juni 
1988 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling 
af levnedsmidler og 
levnedsmiddelingredienser, enzymer, som 
er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. XX/XXX af 
[…], og genetisk modificerede fødevarer, 
som er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 
22. september 2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at alle nye fødevarer og fødevareingredienser bør være 
omfattet af en enkelt risikovurdering i henhold til fællesskabslovgivning. Fødevarer, der 
allerede er omfattet af andre fællesskabsbestemmelser om sikkerhedsevaluering og 
godkendelse, bør ikke også være omfattet af bestemmelserne om risikovurdering og 
godkendelse i forordningen om nye fødevarer.
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Ændringsforslag 59
Mojca Drčar Murko

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) Klassificeringen af en ny fødevare, 
f.eks. på grundlag af dens anvendelse til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før lovgivningens 
ikrafttrædelsesdato eller ved brug af 
velkendte metoder til fremstilling af 
fødevarer, bør baseres på oplysninger, der 
findes i medlemsstaterne, samt oplysninger 
tilvejebragt af alle berørte parter. Der bør
indføres en procedure for indhentning af 
sådanne oplysninger med inddragelse af 
medlemsstaterne og alle berørte parter. 
Proceduren bør være enkel og åben og 
sikre, at uberettigede markedsforstyrrelser 
undgås.

Or. en

Begrundelse

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.  
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Ændringsforslag 60
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Kommissionens forslag

(14) Nye fødevarer bør kun markedsføres i (14) Nye fødevarer bør kun markedsføres i 
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Fællesskabet, hvis de er sikre og ikke 
vildleder forbrugeren. Desuden bør de ikke 
afvige fra de fødevarer, som de er bestemt 
til at erstatte, således at de vil være 
ernæringsmæssigt ufordelagtige for 
forbrugeren.

Fællesskabet, hvis de er sikre og ikke 
vildleder forbrugeren. Desuden bør de ikke 
afvige fra de fødevarer, som de er bestemt 
til at erstatte, således at de vil være 
ernæringsmæssigt ufordelagtige for 
forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 61
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at undgå dyreforsøg bør forsøg 
med hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun finde sted som en sidste 
udvej. Denne forordning bør sikre, at 
forsøg med hvirveldyr minimeres, og at 
gentagelser af forsøg undgås, og fremme 
anvendelsen af forsøgsmetoder uden brug 
af dyr og intelligente teststrategier. 
Eksisterende resultater fra forsøg med 
hvirveldyr bør udveksles i forbindelse med 
udviklingen af nye fødevarer. I henhold til 
Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. 
november 1986 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg 
og andre videnskabelige formål1, skal 
forsøg med hvirveldyr ligeledes erstattes, 
reduceres eller forfines. Gennemførelsen 
af denne forordning bør, hvor dette er 
muligt, baseres på anvendelsen af 
relevante, alternative forsøgsmetoder.
Senest …* bør Kommissionen foretage en 
gennemgang af reglerne om 
databeskyttelse af resultater fra forsøg 
med hvirveldyr og, hvor dette er 
nødvendigt, ændre disse regler.
1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. 

* Senest syv år efter ikrafttrædelsen af 
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forordningen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med kravet i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd om, at 
Fællesskabet og medlemsstaterne skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af Fællesskabets politikker, skal det understreges, at anvendelsen af 
dyreforsøg skal holdes på et absolut minimum og kun som en sidste udvej, og at anvendelsen 
af alternative metoder fremmes.

Ændringsforslag 62
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør endvidere fastsættes kriterier 
for vurderingen af de potentielle risici ved 
nye fødevarer. For at sikre en harmoniseret 
videnskabelig vurdering af nye fødevarer 
bør sådanne vurderinger foretages af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten").

(16) Der bør endvidere fastsættes kriterier 
for vurderingen af de potentielle risici ved 
nye fødevarer. For at sikre en harmoniseret 
videnskabelig vurdering af nye fødevarer 
bør sådanne vurderinger foretages af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") i 
samarbejde med medlemsstaternes 
myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt at centralisere proceduren for godkendelse og evaluering af 
nye fødevarer, men der bør opretholdes et samarbejde mellem Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig for så 
vidt angår de markedstilsynsopgaver, som de tildeles i denne forordning. Ved hjælp af dette 
samarbejde bevarer de deres ekspertise og kompetencer.
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Ændringsforslag 63
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Kommissionens forslag

(18) Der bør indføres krav om overvågning 
efter markedsføringen vedrørende 
anvendelsen af nye fødevarer til konsum, 
hvis de er relevante og baseret på 
konklusionerne af sikkerhedsvurderingen.

(18) Der bør indføres krav om overvågning 
efter markedsføringen vedrørende 
anvendelsen af nye fødevarer til konsum, 
hvis de er relevante og baseret på 
konklusionerne af sikkerhedsvurderingen.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 10.

Ændringsforslag 64
Renate Sommer

Forslag til forordning
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 

(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 
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data. data.

Databeskyttelse og fortrolighed bør sikres 
i henhold til artikel 30 og 31 i forordning 
(EF) nr. 1829/2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 65
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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, 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.

Gentagelser af forsøg med hvirveldyr bør 
imidlertid forbydes. Der bør i dette øjemed 
være pligt til at stille resultaterne af 
forsøg med hvirveldyr og andre 
undersøgelser, der kan forhindre 
dyreforsøg, til rådighed.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Kommissionens forslag

(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 hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager ved 
indsamling af 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. 

I et begrænset tidsrum gives godkendelsen 
udelukkende til den første ansøger, 
hvilket ikke afskærer en anden ansøger 
fra at indsende sin egen ansøgning.
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.

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng bør ordlyden i betragtning 20 tilpasses ordlyden i betragtning 32 i 
forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger.
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Ændringsforslag 67
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
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 hensigtsmæssigt at 
beskytte den investering, som 
produktudviklere foretager ved 
indsamling af 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. I et 
begrænset tidsrum gives godkendelsen 
udelukkende til den første ansøger, 
hvilket ikke afskærer en anden ansøger 
fra at indsende sin egen ansøgning.
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.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i betragtning 20 bør tilpasses ordlyden i betragtning 32 i forordning (EF) nr. 
1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger.
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Ændringsforslag 68
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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. Ved optagelse af 
en ny fødevare på fællesskabslisten vil der 
derfor blive fastsat særlige 
anvendelsesbetingelser eller 
mærkningskrav i disse tilfælde. Produkter 
frembragt ved hjælp af nanoteknologi og 
fødevarer fremstillet af dyr fodret med 
genetisk modificerede foderstoffer skal 
mærkes tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 12. Der er en klar mangel i bestemmelserne 
vedrørende fødevarer fremstillet af dyr fodret med genetisk modificerede foderstoffer. 
Betragtning 16 i forordning (EF) nr. 1829/2003 forstås således, at fødevarer fremstillet af 
dyr, som er fodret med genetisk modificerede foderstoffer, ikke er omfattet af den pågældende 
forordning. Dette betyder, at forordning (EF) nr. 1829/2003 ikke indeholder nogen 
bestemmelser om mærkning. Tilsvarende regler skal således fastlægges i nærværende 
forordning for at afhjælpe denne mangel.
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Ændringsforslag 69
Niels Busk

Forslag til forordning
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 
indeholde oplysninger om etiske 
overvejelser. Ved optagelse af en ny 
fødevare på fællesskabslisten kan der 
derfor fastsættes særlige 
anvendelsesbetingelser eller 
mærkningskrav.

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for supplerende mærkningsoplysninger bør også omfatte etiske overvejelser som 
f.eks. kloning. Det bør således være muligt at kræve mærkning af fødevarer fremstillet af 
klonede dyr.

Ændringsforslag 70
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. 

(22) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. 
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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.

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 eller 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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
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 eller 18 i forordning (EF) nr. 
1924/2006 kræver godkendelse, og både 
ansøgningen om godkendelse som ny 
fødevare og ansøgningen om godkendelse 
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af sundhedsanprisningen omfatter 
ansøgning om beskyttelse af beskyttede 
data, bør databeskyttelsesperioden efter 
anmodning fra ansøgeren begynde 
samtidig og have samme løbetid.

Or. en

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 om 
tilpasning af databeskyttelsesperioderne for forbundne godkendelser, såfremt ansøgeren 
ønsker det.

Ændringsforslag 72
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
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 eller 18 i forordning (EF) nr. 
1924/2006 kræver godkendelse, og 
såfremt ansøgningen om godkendelse som 
ny fødevare og ansøgningen om 
godkendelse af sundhedsanprisningen 
indsendes samtidig og begge omfatter 
ansøgning om beskyttelse af beskyttede 
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data, bør databeskyttelsesperioden efter 
anmodning fra ansøgeren begynde 
samtidig og have samme løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 73
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
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 4, før 
nærværende forordning træder i kraft, 
betragtes som ansøgninger i henhold til 
nærværende forordning. Autoriteten og 
medlemsstaterne tager hensyn til 
resultaterne af den første 
vurderingsrapport ved afgivelse af 
udtalelse. Andre ansøgninger, der er 
indgivet i henhold til artikel 4 i forordning 
(EF) nr. 258/97, før nærværende 
forordning træder i kraft, behandles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 258/97.

Or. en
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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 74
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
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 4, før 
nærværende forordning træder i kraft, 
betragtes som ansøgninger i henhold til 
nærværende forordning. Andre 
ansøgninger, der er indgivet i henhold til 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, før 
nærværende forordning træder i kraft, 
behandles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 258/97.

Or. en
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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 75
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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 beskyttelse af menneskers
liv og sundhed, dyresundhed og -velfærd, 
miljøet og forbrugerens interesser, og 
samtidig sikre, at det indre marked er 
gennemsigtigt og fungerer effektivt.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 15.

Ændringsforslag 76
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af nye fødevarer i 

Ved denne forordning fastsættes der 
harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af nye fødevarer i 
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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.

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 
fødevaresektoren fremmes.

Or. en

Begrundelse

Som et vigtigt mål for Fællesskabet og et af målene i betragtningerne bør dette mål 
udtrykkeligt fremgå af formålet.

