
AM\744573SV.doc PE413.967v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2008/0002(COD)

16.10.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
43 - 190

Förslag till betänkande
Kartika Tamara Liotard
(PE409.414v01-00)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och 
om ändring av förordning (EG) nr .../... [enhetligt förfarande]

Förslag till förordning
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))



PE413.967v01-00 2/104 AM\744573SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\744573SV.doc 3/104 PE413.967v01-00

SV

Ändringsförslag 43
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den fria rörligheten för säkra och 
hälsosamma livsmedel är en väsentlig del 
av den inre marknaden och bidrar i hög 
grad till att skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande och till att tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen.
Skillnader mellan nationella lagar och 
andra författningar som gäller 
säkerhetsbedömning och godkännande av 
nya livsmedel kan hindra den fria 
rörligheten för dessa och därmed lägga 
grunden till orättvisa villkor för 
konkurrens.

(1) Den fria rörligheten för säkra och 
hälsosamma livsmedel är en väsentlig del 
av den inre marknaden och bidrar i hög 
grad till att skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande och till att tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen. 
Skillnader mellan nationella lagar och 
andra författningar som gäller 
säkerhetsbedömning och godkännande av 
nya livsmedel kan hindra den fria 
rörligheten för dessa och därmed eventuellt
lägga grunden till orättvisa villkor för 
konkurrens.

Or. en

Motivering

Skillnader mellan nationella lagar och författningar kan hindra den fria handeln, men medför 
inte automatiskt orättvisa villkor för konkurrens. 

Ändringsförslag 44
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ett gott skydd för folkhälsan bör 
säkerställas i gemenskapens politiska 
strävanden.

(2) Ett gott skydd för folkhälsan och 
konsumenterna bör säkerställas i 
gemenskapens politiska strävanden och 
också en ett gott skydd för djurens välfärd 
och miljön. Försiktighetsprincipen bör 
hela tiden iakttas.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enligt artikel 13 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen och medlemsstaterna fullt ut ta 
hänsyn till välfärd för djuren som 
kännande varelser vid utformning och 
genomförande av politiken. 

Or. en

Ändringsförslag 46
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I Europaparlamentets resolution av 
den 3 september 2008 om kloning av djur 
i livsmedelssyfte uppmanas kommissionen 
att lägga fram förslag för att i samband 
med produktion av livsmedel förbjuda (i) 
djurkloning, (ii) avel av klonade djur eller 
deras avkomma, (iii) utsläpp på 
marknaden av kött eller mejeriprodukter 
som härrör från klonade djur eller deras 
avkomma och (iv) import av klonade djur, 
deras avkomma, sädesvätska och embryon 
av klonade djur eller deras avkomma samt 
kött eller mejeriprodukter som härrör från 
klonade djur eller deras avkomma.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Kommissionens vetenskapliga 
kommitté för nya och nyligen 
identifierade hälsorisker (SCENIHR) 
antog den 28–29 september 2005 ett 
yttrande där slutsatsen var att vi på 
många viktiga områden saknar den 
kunskap som behövs för en 
riskbedömning, bland annat i form av hur 
nanopartiklar ska karaktäriseras, 
upptäckas och mätas, hur 
människokroppen och miljön reagerar på 
olika doser av nanopartiklar samt vad 
som sker med dem där och hur länge de 
stannar kvar där, och likaså om allt som 
hänför sig till nanopartiklar ur 
toxikologisk eller ekotoxikologisk 
synvinkel. SCENIHR kom också fram till 
att dagens toxikologiska och 
ekotoxikologiska metoder inte 
nödvändigtvis är tillräckliga för att 
åtgärda alla de frågor som aktualiseras av 
nanopartiklarna.

Or. en

Ändringsförslag 48
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gemenskapsbestämmelser om nya 
livsmedel fastställdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 
nya livsmedel och livsmedelsingredienser 

(3) Gemenskapsbestämmelser om nya 
livsmedel fastställdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 
nya livsmedel och livsmedelsingredienser 
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och genom kommissionens förordning
(EG) nr 1852/2001 av den 
20 september 2001 om fastställande av 
närmare bestämmelser om att göra vissa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten och 
om skydd av uppgifter som ska 
tillhandahållas enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 258/97. Av 
tydlighetsskäl bör förordning (EG) 
nr 258/97 upphävas och ersättas med den 
här förordningen. Den nuvarande 
förordningen bör omfatta åtgärder som 
för närvarande regleras av förordning 
(EG) nr 1852/2001.