Ændringsforslag 77
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
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, dyresundhed og 
-velfærd og miljøbeskyttelse og samtidig 
sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt, og at innovationen i 
fødevaresektoren fremmes.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages hensyn til dyresundhed og -velfærd og miljøbeskyttelse i 
godkendelsesproceduren. Innovation i fødevaresektoren er også et vigtigt mål for 
Fællesskabet. Derfor bør dette mål udtrykkeligt fremgå af formålet.
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Ændringsforslag 78
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fødevarearomaer, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. …[om 
fødevarearomaer]

ii) fødevarearomaer, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. …[om 
fødevarearomaer], medmindre de aromaer, 
der henvises til i artikel 8, stk. 1, litra a-c) 
i forordningen om fødevarearomaer, 
fremstilles af en ny fødevare

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at alle nye fødevarer er omfattet af fællesskabsbestemmelser om 
sikkerhedsevaluering og godkendelse.

Ændringsforslag 79
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) vitaminer og mineraler, der er omfattet 
af direktiv 89/398/EØF, direktiv 
2002/46/EF eller forordning (EF) nr. 
1925/2006.

v) vitaminer og mineraler, der er omfattet 
af direktiv 89/398/EØF, direktiv 
2002/46/EF eller forordning (EF) nr. 
1925/2006, medmindre vitaminerne eller 
mineralerne fremstilles af nye kilder eller 
ved anvendelse af en fremstillingsproces, 
der ikke blev taget i betragtning i 
forbindelse med godkendelsen i henhold 
til den relevante lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at alle nye fødevarer er omfattet af fællesskabsbestemmelser om 
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sikkerhedsevaluering og godkendelse.

Ændringsforslag 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fødevarer, som stammer fra klonede 
dyr og deres afkom. Før den i artikel 20 
nævnte dato for denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen et 
lovforslag om forbud mod markedsføring 
af fødevarer, der stammer fra klonede dyr 
og deres afkom. Forslaget fremsendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Den videnskabelige udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og udtalelsen 
fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi viser, 
at kloning fører til alvorlige sundheds- og velfærdsproblemer for såvel de klonede dyr som 
deres rugemødre. Klonede fostre er ofte større end normalt, og dette fører til vanskelige 
fødsler og mange fødsler med kejsersnit. Mange kloner dør under svangerskabet eller i de 
første uger af livet på grund af vanskeligheder med immunforsvaret, hjerte-kar-problemer, 
vejrtrækningsproblemer og nyreabnormaliteter.

Ændringsforslag 81
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med forbehold af stk. 2 gælder denne 
forordning for fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer, fødevarearomaer samt 
visse fødevareingredienser med 
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aromagivende egenskaber, der har været 
genstand for en ny fremstillingsproces, 
der ikke anvendtes før 15. maj 1997, hvis 
denne fremstillingsproces medfører 
betydelige ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur (f.eks. 
nanoteknologi). Hvis nye fødevarer også 
kan have indvirkning på et tilsætningsstof 
eller et aromastof i et fødevareprodukt, 
bør de både være omfattet af denne 
forordning samt af lovgivningen om 
tilsætningsstoffer eller lovgivningen om 
aromastoffer.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ændringsforslag 16 i Landbrugsudvalgets udtalelse. Den sidste del af 
ændringsforslaget fra AGRI "der påvirker deres næringsværdi, metabolisme eller indhold af 
uønskede stoffer" blev slettet, fordi ALLE fødevarer frembragt vej hjælp af nanoteknologi bør 
være omfattet af denne forordning. Den sidste sætning blev tilføjet for at præcisere, at nye 
fødevarer, der kan have indvirkning på et tilsætningsstof eller et aromastof i et andet produkt, 
ikke kun bør være omfattet af denne forordning, men også af lovgivningen om 
tilsætningsstoffer eller aromastoffer. 

Ændringsforslag 82
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af at en fødevare er blevet 
modificeret ved hjælp af en ny 
fremstillingsproces, såsom nanoteknologi 
og nanovidenskab - om hvilken der i 
øjeblikket er en lakune i den viden, der er 
nødvendig for risikovurderingen - må 
denne fødevare kun markedsføres, efter at 
det via en gyldig risikovurdering er 
fastslået, at den er sikker.

Or. nl
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Begrundelse

Så længe der ikke findes tilstrækkelig viden til at udføre en gyldig risikovurdering, er - idet 
der gås ud fra forsigtighedsprincippet - udviklingsstadiet endnu ikke så vidt, at en fødevare 
må markedsføres.

Ændringsforslag 83
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Da en fødevare kan have en 
indvirkning på den menneskelige krop, 
der kan sammenlignes med et lægemiddel, 
skal Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMEA) afgøre, om det er et lægemiddel, 
og som følge deraf er omfattet af 
forordning (EF) nr. 762/2004.

Or. nl

Begrundelse

Forordningen om nye fødevarer må ikke kunne bruges som en bagvej til markedsføring af 
lægemidler.

Ændringsforslag 84
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "nye fødevarer": a) "nye fødevarer":

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997.

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997, 
herunder
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Or. en

Begrundelse

Den overordnede definition af nye fødevarer fremgår af artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i). 
Følgende to kategorier i nr. ii) og iii) er undergrupper til denne overordnede definition. 
Teksten i andet afsnit i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i) (om brug af kosttilskud) vedrører alle 
kategorierne i artikel 3, stk. 2, litra a). Gennemførelsesforanstaltningerne bør vedtages inden 
forordningen finder anvendelse.

Ændringsforslag 85
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a ) i) – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997.

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997, 
herunder fødevarer, som godkendes under 
den såkaldte "fast track"-procedure i 
forordning (EF) nr. 258/97 om nye 
levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser.

Or. nl

Begrundelse

"Fast track"-proceduren har indført et lavere beskyttelsesniveau med hensyn til 
fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 86
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. i – afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

som eller i et kosttilskud er ikke 
tilstrækkeligt til at dokumentere, at en 
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. 
Inden nærværende forordning træder i 
kraft, vedtages der 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

Or. en

Begrundelse

Den overordnede definition af nye fødevarer fremgår af artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i). 
Følgende to kategorier i nr. ii) og iii) er undergrupper til denne overordnede definition. 
Teksten i andet afsnit i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. 1) (om brug af kosttilskud) vedrører alle 
kategorierne i artikel 3, stk. 2, litra a). Gennemførelsesforanstaltningerne bør vedtages inden 
forordningen finder anvendelse.

Ændringsforslag 87
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. i – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til 
konsum i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997.

i) fødevarer uden langvarig sikker 
anvendelse i Fællesskabet

Or. en
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Ændringsforslag 88
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fødevarer af vegetabilsk eller animalsk
oprindelse, hvis der til planten eller dyret
er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode, 
som ikke anvendtes før den 15. maj 1997

ii) fødevarer af vegetabilsk oprindelse, hvis 
der til planten er anvendt en ny
avlsmetode, som ikke anvendtes før den 
15. maj 1997, og som medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur, der 
påvirker deres sikkerhed eller 
næringsværdi

Or. en

Ændringsforslag 89
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før den 15. maj 1997, hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, metabolisme eller indhold af 
uønskede stoffer

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes i nævneværdigt omfang i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997, - der 
helt klart omfatter, men som ikke er 
begrænset til, fødevarer frembragt ved 
hjælp af nanoteknologi - hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, metabolisme eller indhold af 
uønskede stoffer

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 21.
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Ændringsforslag 90
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før den 15. maj 1997, hvis 
denne fremstillingsproces medfører 
betydelige ændringer af fødevarernes 
sammensætning eller struktur, der påvirker 
deres næringsværdi, metabolisme eller 
indhold af uønskede stoffer

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før den 15. maj 1997, og som 
medfører betydelige ændringer af 
fødevarernes sammensætning eller 
struktur, der påvirker deres sikkerhed 
eller næringsværdi

Or. en

Ændringsforslag 91
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før den 15. maj 1997, hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, metabolisme eller indhold af 
uønskede stoffer

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, der ikke 
anvendtes før den 15. maj 1997, hvis denne 
fremstillingsproces medfører betydelige 
ændringer af fødevarernes sammensætning 
eller struktur, der påvirker deres 
næringsværdi, metabolisme eller indhold af 
uønskede stoffer. Fødevarer frembragt ved 
hjælp af nanoteknologi og nanovidenskab 
betragtes altid som fødevarer, som har 
været genstand for en ny 
fremstillingsproces. Kommissionen 
vedtager en definition af fødevarer 
frembragt ved hjælp af nanoteknologi og 
nanovidenskab efter forskriftsproceduren 
i artikel 14, stk. 2
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Or. en

Ændringsforslag 92
Renate Sommer

Forslag til forordning
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 mindst 30 år har indgået og 
fortsat indgår i den normale kost for en stor 
del af landets befolkning

Or. de

Ændringsforslag 93
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "langvarig sikker anvendelse som 
fødevare": det forhold, at den pågældende 
fødevares sikkerhed er bekræftet ved data 
om sammensætning og erfaring fra 
anvendelse og fortsat anvendelse i den 
normale kost for en stor del af et lands 
befolkning.

c) "langvarig sikker anvendelse som 
fødevare": det forhold, at den pågældende 
fødevares sikkerhed er bekræftet ved data 
om sammensætning og erfaring fra mindst 
30 års anvendelse i den sædvanlige kost 
for en stor del af et lands befolkning.

Or. de
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Ændringsforslag 94
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "frembragt ved hjælp af 
nanoteknologi": et produkt, der 
indeholder, består af eller er frembragt 
ved hjælp af syntetiske stoffer, der ikke er 
mere end 100 nm lange, brede eller dybe 
eller, hvis over 100 nm, i almindelighed 
videnskabeligt accepteres som et 
nanoteknologisk produkt.

Or. nl

Begrundelse

Præcisering af definitionerne.

Ændringsforslag 95
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)"frembragt ved hjælp af 
nanoteknologi": et produkt, der 
indeholder, består af eller er frembragt 
ved hjælp af stoffer, hvis længde, bredde 
eller dybde ikke overstiger 300 nm og/eller 
stoffer, der på grund af deres reducerede 
partikelstørrelse frembyder nye 
egenskaber i forhold til den almindelige 
form.

Or. en
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Begrundelse

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Ændringsforslag 96
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "nanomateriale": et fast og bevidst 
fremstillet materiale med en eller flere 
ydre dimensioner eller en indre struktur 
af et omfang på 100 nm eller mindre.

Or. fr

Begrundelse

Den af Liotard foreslåede definition i ændringsforslag 26 er ufuldstændig og risikerer at 
udelukke visse nanomaterialer fra anvendelsesområdet. Af hensyn til sammenhængen bør de 
forskellige fællesskabsretsakter have samme definitioner.

Ændringsforslag 97
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c b) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) "nanoobjekt": fast objekt, struktur 
eller enhed, som fremstilles eller anvendes 
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til et bestemt formål, og hvor en eller to af 
dimensionerne ligger mellem 100 og 500 
nm.

Or. fr

Begrundelse

Der er brug for at supplere den af ordføreren foreslåede definition for at tage hensyn til 
andre produkter, som omfatter nanoteknologi, der bør undersøges og inddrages i 
nanoteknologiområdet. Disse nanoobjekter har en eller to dimensioner, der overstiger den i 
ændringsforslag 96 omtalte skala; dette gælder f.eks. nanorør, nanofibre, nanofilm osv.

Ændringsforslag 98
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indhentning af oplysninger om en 
fødevares anvendelse til konsum

Indhentning af oplysninger om 
klassificering af en ny fødevare

Or. en

Begrundelse

Data bør indsamles på en harmoniseret måde, således at anvendeligheden af denne 
forordning vurderes og kan vurderes ud fra indgivne ansøgninger eller produkter. Der 
foretages en vurdering af alle nylig markedsførte produkter for at undersøge, om de har været 
anvendt til konsum i betydeligt omfang i en eller flere EU-medlemsstater. Denne vurdering vil 
(efterhånden) danne grundlag for en liste over kategoriserede produkter.

Ændringsforslag 99
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan indhente 1. Kommissionen indhenter oplysninger 
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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.

fra medlemsstaterne og/eller fra fødevare-
virksomhedsledere eller enhver anden 
berørt part for at vurdere ansøgninger 
vedrørende status som ny fødevare, og 
såfremt der rejses spørgsmål om allerede 
markedsførte produkter, for at afgøre i 
hvilket omfang en fødevare har været 
anvendt til konsum i Fællesskabet inden 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Datoen den 15. maj 1997 bør ændres, idet forordningens anvendelsesområde er ændret i 
forhold til forordning (EF) nr. 258/57. Den bør erstattes med datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 100
Renate Sommer

Forslag til forordning
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 ved hjælp af 
offentlige høringer for at afgøre, i hvilket 
omfang en fødevare har været anvendt til 
konsum i Fællesskabet før den 15. maj 
1997. Kommissionen offentliggør sine 
konklusioner herfra og andre data, der 
ikke er fortrolige.

Or. de
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Ændringsforslag 101
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
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 fødevare-
virksomhedsledere eller enhver anden 
berørt part for at afgøre, i hvilket omfang 
en fødevare har været anvendt til konsum i 
Fællesskabet før den 15. maj 1997. 
Virksomhedsledere og andre berørte 
parter er forpligtet til at oplyse, i hvilket 
omfang en fødevare har været anvendt til 
konsum i Fællesskabet før den 15. maj 
1997, hvis Fællesskabet eller en national 
myndighed anmoder om disse 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de enkelte aktørers ansvar.

Ændringsforslag 102
Anne Ferreira

Forslag til forordning
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 fødevare-
virksomhedsledere for at afgøre, i hvilket 
omfang en fødevare har været anvendt til 
konsum i Fællesskabet før den 15. maj 
1997. Fødevarevirksomhedslederne er 
forpligtede til på anmodning af den 
kompetente myndighed i de pågældende 
medlemsstater og autoriteten at indberette 
oplysninger om de fødevarer, der har 
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været anvendt til konsum i Fællesskabet 
før den 15. maj 1997.

Or. fr

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt at sikre et godt samarbejde mellem 
fødevarevirksomhedslederne, medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at opnå 
kendskab til historikken for visse fødevarer. Fødevarevirksomhedsledernes pligt til at 
indberette oplysninger om markedsføringen af fødevarer til Kommissionen bidrager til at nå 
dette mål.

Ændringsforslag 103
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen offentliggør 
konklusionerne af dataindsamlingen og 
ikkefortrolige oplysninger til 
underbygning heraf.

Or. en

Ændringsforslag 104
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun nye fødevarer, der er optaget på 
fællesskabslisten over nye fødevarer (i det 
følgende benævnt "fællesskabslisten"), må 
markedsføres.

Kun nye fødevarer, der er optaget på 
fællesskabslisten over nye fødevarer (i det 
følgende benævnt "fællesskabslisten"), må 
markedsføres. Fællesskabslisten 
offentliggøres og vedligeholdes af 
Kommissionen på en særskilt side, der er 
offentlig tilgængelig på Kommissionens 
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websted.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag 29 (der henvises hertil i et senere ændringsforslag).

Ændringsforslag 105
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabsliste over nye fødevarer Fællesskabsliste over nye fødevarer
Kun nye fødevarer, der er optaget på 
fællesskabslisten over nye fødevarer (i det 
følgende benævnt "fællesskabslisten"), må 
markedsføres.

Kun nye fødevarer, der er optaget på 
fællesskabslisten over nye fødevarer (i det 
følgende benævnt "fællesskabslisten"), må 
markedsføres.

2. Såfremt godkendelsen af en ny 
fødevare optaget på fællesskabslisten er 
baseret på videnskabelig dokumentation 
omfattet af ejendomsrettigheder i henhold 
til artikel 12, kan den udelukkende 
markedsføres af benævnte ansøger i de 
første fem år. Hvis Kommissionen 
imidlertid træffer afgørelse om, at den nye 
fødevare kan eller kunne have været 
optaget på den i stk. 1 omhandlede liste 
uden fremlæggelse af de data, der af en 
oprindelige ansøger er blevet angivet som 
værende ejendomsretligt beskyttede, er 
anvendelsen af godkendelsen ikke 
udelukkende begrænset til den 
oprindelige ansøger, og godkendelsen er 
således tilgængelig for generel anvendelse 
i Fællesskabet. Denne afgørelse vedtages 
efter proceduren i artikel 14, stk. 2, og 
omfatter ud over de oplysninger, der 
henvises til i artikel 7, stk. 2, følgende 
oplysninger:
a) dato for den nye fødevares opførelse på 
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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
c) ansøgerens navn og adresse
d) bekræftelse af, at anvendelsen af den 
nye fødevare en er omfattet af 
restriktioner, medmindre en efterfølgende 
ansøger får godkendt fødevaren uden 
henvisning til de data fra den oprindelige 
ansøger, som er ejendomsretligt 
beskyttede.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målet om at fremme innovation bør godkendelsen udelukkende gælde for 
ansøgeren i databeskyttelsesperioden som defineret i artikel 12. Andre ansøgere må derfor 
tilvejebringe oplysninger, der i tilstrækkelig grad kan begrunde nye godkendelser, uden 
henvisning til de data fra den oprindelige ansøger, som er ejendomsretligt beskyttede. 
Mekanismen bør være den samme som i artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Ændringsforslag 106
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabsliste over nye fødevarer Fællesskabsliste over nye fødevarer
Kun nye fødevarer, der er optaget på 
fællesskabslisten over nye fødevarer (i det 
følgende benævnt "fællesskabslisten"), må 
markedsføres.

Kun nye fødevarer, der er optaget på 
fællesskabslisten over nye fødevarer (i det 
følgende benævnt "fællesskabslisten"), må 
markedsføres.

2. Såfremt godkendelsen af en ny 
fødevare optaget på fællesskabslisten er 
baseret på videnskabelig dokumentation 
omfattet af ejendomsrettigheder i henhold 
til artikel 12, kan den udelukkende 
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markedsføres af benævnte ansøger i de 
første fem år. Hvis Kommissionen 
imidlertid træffer afgørelse om, at den nye 
fødevare kan eller kunne have været 
optaget på den i stk. 1 omhandlede liste 
uden fremlæggelse af de data, der af en 
oprindelige ansøger er blevet angivet som 
værende ejendomsretligt beskyttede, er 
anvendelsen af godkendelsen ikke 
udelukkende begrænset til den 
oprindelige ansøger, og godkendelsen er 
således tilgængelig for generel anvendelse 
i Fællesskabet. Denne afgørelse vedtages 
efter proceduren i artikel 14, stk. 2, og 
omfatter ud over de oplysninger, der 
henvises til i artikel 7, stk. 2, følgende 
oplysninger:
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
c) ansøgerens navn og adresse
d) bekræftelse af, at anvendelsen af den 
nye fødevare en er omfattet af 
restriktioner, medmindre en efterfølgende 
ansøger får godkendt fødevaren uden 
henvisning til de data fra den oprindelige 
ansøger, som er ejendomsretligt 
beskyttede.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målet om at fremme innovation bør godkendelsen udelukkende gælde for 
ansøgeren i databeskyttelsesperioden som defineret i artikel 12. Andre ansøgere må derfor 
tilvejebringe oplysninger, der i tilstrækkelig grad kan begrunde nye godkendelser, uden 
henvisning til de data fra den oprindelige ansøger, som er ejendomsretligt beskyttede. 
Mekanismen bør være den samme som i artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006.
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Ændringsforslag 107
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ny fødevare kan kun optages på 
fællesskabslisten, hvis den opfylder 
følgende betingelser:

1. En ny fødevare kan kun optages på 
fællesskabslisten, hvis den opfylder 
følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 108
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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 
indtagelse.

a) Så vidt det kan bedømmes på grundlag 
af foreliggende videnskabelige data, udgør 
den ikke noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved normal 
indtagelse. Dette indebærer, at der vil 
blive taget hensyn til kumulative 
virkninger og synergivirkninger såvel som 
til mulige negative følger for særlige 
befolkningsgrupper ved 
risikovurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 109
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis den er bestemt til at erstatte en 
anden fødevare, afviger den ikke fra den 

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

pågældende fødevare, og indtagelsen af en 
sådan fødevare må ikke være til fare for 
forbrugernes og dyrenes sundhed.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens foreslåede ordlyd er for restriktiv og tager ikke højde for det 
sundhedsmæssige aspekt. Der tilføjes en henvisning til dyrenes sundhed med henblik på at 
sikre sammenhæng med Liotards ændringsforslag 31.

Ændringsforslag 110
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Anvendelsen af fødevaren påvirker 
ikke miljøet negativt. Den nye fødevare 
eller nedbrydningsprodukter heraf må 
ikke være persistente og akkumulerende i 
miljøet, når den nye fødevare er blevet 
anvendt som levnedsmiddel.
cb) En ny fødevare, der kan have negative 
følger for særlige befolkningsgrupper, vil 
kun blive godkendt, hvis der er blevet 
gennemført særlige foranstaltninger til 
forebyggelse af disse uønskede følger.
cc) Hvis det er påkrævet af hensyn til 
sikker anvendelse, vil der blive fastsat en 
øvre grænse for indtag af en ny fødevare 
alene eller som en del af en anden 
fødevare eller fødevarekategori.
cd) De kumulative virkninger af nye 
fødevarer, der anvendes i forskellige 
fødevarer i fødevarekategorier, er blevet 
vurderet.