och genom kommissionens förordning
(EG) nr 1852/2001 av den 
20 september 2001 om fastställande av 
närmare bestämmelser om att göra vissa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten och 
om skydd av uppgifter som ska 
tillhandahållas enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 258/75. Av 
tydlighetsskäl bör förordning (EG) 
nr 258/97 och kommissionens förordning 
(EG) nr 1852/2001 upphävas. Förordning 
(EG) nr 258/97 bör ersättas med den här 
förordningen. Rekommendation 
97/618/EG bör ersättas med uppdaterade 
riktlinjer för nya livsmedel, men det ska 
stå sökandena fritt att använda 
rekommendation 97/618/EG fram till dess 
att den ersätts med reviderade riktlinjer.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 som rör 
bedömningsförfarandet i detta förslag till förordning omfattas nu av det föreslagna 
gemensamma förfarandet, så kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 behövs inte 
längre. I förslaget till ny förordning räknar man med att nya riktlinjer till stöd för sökanden 
kommer att offentliggöras. De tidigare riktlinjerna bör fortfarande gälla fram till dess att de 
ersätts av reviderade riktlinjer.

Ändringsförslag 49
Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den befintliga definitionen av nytt 
livsmedel bör göras tydligare och 
uppdateras genom att befintliga kategorier
ersätts med en hänvisning till den allmänna 
definitionen av livsmedel i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 

(5) Den befintliga definitionen av nytt 
livsmedel bör göras tydligare, med en 
förklaring av kriterierna för nya 
livsmedel, och uppdateras genom att 
befintliga kategorier ersätts med en 
hänvisning till den allmänna definitionen 
av livsmedel i Europaparlamentets och 
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om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Or. en

Motivering

För att göra lagstiftningen tydligare bör finnas en förklaring av kriterierna för nya livsmedel 
i själva texten eller i skälen. 

Ändringsförslag 50
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Livsmedel och livsmedelsingredienser 
med en ny eller avsiktligt förändrad 
primär molekylstruktur, livsmedel som 
består av eller har isolerats ur 
mikroorganismer, svampar eller alger, 
nya stammar av mikroorganismer som 
inte under längre tid visat sig vara säkra 
att använda samt koncentrat av ämnen 
som förekommer naturligt i växter ska 
betraktas som nya enligt definitionen i 
denna förordning. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tydliggör vilka produktkategorier som under alla omständigheter omfattas 
av definitionen nya livsmedel. Denna icke-uttömmande förteckning över livsmedelskategorier 
bidrar till rättssäkerheten när det gäller definitionen av nya livsmedel som uppdateras genom 
denna förordning.
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Ändringsförslag 51
Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör också klargöras att ett 
livsmedel ska betraktas som nytt när en 
produktionsteknik som inte tidigare 
använts tillämpas. Detta gäller särskilt ny 
teknik inom uppfödning och 
livsmedelsframställning som har en 
inverkan på livsmedel och därmed 
eventuellt på livsmedelssäkerhet, och som 
bör omfattas av denna förordning. Till nya 
livsmedel ska därför räknas livsmedel från 
växter och djur som framställts genom 
icke-traditionell teknik, och livsmedel som 
bearbetats med nya produktionsprocesser, 
t.ex. nanoteknik och nanovetenskap som 
kan ha en inverkan på livsmedel.
Livsmedel som framställts av nya 
växtsorter, eller djurraser som är resultatet 
av traditionell uppfödningsteknik, ska inte 
betraktas som nya livsmedel.

(6) Tillämpningsområdet för denna 
förordning bör avse alla livsmedel som 
inte har använts som människoföda i 
betydande omfattning i gemenskapen före 
den 15 maj 1997. Kriterierna för vad som 
är nytt när det gäller livsmedel bör 
omfatta användningen av nya arter av 
organismer såsom växter, djur, 
mikroorganismer, svamp eller alger. Även 
användningen av nya delar av befintliga 
organismer och ämnen med en ny 
molekylstruktur bör betraktas som nya 
livsmedel. Ett befintligt livsmedel bör 
betraktas som nytt om det har ändrats på 
ett sätt som förändrar dess kemiska 
sammansättning, molekylstruktur, 
partikelstorlek eller andra delar på ett sätt 
som sannolikt har en inverkan på 
livsmedelssäkerheten. Det bör också 
klargöras att ett livsmedel ska betraktas 
som nytt när en produktionsteknik som inte 
tidigare använts tillämpas. Detta gäller 
särskilt ny teknik inom uppfödning och 
livsmedelsframställning som har en 
inverkan på livsmedel och därmed 
eventuellt på livsmedelssäkerhet, och som 
bör omfattas av denna förordning. Till nya 
livsmedel ska därför räknas livsmedel från 
växter och djur som framställts genom 
icke-traditionell teknik, och livsmedel som 
bearbetats med nya produktionsprocesser, 
t.ex. nanoteknik och nanovetenskap som 
kan ha en inverkan på 
livsmedelsäkerheten. Livsmedel som 
framställts av nya växtsorter, eller djurraser 
som är resultatet av traditionell 
uppfödningsteknik, ska inte betraktas som 
nya livsmedel.