Or. en
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Begrundelse

Der bør lægges mere vægt på de eventuelle risici forbundet med anvendelsen af nye 
fødevarer, navnlig i forhold til sårbare befolkningsgrupper. Det er nødvendigt at fastsætte 
yderligere betingelser for optagelse af en ny fødevare på fællesskabslisten for at forebygge 
uventede ulemper som følge af anvendelsen af en ny fødevare.

Ændringsforslag 111
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Den indebærer klare fordele for 
forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Det skal være en forudsætning for godkendelse, at enhver ny fødevare indebærer klare fordele 
for forbrugerne.

Ændringsforslag 112
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Anvendelsen af fødevaren påvirker 
ikke miljøet negativt, og anvendelsen 
frembringer heller ikke restprodukter 
eller uopløselige stoffer, der er persistente 
og akkumulerende, eller som på anden vis 
påvirker miljøet negativt.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis der ikke er nogen etiske 
forbehold.

Or. de

Begrundelse

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Ændringsforslag 114
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Den vurderes at være fremstillet på 
etisk forsvarlige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at tage hensyn til etiske aspekter, når man overvejer godkendelsen af nye 
fødevarer. Hvis etiske aspekter ikke nævnes som et kriterium i artikel 6, står det ikke klart, 
hvorvidt etiske aspekter kan anvendes på lovlig vis i forbindelse med godkendelse af nye 
fødevarer. 
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Ændringsforslag 115
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 6 –stk. 1 – litra c a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Den har ikke negative 
miljøvirkninger; den har ikke vedvarende 
eller kumulative miljøvirkninger, efter at 
den har været anvendt til konsum eller er 
blevet bortskaffet.

Or. fr

Begrundelse

En af betingelserne for optagelse af nye fødevarer på fællesskabslisten bør være 
miljørelateret og navnlig tage højde for vedvarende eller kumulative miljøvirkninger.

Ændringsforslag 116
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fødevarer, der har været genstand for 
fremstillingsprocesser, hvor særlige 
risikovurderingsmetoder er påkrævet 
(f.eks. nanoteknologi), må ikke optages på 
fællesskabslisten, før disse særlige 
metoder er blevet godkendt til anvendelse, 
og en tilstrækkelig sikkerhedsvurdering 
på grundlag af disse metoder har vist, at 
anvendelsen af de pågældende fødevarer 
er sikker. Disse metoder må ikke indebære 
anvendelse af hvirveldyr.

Or. en
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Begrundelse

Der er i øjeblikket ikke nogen tilstrækkelige metoder til at vurdere nanomaterialers sikkerhed 
(se udtalelse fra VKNNPS fra september 2005). Nanomaterialer bør vurderes på grundlag af 
nanospecifikke forsøgsmetoder uden brug af dyr. For at beskytte menneskers sundhed og 
forebygge dyreforsøg bør de forbydes, indtil der er blevet udviklet nanospecifikke 
forsøgsmetoder uden brug af dyr, på grundlag af hvilke der kan foretages en tilstrækkelig 
sikkerhedsvurdering af nanomaterialer i fødevarer.

Ændringsforslag 117
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tvivlstilfælde, f.eks. hvis der er 
utilstrækkelig videnskabelig sikkerhed 
eller manglende oplysninger, finder 
forsigtighedsprincippet anvendelse, og 
den pågældende fødevare kan ikke 
optages på fællesskabslisten.

Or. en

Ændringsforslag 118
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en specifikation 
af fødevaren og, hvis det er relevant, en 
nærmere angivelse af 
anvendelsesbetingelserne, særlige 
supplerende mærkningskrav med henblik 
på at informere den endelige forbruger 
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og/eller krav om overvågning efter 
markedsføringen.
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.
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

Or. de

Ændringsforslag 119
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en specifikation 
af fødevaren og, hvis det er relevant, en 
nærmere angivelse af 
anvendelsesbetingelserne, særlige 
supplerende mærkningskrav med henblik 
på at informere den endelige forbruger 

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en specifikation 
af fødevaren:
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og/eller krav om overvågning efter 
markedsføringen.

a) en specifikation af fødevaren
b) fødevarens påtænkte anvendelse
c) betingelser for anvendelse
d) dato for den nye fødevares optagelse på 
fællesskabslisten og dato for modtagelse 
af ansøgningen
e) ansøgerens navn og adresse
f) dato og resultater af den seneste 
inspektion i henhold til 
overvågningskravene i artikel 11.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at stille krav om disse oplysninger i forbindelse med ALLE nye fødevarer (ikke 
kun de fødevarer, der henvises til i artikel 7, stk. 3, afsnit 1, som foreslået af Kommissionen!) 
for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag 120
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en specifikation 
af fødevaren og, hvis det er relevant, en 
nærmere angivelse af 
anvendelsesbetingelserne, særlige 
supplerende mærkningskrav med henblik 
på at informere den endelige forbruger 
og/eller krav om overvågning efter 
markedsføringen.

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en specifikation 
af fødevaren og, hvis det er relevant, en 
nærmere angivelse af 
anvendelsesbetingelserne, særlige 
supplerende mærkningskrav med henblik 
på at informere den endelige forbruger og
krav om overvågning efter 
markedsføringen.

Or. nl
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Ændringsforslag 121
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en specifikation 
af fødevaren og, hvis det er relevant, en 
nærmere angivelse af 
anvendelsesbetingelserne, særlige 
supplerende mærkningskrav med henblik 
på at informere den endelige forbruger 
og/eller krav om overvågning efter 
markedsføringen.

2. Oplysningerne om en ny fødevare i 
fællesskabslisten omfatter en henvisning 
til de specifikke ingredienser i fødevaren 
og, hvis det er relevant, en nærmere 
angivelse af anvendelsesbetingelserne, 
særlige supplerende mærkningskrav med 
henblik på at informere den endelige 
forbruger og/eller krav om overvågning 
efter markedsføringen.

Or. fr

Begrundelse

Disse oplysninger bør fremgå af fællesskabslisten over nye fødevarer, når det er relevant, 
f.eks. når udviklingen af en ny fødevare omfatter en pligt til at specificere 
anvendelsesbetingelserne eller supplerende mærkning osv.

Ændringsforslag 122
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle nye fødevarer skal overvåges efter 
markedsføringen. Alle godkendte nye 
fødevarer overvåges efter fem år, og når 
der fremkommer yderligere videnskabelig 
dokumentation. I forbindelse med 
overvågningen bør der være særlig fokus 
på befolkningsgrupper med det højeste 
kostindtag.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at få kendskab til negative følger af anvendelsen af en ny fødevare bør der 
stilles krav om overvågning af alle nye fødevarer fem år efter deres indførelse på det 
europæiske marked.

Ændringsforslag 123
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Såfremt en ny fødevare er et stof, der 
indebærer en risiko ved et for højt indtag, 
bør der i forbindelse med godkendelsen til 
anvendelse fastsættes en øvre grænse for 
visse fødevarer eller fødevarekategorier.

Or. en

Begrundelse

Såfremt en ny fødevare er et stof, der indebærer en risiko ved et for højt indtag, bør der i 
forbindelse med godkendelsen til anvendelse fastsættes en øvre grænse for visse fødevarer 
eller fødevarekategorier for at forebygge risikoen for overdosering, og forbrugerne bør 
informeres herom gennem en klar mærkning.

Ændringsforslag 124
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Nye fødevarer er omfattet af de 
generelle mærkningsbestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF. Der kan fastsættes særlige 
supplerende krav om mærkning for 
særlige nye fødevarer, navnlig vedrørende 
beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse 
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eller dens anvendelsesbetingelser. 
Mærkningskravene anføres i så fald i 
fællesskabslisten. 

Or. en

Begrundelse

Første del hidrører fra betragtning 21. 

Ændringsforslag 125
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkter frembragt ved hjælp af 
nanoteknologi skal mærkes med 
betegnelsen "frembragt ved hjælp af 
nanoteknologi".

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne vil gerne vide, om en fødevare er blevet fremstillet ved hjælp af nanoteknologi.

Ændringsforslag 126
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkter fremstillet af dyr fodret med 
genetisk modificerede foderstoffer skal 
mærkes med betegnelsen "fremstillet af 
dyr fodret med genetisk modificerede 
foderstoffer".
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Or. en

Begrundelse

Forbrugerne vil gerne vide, om en fødevare er blevet fremstillet af dyr fodret med genetisk 
modificerede foderstoffer. Der er i denne forbindelse en klar mangel i bestemmelserne 
vedrørende fødevarer fremstillet af dyr fodret med genetisk modificerede foderstoffer. 
Betragtning 16 i forordning (EF) nr. 1829/2003 forstås således, at fødevarer fremstillet af 
dyr, som er fodret med genetisk modificerede foderstoffer, ikke er omfattet af denne 
forordning. Dette betyder, at forordning (EF) nr. 1829/2003 ikke indeholder nogen 
bestemmelser om mærkning. Tilsvarende regler skal således fastlægges i nærværende 
forordning for at afhjælpe denne mangel.

Ændringsforslag 127
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
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.

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.

I tilfælde som omhandlet i første afsnit 
omfatter oplysningerne om en ny fødevare 
på fællesskabslisten som supplement til 
oplysningerne omhandlet i stk. 2 
følgende:

udgår

a) dato for den nye fødevares opførelse på 
fællesskabslisten

udgår

b) det forhold, at optagelsen bygger på 
nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og/eller på videnskabelige 
data omfattet af ejendomsrettigheder i 
henhold til artikel 12

udgår
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c) ansøgerens navn og adresse udgår

Or. nl

Begrundelse

Denne passage er allerede medtaget i artikel 12, hvor den er mere berettiget.

Ændringsforslag 128
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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.

2. Der træffes beslutning om opdatering 
af fællesskabslisten efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 3.

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

Or. en
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Ændringsforslag 129
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bekræftelse af, at den nye fødevare 
kun kan markedsføres af den benævnte 
ansøger, medmindre en efterfølgende 
ansøger får godkendt fødevaren uden 
henvisning til de data fra den oprindelige 
ansøger, som er ejendomsretligt 
beskyttede.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målet om at fremme innovation bør der på tydeligere vis henvises til den tætte 
kobling mellem ansøgeren og godkendelsen.