Or. en
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Motivering

För att göra lagstiftningen tydligare bör det finnas en förklaring av kriterierna för nya 
livsmedel, helst i själva texten eller i skälen. Syftet med den nya texten är att beskriva hur 
lagstiftningen avseende nya livsmedel fungerar för närvarande. Ordet ”säkerheten” saknas i 
slutet av näst sista meningen, som ska läsas ” t.ex. nanoteknik och nanovetenskap som kan ha 
en inverkan på livsmedelssäkerheten”.

Ändringsförslag 52
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör också klargöras att ett 
livsmedel ska betraktas som nytt när en 
produktionsteknik som inte tidigare 
använts tillämpas. Detta gäller särskilt ny 
teknik inom uppfödning och 
livsmedelsframställning som har en 
inverkan på livsmedel och därmed 
eventuellt på livsmedelssäkerhet, och som 
bör omfattas av denna förordning. Till 
nya livsmedel ska därför räknas livsmedel 
från växter och djur som framställts 
genom icke-traditionell teknik, och 
livsmedel som bearbetats med nya 
produktionsprocesser, t.ex. nanoteknik och 
nanovetenskap som kan ha en inverkan på 
livsmedel. Livsmedel som framställts av 
nya växtsorter, eller djurraser som är 
resultatet av traditionell 
uppfödningsteknik, ska inte betraktas som 
nya livsmedel.

(6) Det bör också klargöras att ett 
livsmedel ska betraktas som nytt och 
omfattas av denna förordning när en 
produktionsteknik som inte tidigare 
använts tillämpas och när livsmedel 
bearbetats med nya produktionsprocesser, 
t.ex. nanoteknik och nanovetenskap som
påverkar säkerhet eller näringsvärde. 
Livsmedel som framställts av nya 
växtsorter ska inte betraktas som nya 
livsmedel.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De testmetoder som finns tillgängliga 
för närvarande är inte lämpliga för att 
bedöma riskerna med nanomaterial. 
Nanospecifika testmetoder som inte 
omfattar djurförsök bör utvecklas snarast. 
För att skydda människors hälsa och 
förhindra djurförsök bör användningen 
av nanoteknik i livsmedelsframställning 
förbjudas fram till dess att tillräckliga 
nanospecifika testmetoder som inte 
omfattar djurförsök har godkänts för 
användning och en lämplig 
säkerhetsbedömning på grundval av dessa 
tester har genomförts.

Or. en

Motivering

Det finns för närvarande inga lämpliga metoder för att bedöma säkerheten hos nanomaterial 
( se SCENIHR:s yttrande från september 2005). Nanomaterial bör bedömas utifrån 
nanospecifika tester som inte omfattar djurförsök. Så länge inga nanospecifika tester som inte 
omfattar djurförsök finns tillgängliga och ingen lämplig säkerhetsbedömning av nanomaterial 
i livsmedel kan göras bör användningen av dessa förbjudas för att skydda människors hälsa 
och förhindra djurförsök. 

Ändringsförslag 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Europeiska gruppen för etik i 
vetenskap och ny teknik framhöll i sitt 
yttrande (nr 23) om etiska aspekter på 
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djurkloning i livsmedelssyfte av den 
16 januari 2008 att den inte anser att det 
finns några övertygande argument som 
rättfärdigar livsmedelsproduktion från 
kloner och deras avkomma. Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet kom i 
sitt yttrande1 av den 15 juli 2008 fram till 
att ”hälsan och välbefinnandet hos en 
betydande andel kloner... har påverkats 
negativt, ofta allvarligt och med dödlig 
utgång”.

_____________

1 EFSA Journal (2008) 767, s.149.

Or. en

Motivering

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska gruppen för etik i vetenskap 
och ny teknik visar i sina yttranden att kloning leder till allvarliga hälso- och 
välbefinnandeproblem för klonade djur och deras surrogatmoderdjur. 

Ändringsförslag 55
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Nanomaterial i 
livsmedelsförpackningar bör tas upp i en 
förteckning över godkända nanomaterial 
och förses med ett gränsvärde för 
överföring till eller på 
livsmedelsprodukterna i förpackningarna.