Ændringsforslag 130
Philip Bushill-Matthews

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bekræftelse af, at den nye fødevare 
kun kan markedsføres af den benævnte 
ansøger, medmindre en efterfølgende 
ansøger får godkendt fødevaren uden 
henvisning til de data fra den oprindelige 
ansøger, som er ejendomsretligt 
beskyttede.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målet om at fremme innovation bør der på tydeligere vis henvises til den tætte 
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kobling mellem ansøgeren og godkendelsen.

Ændringsforslag 131
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bekræftelse af, at den nye fødevare 
kun kan markedsføres af den pågældende 
ansøger, medmindre en efterfølgende 
ansøger får godkendt fødevaren uden 
henvisning til de data fra den oprindelige 
ansøger, som er ejendomsretligt 
beskyttede.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målet om at fremme innovation bør der på tydeligere vis henvises til koblingen 
mellem ansøgeren og godkendelsen.

Ændringsforslag 132
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. [fælles procedure] træffes der 
beslutning om opdatering af 
fællesskabslisten med nye fødevarer efter 
forskriftsproceduren i [artikel 8 a], 
såfremt:
a) den nye fødevares ækvivalens med 
eksisterende fødevarer med hensyn til 
sammensætning, metabolisme eller 
indhold af uønskede stoffer er 
tilstrækkelig til at udlede, at den ikke 
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udgør noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved den påtænkte 
indtagelse
b) den nye fødevare består af eller 
indeholder fødevarer, der tidligere 
udelukkende har været anvendt som eller 
i kosttilskud i overensstemmelse med 
gældende lovgivning, og hvor den nye 
påtænkte anvendelse med rimelighed kan 
antages ikke at øge forbrugernes, 
herunder sårbare gruppers, indtagelse 
væsentligt.

Or. en

Begrundelse

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure. The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a 
non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Ændringsforslag 133
Philip Bushill-Matthews

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. [fælles procedure] træffes der 
beslutning om opdatering af 
fællesskabslisten med nye fødevarer efter 
forskriftsproceduren i [artikel 8 a], 
såfremt:
a) den nye fødevares ækvivalens med 
eksisterende fødevarer med hensyn til 
sammensætning, metabolisme eller 
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indhold af uønskede stoffer er 
tilstrækkelig til at udlede, at den ikke 
udgør noget sikkerhedsproblem for 
forbrugerens sundhed ved den påtænkte 
indtagelse
b) den nye fødevare består af eller 
indeholder fødevarer, der tidligere
udelukkende har været anvendt som eller 
i kosttilskud i overensstemmelse med 
gældende lovgivning, og hvor den nye 
påtænkte anvendelse med rimelighed kan 
antages ikke at øge forbrugernes, 
herunder sårbare gruppers, indtagelse 
væsentligt.

Or. en

Begrundelse

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Ændringsforslag 134
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Mærkning af nye fødevarer og nye 
fødevareingredienser
Med forbehold af bestemmelserne og 
kravene i direktiv 2000/13/EF gøres alle 
specifikke oplysninger om nye fødevarer 
genstand for indberetning og mærkning 
med henblik på at sikre passende 
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forbrugeroplysning:
i) nye fødevarer, der markedsføres, skal 
forsynes med en tydelig, præcis, let 
læselig og forståelig mærkning, der 
indikerer, at der er tale om en ny 
fødevare;
ii) nye fødevarers karakteristika eller 
egenskaber, såsom deres sammensætning, 
næringsværdi og tilsigtede anvendelse, 
skal fremgå klart, tydeligt og let læseligt 
og forståeligt på produktets emballage;
iii) tilstedeværelsen af et nyt 
fødevaremateriale eller en ny 
fødevareingrediens, der erstatter et 
materiale eller en ingrediens i en 
fødevare, uanset om denne fødevare 
erstattes af en ny fødevare, skal fremgå 
klart, præcist og let læseligt og forståeligt 
af mærkningen.
Hvis en ny fødevare består af et stof, der 
kan udgøre en stor risiko for menneskers 
sundhed ved overdrevet indtag, oplyses 
forbrugeren herom ved hjælp af en klar, 
præcis og let læselig og forståelig 
mærkning på produktets emballage.

Or. fr

Begrundelse

Som en hvilken som helst anden fødevare, der markedsføres i Europa, skal en ny fødevare 
mærkes i henhold til bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF, som er under revision, men også i
henhold til de specifikke bestemmelser i denne artikel under hensyntagen til de nye fødevarers 
eller nye fødevareingrediensers særlige egenskaber.
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Ændringsforslag 135
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Migrationsgrænser for komponenter i 

fødevareemballage
Nye fødevarers emballage skal overholde 
de migrationsgrænser, der er fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer1.
Kommissionen pålægger, hvis det er 
relevant, det kompetente videnskabelige 
udvalg at fastlægge de nedre 
migrationsgrænser for emballage, der er 
fremstillet af eller indeholder 
nanomaterialer. Kommissionen vedtager 
en afgørelse efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 14, stk. 3.
1 ΕUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Begrundelse

Som andre fødevarer skal nye fødevarer også overholde bestemmelserne i andre retsakter, 
der dækker andre fødevarekategorier. Dette bør navnlig gælde nye fødevarers emballage. 
Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslag 55.

Ændringsforslag 136
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter udgår
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at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, giver 
Kommissionen meddelelse herom med 
angivelse af fødevarens navn, 
sammensætning og oprindelsesland.
Meddelelsen ledsages af dokumentation 
for langvarig sikker anvendelse som 
fødevare i det pågældende tredjeland.
2. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen sammen med den 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten.
3. Senest 4 måneder efter den dato, hvor 
Kommissionen fremsendte meddelelsen 
omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaterne 
og autoriteten underrette Kommissionen 
om, at de har videnskabeligt 
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser mod 
markedsføringen af den pågældende 
traditionelle fødevare.
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].
Kommissionen underretter den 
pågældende fødevarevirksomhedsleder 
herom senest 5 måneder efter 
meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.
4. Hvis der ikke er fremsat videnskabeligt 
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser og den 
pågældende fødevarevirksomhedsleder 
ikke har modtaget underretning herom, jf. 
stk. 3, kan den traditionelle fødevare 
markedsføres i Fællesskabet efter 5 
måneder fra meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.
5. Kommissionen offentliggør en liste over 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, der 
kan markedsføres i Fællesskabet, jf. stk. 
4, på en særskilt side på Kommissionens 
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websted.
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.

Or. en

Begrundelse

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Ændringsforslag 137
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traditionelle fødevarer fra et tredjeland Traditionelle fødevarer

Or. de
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Ændringsforslag 138
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, giver 
Kommissionen meddelelse herom med 
angivelse af fødevarens navn, 
sammensætning og oprindelsesland.

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
Fællesskabet eller et tredjeland i 
Fællesskabet, giver Kommissionen 
meddelelse herom med angivelse af 
fødevarens navn, karakteristika og 
oprindelsesland.

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 
det pågældende tredjeland.

Or. de

Ændringsforslag 139
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, giver 
Kommissionen meddelelse herom med 
angivelse af fødevarens navn, 
sammensætning og oprindelsesland.

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, skal indgive 
en specificeret ansøgning til 
Kommissionen. Den specificerede 
ansøgning skal opfylde kravene fastlagt i 
de retningslinjer, som Kommissionen har 
opstillet efter høring af EFSA, og der
gives meddelelse herom med angivelse af 
fødevarens navn, sammensætning og 
oprindelsesland.

Or. nl
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Begrundelse

I medfør af forsigtighedsprincippet er det vigtigt, at der foretages en afprøvning. Blot en 
anmeldelse vil være et brud på dette princip.

Ændringsforslag 140
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, giver
Kommissionen meddelelse herom med 
angivelse af fødevarens navn, 
sammensætning og oprindelsesland.

1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en traditionel fødevare fra 
et tredjeland i Fællesskabet, skal sende en 
ansøgning til Kommissionen med 
angivelse af fødevarens navn, 
sammensætning og oprindelsesland.

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

Ansøgningen ledsages af et dossier med 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse som fødevare i det pågældende 
tredjeland i overensstemmelse med 
retningslinjerne i stk. 5a.

Or. en

Begrundelse

En fødevarevirksomhedsleder, der ønsker at markedsføre en traditionel fødevare fra et 
tredjeland i Fællesskabet, har brug for retningslinjer for, hvorledes "langvarig sikker 
anvendelse" kan dokumenteres. En behørig vurdering af fødevarens sikkerhed kan kun sikres 
gennem en standardiseret procedure.

Ændringsforslag 141
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen sammen med den 

2. Kommissionen fremsender straks 
ansøgningen sammen med den 
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dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten.

dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten.

Or. nl

Begrundelse

I medfør af forsigtighedsprincippet er det vigtigt, at der foretages en afprøvning. Blot en 
anmeldelse vil være et brud på dette princip.

Ændringsforslag 142
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen sammen med den 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten.

2. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen sammen med den 
dokumentation for langvarig sikker 
anvendelse, der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten og gør den 
offentligt tilgængelig på dens websted.

Or. en

Begrundelse

Formålet med bestemmelsen er at sikre aktører og forbrugere stor gennemsigtighed.

Ændringsforslag 143
Magor Imre Csibi

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

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
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Or. en

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 144
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 4 måneder efter den dato, hvor 
Kommissionen fremsendte meddelelsen 
omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaterne og 
autoriteten underrette Kommissionen om, 
at de har videnskabeligt dokumenterede, 
begrundede sikkerhedsrelaterede 
indsigelser mod markedsføringen af den 
pågældende traditionelle fødevare.

3. Autoriteten vurderer, om fødevaren er 
sikker, og om den kan markedsføres i 
Fællesskabet på grundlag af kravene i 
artikel 6 og under hensyntagen til det 
dossier, som fødevarevirksomhedslederen 
har fremsendt. Senest 6 måneder efter den 
dato, hvor Kommissionen fremsendte 
meddelelsen omhandlet i stk. 2, kan 
medlemsstaterne og/eller autoriteten 
underrette Kommissionen om, at de har 
videnskabeligt dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser mod
markedsføringen af den pågældende 
traditionelle fødevare.

Or. en

Begrundelse

Det forhold, at et produkt er blevet indtaget gennem mange år i et land, betyder ikke 
nødvendigvis, at det er sikkert. Det skal derfor sikres, at "traditionelle fødevarer" fra et 
tredjeland også opfylder kriterierne i artikel 6. For at sikre en behørig kontrol skal tidsfristen 
forlænges.
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Ændringsforslag 145
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 4 måneder efter den dato, hvor 
Kommissionen fremsendte meddelelsen
omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaterne og 
autoriteten underrette Kommissionen om, 
at de har videnskabeligt dokumenterede, 
begrundede sikkerhedsrelaterede 
indsigelser mod markedsføringen af den 
pågældende traditionelle fødevare.