Or. fr

Motivering

Förpackningar som består av nanomaterial och som kommer i kontakt med 
livsmedelsprodukter måste först godkännas.
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Ändringsförslag 56
Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Om nödvändigt bör 
genomförandeåtgärder antas så att det finns
kriterier för att underlätta bedömningen av 
huruvida ett livsmedel använts som 
människoföda i betydande omfattning i 
gemenskapen före den 15 maj 1997. Om 
ett livsmedel uteslutande använts i eller 
som kosttillskott enligt definitionen i 
direktiv 2002/46/EG före det datumet kan 
det släppas ut på marknaden efter datumet 
för samma användning utan att betraktas 
som nytt livsmedel. Denna användning 
som eller i kosttillskott ska dock inte 
beaktas vid bedömningen av huruvida det 
använts som människoföda i betydande 
omfattning i gemenskapen före den 
15 maj 1997. Andra användningar av det 
berörda livsmedlet, till exempel som annat 
än kosttillskott, måste därför godkännas i 
enlighet med denna förordning.

(7) Genomförandeåtgärder bör antas så att 
det finns ytterligare kriterier för att 
underlätta bedömningen av huruvida ett 
livsmedel använts som människoföda i 
betydande omfattning i gemenskapen före 
den 15 maj 1997. Om ett livsmedel 
uteslutande använts i eller som kosttillskott 
enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG 
före det datumet kan det släppas ut på 
marknaden efter datumet för samma 
användning utan att betraktas som nytt 
livsmedel. Denna användning som eller i 
kosttillskott ska dock inte beaktas vid 
bedömningen av huruvida det använts som 
människoföda i betydande omfattning i 
gemenskapen före den 15 maj 1997. Andra 
användningar av det berörda livsmedlet, till 
exempel som annat än kosttillskott, måste 
därför godkännas i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att anta genomförandeåtgärder för att ytterligare beskriva kriterierna för 
vad som är nytt. Ordet ”ytterligare” bör läggas till eftersom viss förklaring redan ges i 
ändringen till skäl 6.
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Ändringsförslag 57
Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom det uppstår många gränsfall i samband med nya livsmedel är det viktigt att betona 
denna allmänna princip i skälet. Detta gör det lättare för näringen och konsumenterna att se 
hur marknaden fungerar i fråga om produkter som är gränsfall (läkemedel/livsmedel).

Ändringsförslag 58
Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Livsmedel som är avsedda för teknisk (10) Livsmedel som är avsedda för teknisk 
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användning eller som är genetiskt 
modifierade bör inte omfattas av denna 
förordning. Livsmedel som enbart används 
som tillsatser som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr XX/XXX av den [..], aromer som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XX/XXX av den [..], 
extraktionsmedel som omfattas av rådets 
direktiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om extraktionsmedel vid 
framställning av livsmedel och 
livsmedelsingredienser, enzymer som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XX/XXX av den [..] 
och genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör därför 
inte omfattas av denna förordning.

användning eller som är genetiskt 
modifierade bör inte omfattas av denna 
förordning så länge dessa livsmedel 
genomgår en säkerhetsbedömning och 
godkänns i enlighet med övrig 
gemenskapslagstiftning. Livsmedel som 
enbart används som tillsatser som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XX/XXX av den [..], 
aromer som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr XX/XXX av den [..], 
extraktionsmedel som omfattas av rådets 
direktiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om extraktionsmedel vid 
framställning av livsmedel och 
livsmedelsingredienser, enzymer som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XX/XXX av den [..] 
och genetiskt modifierade livsmedel som 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör därför 
inte omfattas av denna förordning.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att alla nya livsmedel och livsmedelsingredienser bör omfattas av ett 
enda förfarande för riskbedömning i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Livsmedel som 
redan genomgått en riskbedömning och godkänts i enlighet med övrig gemenskapslagstiftning 
ska inte också behöva genomgå en riskbedömning och godkännas enligt förordningen för nya 
livsmedel.
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Ändringsförslag 59
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Klassificeringen av ett nytt livsmedel, 
t.ex. på grundval av om det använts som 
människoföda i betydande omfattning före 
dagen för genomförande av 
gemenskapslagstiftningen eller genom 
användning av välkända 
livsmedelsframställningsmetoder bör 
grundas på den information som är 
tillgänglig i medlemsstaterna och också 
hos intresserade parter. Ett förfarande, där 
medlemsstaterna och eventuella 
intresserade parter deltar, bör fastställas för 
att inhämta sådan information. Detta 
förfarande bör vara enkelt och 
insynsvänligt, samtidigt som varje 
omotiverad störning av marknaden 
undviks.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 60
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Nya livsmedel bör bara släppas ut på 
gemenskapsmarknaden om de är säkra och
inte vilseleder konsumenten. De bör inte 
heller skilja sig från det livsmedel de är 
avsedda att ersätta på ett sätt som är 
näringsmässigt ofördelaktigt för 
konsumenten.