3. Senest 4 måneder efter den dato, hvor 
Kommissionen fremsendte ansøgningen
omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaterne og 
autoriteten underrette Kommissionen om, 
at de har dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser mod 
markedsføringen af den pågældende 
traditionelle fødevare.

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. Kommissionen underretter 
straks den pågældende 
fødevarevirksomhedsleder herom, og 
artikel 5, 6 og 7 finder anvendelse. 
Ansøgningen omhandlet i stk. 1 betragtes 
derefter som en ansøgning som omhandlet 
i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
XX/XXX [fælles procedure], medmindre 
lederen inden for fire måneder efter 
meddelelsen fra Kommissionen om ikke-
markedsføringen af den traditionelle 
fødevare i Fællesskabet videnskabeligt 
kan påvise fødevarens sikkerhed.

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

udgår

Or. nl

Begrundelse

I Kommissionens forslag introduceres en omvending af bevisbyrden, uden at der opstilles 
krav med hensyn til sikkerhedsvurderingen til en fødevarevirksomhedsleder, der ønsker at 
markedsføre et traditionelt levnedsmiddel i Fællesskabet. Denne omvendte bevisbyrde skal 
betales af medlemsstaterne og Fællesskabet, og den, der betaler afgiften, skal ikke være den, 
det går ud over. Samtidig kommer denne omvendte bevisbyrde ikke garantien for 
fødevaresikkerheden til gode.
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Ændringsforslag 146
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren kan som alternativ vælge at 
tilbagekalde meddelelsen.

Or. en

Begrundelse

Kravene til de data, som fremlægges til støtte for en ansøgning, er langt 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 147
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der ikke er fremsat videnskabeligt
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser og den 
pågældende fødevarevirksomhedsleder 
ikke har modtaget underretning herom, jf. 
stk. 3, kan den traditionelle fødevare 
markedsføres i Fællesskabet efter 5 
måneder fra meddelelsesdatoen, jf. stk. 1.

4. Hvis der ikke er fremsat dokumenterede, 
begrundede sikkerhedsrelaterede 
indsigelser og den pågældende 
fødevarevirksomhedsleder ikke har 
modtaget underretning herom, jf. stk. 3, 
kan den traditionelle fødevare 
markedsføres i Fællesskabet efter 5 
måneder fra ansøgningsdatoen, jf. stk. 1.

Or. nl

Begrundelse

I så tilfælde afsluttes ansøgningen derfor efter en forenklet behandling.
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Ændringsforslag 148
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Registreringen af en ny fødevare på 
Fællesskabets liste omfatter en 
specifikation af fødevaren og evt. en 
specifikation af anvendelsesbetingelserne, 
specifikke ekstra etiketteringskrav til 
oplysning af den endelige forbruger 
og/eller krav til overvågning efter 
markedsføringen.

Or. de

Ændringsforslag 149
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen offentliggør en liste over 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, der 
kan markedsføres i Fællesskabet, jf. stk. 4, 
på en særskilt side på Kommissionens 
websted.

5. Kommissionen offentliggør en liste over 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, der 
kan markedsføres i Fællesskabet, jf. stk. 4, 
på en særskilt side på Kommissionens 
websted. Denne side er tilgængelig fra og 
forbundet med den i artikel 5, stk. 1, 
omhandlede side vedrørende 
fællesskabslisten over nye fødevarer

Or. en
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Ændringsforslag 150
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest seks måner efter forordningens 
ikrafttrædelse udvikler Kommissionen i 
samråd med Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet vejledende 
kriterier for dossierer for ansøgere, der 
agter at markedsføre en traditionel 
fødevare fra et tredjeland. Disse kriterier 
omfatter krav om tilvejebringelse af 
oplysninger om:
a) anvendelsen og håndteringen af 
produktet (herunder en erklæring om, 
hvorvidt dele eller ekstrakter af produktet 
er almindelig anvendt)
b) typiske forbrugsmønstre
c) typiske forbrugergrupper
d) (hvis relevant) typiske koncentrationer
e) alle eksisterende undersøgelser 
vedrørende den pågældende fødevare.

Or. en

Begrundelse

En fødevarevirksomhedsleder, der ønsker at markedsføre en traditionel fødevare fra et 
tredjeland i Fællesskabet har brug for retningslinjer for, hvorledes "langvarig sikker 
anvendelse" kan dokumenteres. Disse retningslinjer skal som minimum indeholde ovennævnte 
punkter for at sikre, at der udarbejdes et fornuftigt dossier, og for at lette EFSA's vurdering.
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Ændringsforslag 151
Philip Bushill-Matthews

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
1. En fødevarevirksomhedsleder, der agter 
at markedsføre en fødevare som 
omhandlet i artikel 7, stk. 5 (nyt), 
underretter Kommissionen herom, og 
meddelelsen ledsages i påkommende 
tilfælde af relevant dokumentation for, at 
fødevaren opfylder de heri fastlagte 
betingelser.
2. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen sammen med de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, til 
medlemsstaterne og autoriteten.
3. Senest fire måneder efter datoen for 
fremsendelse af den i stk. 2 omhandlede 
meddelelse til Kommissionen afgiver 
autoriteten udtalelse.
4. Hvis der ikke er fremsat videnskabeligt 
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser og den 
pågældende fødevarevirksomhedsleder 
ikke har modtaget underretning herom, 
kan fødevaren markedsføres i 
Fællesskabet efter fem måneder fra 
meddelelsesdatoen, jf. stk. 1. 
Fællesskabslisten ajourføres tilsvarende.
5. Gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende anvendelsen af denne artikel, 
der har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. 
ved at supplere den, kan vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Denne underretningsprocedure for visse kategorier af nye fødevarer vil øge forordningens 
effektivitet, sikre et mere proportionalt risikoforvaltningssystem og er i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen.

Ændringsforslag 152
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. Disse 
tekniske vejledninger og hjælpemidler 
offentliggøres senest seks måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning på en 
særskilt side, der er offentlig tilgængelig 
på Kommissionens websted.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 39.

Ændringsforslag 153
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er relevant, stiller Kommissionen 
i tæt samarbejde med autoriteten behørig 

Kommissionen stiller i tæt samarbejde med 
autoriteten behørig teknisk vejledning og 
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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.

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. Disse 
tekniske vejledninger og hjælpemidler 
offentliggøres senest seks måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning på en 
særlig side, der er offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted.

Or. nl

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheder skal ydes støtte af Kommissionen ved udfyldelse af 
ansøgninger inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag 154
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Inden anvendelsesdatoen for denne 
forordning, jf. artikel 20, stiller 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
autoriteten, fødevarevirksomhedsledere og 
små og mellemstore virksomheder 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. Henstilling 
97/618/EF bør fortsat være til rådighed, 
så ansøgerne kan bruge denne, indtil den 
erstattes af en revideret teknisk 
vejledning, som udarbejdes i 
overensstemmelse med denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 155
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Med forbehold af artikel 9, stk. 1, litra a), 
i forordning (EF) nr. XXX/XXXX [fælles 
procedure], og inden anvendelsesdatoen 
for denne forordning, jf. artikel 20, stiller 
Kommissionen, hvor det er relevant, 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 og 
meddelelser i henhold til denne forordning. 
Henstilling 97/618/EF bør fortsat være til 
rådighed, så ansøgerne kan bruge denne, 
indtil den erstattes af en revideret teknisk 
vejledning, som udarbejdes i 
overensstemmelse med denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at ansøgerne har adgang til vejledning, inden den ændrede forordning 
finder anvendelse. Vejledningen bør også omfatte de meddelelser, der gives i henhold til 
artikel 8. Tidligere erfaringer viser, at en sådan vejledning ikke altid er tilgængelig på 
tidspunktet for vedtagelse af den nye forordning, og den tidligere vejledning bør derfor være 
gældende, indtil den erstattes af en revideret vejledning.



AM\744573DA.doc 81/106 PE413.967v01-00

DA

Ændringsforslag 156
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af nye fødevarers 
sikkerhed skal autoriteten:

Ved vurderingen af nye fødevarers 
sikkerhed skal autoriteten på grundlag af 
kravene i artikel 6:

Or. en

Ændringsforslag 157
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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) hvis det er muligt, 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 under 
samtidig hensyntagen til virkningerne af 
nye egenskaber

Or. en

Begrundelse

Fødevarer, der f.eks. frembringes ved hjælp af nanoteknologi, kan have nye egenskaber, der 
ikke kan vurderes på passende vis blot ved at sammenligne disse med allerede markedsførte 
produkter.
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Ændringsforslag 158
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
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) foretage en sammenligning i muligt 
omfang 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 under 
samtidig hensyntagen til virkningerne af 
nye egenskaber

Or. en

Begrundelse

Fødevarer, der f.eks. frembringes ved hjælp af nanoteknologi, kan have nye egenskaber, der 
ikke kan vurderes på passende vis blot ved at sammenligne disse med allerede markedsførte 
produkter.

Ændringsforslag 159
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – 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) foretage en sammenligning for at afgøre, 
om den nye fødevare, uanset om den skal 
erstatte en fødevare, der allerede findes på 
markedet, eller ej, ikke risikerer at have 
negativ eller toksisk indvirkning på 
menneskers sundhed

Or. fr
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Begrundelse

Præcisering af Kommissionens forslåede ordlyd. Ændringsforslaget hænger sammen med 
Liotards ændringsforslag 40.

Ændringsforslag 160
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Autoriteten fastlægger en maksimal 
grænseværdi for dagligt indtag af en ny 
fødevare eller en ny fødevareingrediens, 
over hvilken forbruget er skadeligt for 
forbrugernes sundhed;

Or. fr

Begrundelse

Visse fødevarer eller nye fødevarer kan udgøre en risiko for menneskers sundhed ved indtag 
over et niveau, der er fastlagt i undersøgelser og evalueringer. Autoriteten bør således have 
mulighed for at fastsætte sådanne grænser, således at forbrugerne oplyses om, at det 
anbefales ikke at overskride en given mængde.

Ændringsforslag 161
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a b) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) som led i de videnskabelige 
evalueringer af de risici, der er forbundet 
med nye fødevarer eller nye 
fødevareingredienser, anmode de 
kompetente myndigheder om at stille 
eventuelle videnskabelige evalueringer, de 
måtte have udført vedrørende den nye 
fødevare eller den nye fødevareingrediens, 



PE413.967v01-00 84/106 AM\744573DA.doc

DA

til rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrørende traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland tage hensyn til langvarig sikker 
anvendelse som fødevare.

b) vedrørende traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland tage hensyn til langvarig sikker 
anvendelse som fødevare i 
overensstemmelse med retningslinjerne i 
artikel 8, stk. 5a.

Or. en

Ændringsforslag 163
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af etiske forbehold indhentes 
der desuden med henblik på en 
sikkerhedsvurdering en stillingtagen fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi (EGE).

Or. de

Begrundelse

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
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neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Ændringsforslag 164
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Af fødevaresikkerhedsårsager og på 
grundlag af en udtalelse fra autoriteten kan 
Kommissionen foreskrive overvågning 
efter markedsføringen. Den fødevare-
virksomhedsleder, 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 
pålægger Kommissionen
fødevarevirksomhedslederne overvågning 
efter markedsføringen.

Alle de nye produkter, der er blevet 
markedsført, skal omgående kontrolleres, 
hvis der opstår tvivl om deres sikkerhed, 
og under alle omstændigheder hvert femte 
år at regne fra forordningens 
ikrafttrædelse. De evalueres på ny af 
autoriteten, hvis et sådant tiltag er 
nødvendigt.
Der gennemføres en særlig kontrol for 
personer med et stort forbrug af disse nye 
fødevarer.

2. Producenten underretter omgående 
Kommissionen om:

2. Fødevarevirksomhedslederne
underretter omgående Kommissionen om:

a) eventuelle nye videnskabelige eller 
tekniske oplysninger, der kunne have ind-
flydelse på evalueringen af sikkerheden 
ved anvendelsen af den nye fødevare

a) eventuelle nye videnskabelige eller 
tekniske oplysninger, der kunne have ind-
flydelse på evalueringen af sikkerheden 
ved anvendelsen af den nye fødevare

b) eventuelle forbud eller begrænsninger, 
der er pålagt af den kompetente myndighed 
i et tredjeland, hvor den nye fødevare 

b) eventuelle forbud eller begrænsninger, 
der er pålagt af den kompetente myndighed 
i et tredjeland, hvor den nye fødevare 
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markedsføres. markedsføres.

Fødevarevirksomhedslederne underretter 
hvert år Kommissionen og de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor de 
udøver deres aktiviteter, om eventuelle 
sundhedsproblemer, som er blevet 
indberettet af forbrugere eller 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer.
De kompetente 
markedstilsynsmyndigheder i 
medlemsstaterne varetager kontrollen. De 
aflægger rapport til Kommissionen senest 
tre måneder efter afslutningen af 
kontrollen. Kommissionen aflægger 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
senest et år efter udløbet af den femårige 
periode, der er nævnt i stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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 fødevare-
virksomhedsleder, 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 
foreskriver Kommissionen overvågning 
efter markedsføringen. Denne overvågning 
foretages hvert femte år, og der tages 
hensyn til fødevaresikkerhedsmæssige og 
dyresundheds- og velfærdsmæssige 
aspekter og til miljøindvirkningen. Der 
bør være særlig fokus på 
befolkningsgrupper med det højeste 
kostindtag. 

Overvågningskravene finder også 
anvendelse på allerede markedsførte nye 
fødevarer, herunder nye fødevarer, der er 
blevet godkendt efter den forenklede 
procedure ("anmeldelse") i forordning 
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(EF) nr. 248/97.
Medlemsstaterne udpeger kompetente 
myndigheder, der skal varetage 
overvågningen efter markedsføringen. 
Omkostningerne i forbindelse med 
overvågningen afholdes af de pågældende 
fødevarevirksomhedsledere.

Or. en

Begrundelse

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Ændringsforslag 166
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
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 fødevare-
virksomhedsleder, 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 
foreskriver Kommissionen overvågning 
efter markedsføringen. Den fødevare-
virksomhedsleder, 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. I forbindelse med 
overvågningen tages der hensyn til 
fødevaresikkerhedsmæssige aspekter og i 
påkommende tilfælde til 
miljøindvirkningen og dyresundheds- og 
velfærdsmæssige aspekter. Alle godkendte 
nye fødevarer overvåges efter fem år.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på at få kendskab til negative følger af anvendelsen af en ny fødevare bør der 
stilles krav om overvågning af alle nye fødevarer fem år efter deres indførelse på det 
europæiske marked.

Ændringsforslag 167
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
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 fødevare-
virksomhedsleder, 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 
foreskriver Kommissionen overvågning 
efter markedsføringen. Den fødevare-
virksomhedsleder, 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. Overvågningen skal omfatte:
Fødevaresikkerhedsaspekter, 
miljøkonsekvenser, dyresundhed og 
dyrevelfærd. Alle nye fødevarer skal hvert 
femte afprøves vedrørende disse punkter.

Or. nl

Ændringsforslag 168
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at undgå dyreforsøg må forsøg 
med hvirveldyr i forbindelse med denne 
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forordning kun finde sted som en sidste 
udvej. Forsøgsmetoder uden brug af dyr 
og intelligente teststrategier fremmes, og 
gentagelser af forsøg med 
hvirveldyr forbydes.

Or. en

Begrundelse

Fremme af intelligente teststrategier og obligatorisk datadeling kan reducere antallet af dyr, 
der anvendes til forsøg, væsentligt.

Ændringsforslag 169
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 

inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi

Kommissionen kan i påkommende 
tilfælde på eget initiativ eller på 
foranledning af en medlemsstat høre Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi om etiske spørgsmål relateret 
til videnskab og nye teknologier af 
væsentlig etisk betydning med henblik på 
at indhente dennes udtalelse om etiske 
aspekter.
Kommissionen stiller denne udtalelse til 
rådighed for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

I begrundede tilfælde (som f.eks. anvendelse af nano- eller kloningsteknologi) er det 
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hensigtsmæssigt, at etiske spørgsmål henvises til Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi med henblik på høring. Høringsprocessen kan 
indledes af Kommissionen selv eller af medlemsstaten. Af hensyn til gennemsigtighed og 
inddragelse af eksperter samt den brede offentlighed skal udtalelsen offentliggøres.

Ændringsforslag 170
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 12

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.

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. 
Databeskyttelse og fortrolighed bør sikres 
i henhold til artikel 30 og 31 i forordning 
(EF) nr. 1829/2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 171
Philip Bushill-Matthews

Forslag til forordning
Artikel 12

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 

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 
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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.

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, 
medmindre den efterfølgende ansøger har 
indgået en aftale med den foregående 
ansøger om at måtte anvende disse data 
og oplysninger, hvis:
a) den foregående ansøger, på det 
tidspunkt hvor den foregående ansøgning 
blev indgivet, angav, at de videnskabelige 
data og andre oplysninger var omfattet af 
ejendomsretlig beskyttelse, og
b) den foregående ansøger, på det 
tidspunkt hvor den foregående ansøgning
blev indgivet, havde eneret på at kunne 
henvise til de data, som var omfattet af 
ejendomsretlig beskyttelse, og
c) den nye fødevare ikke ville være blevet 
godkendt, såfremt den foregående 
ansøger ikke havde indsendt de data, som 
var omfattet af ejendomsretlig beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger 
indeholder en klarere definition af databeskyttelse. Artikel 12 bør ændres for at sikre, at 
databeskyttelsen er i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Ændringsforslag 172
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra ansøgeren og 
underbygget ved relevante og verificerbare 
oplysninger i ansøgningsdossieret må 
nyligt udviklet videnskabelig 

Efter anmodning fra ansøgeren og 
underbygget ved relevante og verificerbare 
oplysninger i ansøgningsdossieret må 
nyligt udviklet videnskabelig 
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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.

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, 
medmindre dette kan begrundes i 
hensynet til beskyttelse af 
folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 173
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 12

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.

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,
medmindre den efterfølgende ansøger har 
indgået en aftale med den foregående 
ansøger om at måtte anvende disse data 
og oplysninger, hvis:
a) den foregående ansøger, på det 
tidspunkt hvor den foregående ansøgning 
blev indgivet, angav, at de videnskabelige 
data og andre oplysninger var omfattet af 
ejendomsretlig beskyttelse, og
b) den foregående ansøger, på det 
tidspunkt hvor den foregående ansøgning 
blev indgivet, havde eneret på at kunne 
henvise til de data, som var omfattet af 
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ejendomsretlig beskyttelse, og
c) den nye fødevare ikke ville være blevet 
godkendt, såfremt den foregående 
ansøger ikke havde indsendt de data, som 
var omfattet af ejendomsretlig beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger 
indeholder en klarere definition af databeskyttelse. Artikel 12 bør ændres for at sikre, at 
databeskyttelsen er i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Ændringsforslag 174
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
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.

Or. en
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Ændringsforslag 175
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bestemmer, efter at 
have hørt ansøgeren, hvilke 
produktionsoplysninger der skal 
behandles fortroligt, og i hvilken periode, 
på den betingelse at denne periode højst 
kan være tre år

Or. nl

Ændringsforslag 176
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Efter udløbet af fortrolighedsperioden 
for produktionsoplysningerne bliver disse 
automatisk føjet til de allerede 
eksisterende oplysninger om den nye 
fødevare på fællesskabslisten.

Or. nl

Ændringsforslag 177
Hiltrud Breyer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Data, der hidrører fra 
forskningsprojekter, der finansieres fuldt 
ud eller delvis af Fællesskabet og/eller 
offentlige institutioner, og 
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risikoundersøgelser eller data vedrørende 
risikoundersøgelser, f.eks. fodringsforsøg, 
bør offentliggøres sammen med 
ansøgningen og kan bruges frit af andre 
ansøgere.

Or. en

Begrundelse

Hvis der skabes viden ved hjælp af offentlige midler, bør denne viden også være tilgængelig 
for offentligheden.

Ændringsforslag 178
Hiltrud Breyer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Der vil under ingen omstændigheder 
blive givet tilladelse til gentagne 
undersøgelser med hvirveldyr. I denne 
forbindelse vil undersøgelser, hvori der 
indgår forsøg med hvirveldyr og andre 
undersøgelser, der kan forhindre 
dyreforsøg, ikke være omfattet af 
databeskyttelse. Der skal således gives 
adgang til resultaterne af undersøgelser, 
hvori der indgår forsøg med hvirveldyr, og 
andre undersøgelser, der kan forhindre 
dyreforsøg.

Or. en

Begrundelse

Det bør indføjes, at ejeren af en test eller undersøgelse ikke kan afskære andre fra at benytte 
denne, hvis man derved kan forhindre dyreforsøg.
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Ændringsforslag 179
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den nyligt udviklede 
videnskabelige dokumentation og 
videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder i henhold til artikel 
12 er resultaterne af forsøg med 
hvirveldyr eller kliniske undersøgelser af 
mennesker og gentagelse af forsøg med 
hvirveldyr eller kliniske undersøgelser af 
mennesker, der bør undgås ud fra en etisk 
betragtning, da de er videnskabeligt 
unødvendige, kan en anden eller 
efterfølgende ansøger anmode den 
oprindelige ansøger om at give adgang til 
de beskyttede data. Den oprindelige 
ansøger bør imødegå denne anmodning 
ved udgangen af det første år i 
databeskyttelsesperioden som defineret i 
artikel 12, forudsat at den anden ansøger 
godtgør den første ansøger 
omkostningerne for disse undersøgelser.
På samme måde bør ansøgeren også 
imødegå anmodninger fra efterfølgende 
ansøgere. Den anden og efterfølgende 
ansøgere skal i så fald gøre deres bedste 
for at nå frem til rimelig aftale om 
fordelingen af omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

For at undgå en ubehørig beskyttelse som følge af etiske indvendinger mod gentagelse af 
undersøgelser med hvirveldyr og invasive undersøgelser af frivillige forsøgspersoner og 
samtidig sikre den oprindelige ansøger en tilstrækkelig indledende periode med eneret, 
således at denne kan få et tilstrækkeligt investeringsafkast. Idet en række data omfattet af 
ejendomsretlig beskyttelse kan indebære andre undersøgelser end undersøgelser med 
hvirveldyr og mennesker, bør den fulde databeskyttelsesperiode på fem år som defineret i 
artikel 12 fastholdes med henblik på disse tilfælde.
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Ændringsforslag 180
Philip Bushill-Matthews

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Harmoniseret 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/eller offentliggørelsen af 
godkendelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende være det samme og 
databeskyttelsesperioden have samme 
løbetid.

Or. en

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 om 
tilpasning af databeskyttelsesperioderne for forbundne godkendelser, såfremt ansøgeren 
ønsker det.
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Ændringsforslag 181
Philip Bushill-Matthews

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 b
Når den nyligt udviklede videnskabelige 
dokumentation og videnskabelige data 
omfattet af ejendomsrettigheder i henhold 
til artikel 12 er resultaterne af forsøg med 
hvirveldyr eller kliniske undersøgelser af 
mennesker og gentagelse af forsøg med 
hvirveldyr eller kliniske undersøgelser af 
mennesker, der bør undgås ud fra en etisk 
betragtning, da de er videnskabeligt 
unødvendige, kan en anden eller 
efterfølgende ansøger anmode den 
oprindelige ansøger om at give adgang til 
de beskyttede data. Den oprindelige 
ansøger bør imødegå denne anmodning 
ved udgangen af det første år i 
databeskyttelsesperioden som defineret i 
artikel 12, forudsat at den anden ansøger 
godtgør den første ansøger 
omkostningerne for disse undersøgelser.
På samme måde bør ansøgeren også 
imødegå anmodninger fra efterfølgende 
ansøgere. Den anden og efterfølgende 
ansøgere skal i så fald gøre deres bedste 
for at nå frem til rimelig aftale om 
fordelingen af omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

For at undgå en ubehørig beskyttelse som følge af etiske indvendinger mod gentagelse af 
undersøgelser med hvirveldyr og invasive undersøgelser af frivillige forsøgspersoner og 
samtidig sikre den oprindelige ansøger en tilstrækkelig indledende periode med eneret, 
således at denne kan få et tilstrækkeligt investeringsafkast. Idet en række data omfattet af 
ejendomsretlig beskyttelse kan indebære andre undersøgelser end undersøgelser med 
hvirveldyr og mennesker, bør den fulde databeskyttelsesperiode på fem år som defineret i 
artikel 12 fastholdes med henblik på disse tilfælde.
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Ændringsforslag 182
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Harmoniseret 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/eller offentliggørelsen af 
godkendelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende være det samme og 
databeskyttelsesperioden have samme 
løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 183
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Overvågnings- og kontrolforanstaltninger
For at håndhæve overholdelsen af 
nærværende forordning skal der foretages 
offentlig kontrol i henhold til Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 882/2004 af 29. april 2004 om 
offentlig kontrol med henblik på 
verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes. 

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag henvises der ikke til overvågnings- og kontrolforanstaltninger i en 
artikel.

Ændringsforslag 184
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
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/eller offentliggørelsen af 
godkendelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende være det samme og 
databeskyttelsesperioden have samme 
løbetid.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 b
Når den nyligt udviklede videnskabelige 
dokumentation og videnskabelige data 
omfattet af ejendomsrettigheder i henhold 
til artikel 12 er resultaterne af forsøg med 
hvirveldyr eller kliniske undersøgelser af 
mennesker og gentagelse af forsøg med 
hvirveldyr eller kliniske undersøgelser af 
mennesker, der bør undgås ud fra en etisk 
betragtning, da de er videnskabeligt 
unødvendige, kan en anden eller 
efterfølgende ansøger anmode den 
oprindelige ansøger om at give adgang til 
de beskyttede data. Den oprindelige 
ansøger bør imødegå denne anmodning 
ved udgangen af det første år i 
databeskyttelsesperioden som defineret i 
artikel 12, forudsat at den anden ansøger 
godtgør den første ansøger 
omkostningerne for disse undersøgelser.
På samme måde bør ansøgeren også 
imødegå anmodninger fra efterfølgende 
ansøgere. Den anden og efterfølgende 
ansøgere skal i så fald gøre deres bedste 
for at nå frem til rimelig aftale om 
fordelingen af omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

For at undgå en ubehørig beskyttelse som følge af etiske indvendinger mod gentagelse af 
undersøgelser med hvirveldyr og invasive undersøgelser af frivillige forsøgspersoner og 
samtidig sikre den oprindelige ansøger en tilstrækkelig indledende periode med eneret, 
således at denne kan få et tilstrækkeligt investeringsafkast. Idet en række data omfattet af 
ejendomsretlig beskyttelse kan indebære andre undersøgelser end undersøgelser med 
hvirveldyr og mennesker, bør den fulde databeskyttelsesperiode på fem år som defineret i 
artikel 12 fastholdes med henblik på disse tilfælde.
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Ændringsforslag 186
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
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 [..] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

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 [..] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne. Kommissionen gør disse 
oplysninger tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 187
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Medlemsstaternes privilegier

1. Hvis en medlemsstat som følge af nye 
oplysninger eller en fornyet vurdering af 
de foreliggende oplysninger har 
begrundet formodning om, at anvendelsen 
af et levnedsmiddel eller en 
levnedsmiddelingrediens, der opfylder 
forordningens krav, udgør en 
sundhedsrisiko eller en risiko for miljøet, 
kan medlemsstaten midlertidigt begrænse 
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eller suspendere handelen med og 
anvendelsen af det pågældende 
levnedsmiddel eller den pågældende 
levnedsmiddelingrediens på sit område. 
Den underretter omgående de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen herom 
og begrunder sin afgørelse.
2. Kommissionen undersøger hurtigst 
muligt den i stk. 1 nævnte begrundelse i 
tæt samarbejde med Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og træffer de 
nødvendige foranstaltninger. Den 
medlemsstat, der har vedtaget den i stk. 1 
omhandlede afgørelse, kan lade den 
gælde indtil disse foranstaltningers 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er overtaget fra den nuværende lovgivning (forordning (EF) nr. 258/97).

Ændringsforslag 188
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Beskyttelsesklausul

Hvis en medlemsstat efter nye oplysninger 
eller en fornyet evaluering af de 
eksisterende oplysninger har grund til at 
vurdere, at anvendelsen af en ny fødevare 
eller en ny fødevareingrediens i henhold 
til denne forordning udgør en risiko for 
menneskers sundhed, kan denne 
medlemsstat begrænse eller suspendere 
markedsføringen og anvendelsen af den 
pågældende nye fødevare eller ingrediens 
på medlemsstatens område.
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Medlemsstaten underretter omgående de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom og begrunder samtidig sin 
beslutning.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at suspendere eller begrænse 
markedsføringen af et produkt, hvis det på grundlag af nye oplysninger viser sig, at produktet 
er forbundet med en sundhedsrisiko for forbrugerne. Denne artikel gør det muligt at beskytte 
forbrugernes sundhed, hvis det viser sig, at en sundhedsoplysning er undsluppet autoritetens 
kontroller.

Ændringsforslag 189
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 18

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. 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 hvorom den første 
vurderingsrapport, jf. artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 258/97, endnu ikke er 
sendt til Kommissionen før nærværende 
forordnings anvendelsesdato, betragtes 
som ansøgninger i henhold til nærværende 
forordning. Andre ansøgninger, der er 
indgivet i henhold til artikel 3, stk. 4, og 
artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 258/97 
før nærværende forordnings 
anvendelsesdato, behandles i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 258/97.

2. Relevante overgangsforanstaltninger 
vedrørende anvendelsen af stk. 1, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. 
ved at supplere den, vedtages efter 

udgår



AM\744573DA.doc 105/106 PE413.967v01-00

DA

forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 3.

Or. en

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 190
Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fødevareprodukter, der er blevet 
frembragt ved hjælp af nanoteknologi, og 
som er blevet markedsført før denne 
forordnings ikrafttræden, kan fortsat 
markedsføres i 18 måneder efter datoen 
for offentliggørelse af denne forordning.
Efter denne dato finder artikel 6, stk. 2 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Der er i øjeblikket ikke nogen tilstrækkelige metoder til at vurdere nanomaterialers sikkerhed 
(se udtalelse fra VKNNPS fra september 2005). Nanomaterialer bør vurderes på grundlag af 
nanospecifikke forsøgsmetoder uden brug af dyr. For at beskytte menneskers sundhed og 
forebygge dyreforsøg bør de forbydes, indtil der er blevet udviklet nanospecifikke 
forsøgsmetoder uden brug af dyr, på grundlag af hvilke der kan foretages en tilstrækkelig 
sikkerhedsvurdering af nanomaterialer i fødevarer. Formålet med denne bestemmelse er at 
hjælpe virksomhedslederne med at tilpasse sig de nye regler.
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