(14) Nya livsmedel bör bara släppas ut på 
gemenskapsmarknaden om de är säkra, inte 
vilseleder konsumenten och tydligt gynnar 
konsumenterna. De bör inte heller skilja 
sig från det livsmedel de är avsedda att 
ersätta på ett sätt som är näringsmässigt 
ofördelaktigt för konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 61
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att undvika djurförsök, bör 
försök på ryggradsdjur för de ändamål 
som avses i denna förordning endast 
utföras som en sista utväg. Denna 
förordning bör säkerställa att försök på 
ryggradsdjur görs i så liten omfattning 
som möjligt och att dubblering av 
försöken undviks samt främja 
försöksmetoder av annat slag än 
djurförsök, och likaså intelligenta 
försöksstrategier. Det bör vara 
obligatoriskt att dela med sig av befintliga 
testresultat från försök på ryggradsdjur i 
samband med att nya livsmedel utvecklas. 
I enlighet med rådets direktiv 86/609/EEG 
av den 24 november 1986 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om skydd av djur 
som används för försök och andra 
vetenskapliga ändamål1 måste också 
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försök på ryggradsdjur ersättas, 
begränsas eller förbättras. Denna 
förordnings genomförande bör när så är 
möjligt grundas på användningen av 
lämpliga alternativa testmetoder. Senast 
den ...* bör kommissionen se över 
bestämmelserna för dataskydd avseende 
resultat från försök på ryggradsdjur, och i 
förekommande fall ändra dessa 
bestämmelser.
______________
1 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1. 
* Sju år efter det att denna förordning 
trädde i kraft.

Or. en

Motivering

Protokollet om djurskydd och djurens välfärd ålägger gemenskapen och medlemsstaterna att 
fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande av politiken. Därför 
bör vi ha med ett krav på att djurförsöken bör hållas vid ett absolut minimum och utföras 
endast som en sistahandsutväg och att man bör arbeta för att alternativ till dem används.

Ändringsförslag 62
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det bör även fastställas kriterier för 
bedömningen av potentiella risker som nya 
livsmedel kan ge upphov till. För att 
säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 
bedömning av nya livsmedel bör sådana 
bedömningar göras av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan 
kallad ”myndigheten”).

(16) Det bör även fastställas kriterier för 
bedömningen av potentiella risker som nya 
livsmedel kan ge upphov till. För att 
säkerställa en harmoniserad vetenskaplig 
bedömning av nya livsmedel bör sådana 
bedömningar göras av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan 
kallad ”myndigheten”) i samarbete med 
medlemsstaternas myndigheter.

Or. fr
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Motivering

Även om det är positivt att godkännande och bedömning av nya livsmedel centraliseras, bör 
samarbetet mellan Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna fortsätta, särskilt i fråga om marknadsövervakning som de
får i uppgift att sköta enligt denna lagstiftning. Tack vare samarbetet kommer de att kunna 
bevara sin expertis och kompetens.

Ändringsförslag 63
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Där så är lämpligt bör det, grundat 
på slutsatserna från säkerhetsbedömningen, 
införas krav på övervakning efter 
försäljningen för användning av nya 
livsmedel.

(18) På grundval av slutsatserna från 
säkerhetsbedömningen bör det införas krav 
på övervakning efter försäljningen för 
användning av nya livsmedel.

Or. en

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 10. 

Ändringsförslag 64
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Under vissa omständigheter, för att 
stimulera forskning och utveckling inom 
jordbruks- och livsmedelsindustrin och 
därigenom även innovation, bör nya 
vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter som tillhandahållits i samband 
med en ansökan om införande av ett nytt 
livsmedel i gemenskapens förteckning 

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

under en begränsad period inte få användas 
så att det gynnar en annan sökande, utan 
den första sökandens godkännande.
Skyddet av vetenskapliga uppgifter som en 
sökande tillhandahållit bör inte hindra 
andra sökande från att ansöka om att ett 
nytt livsmedel förs in i 
gemenskapsförteckningen, baserat på deras 
egna vetenskapliga uppgifter.

Uppgiftsskydd och sekretess måste 
garanteras enligt artikel 30 och 31 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder. 

Or. en

Ändringsförslag 65
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Upprepade undersökningar på 
ryggradsdjur bör emellertid förbjudas. Det 
bör i det här fallet finnas en skyldighet att 
tillåta tillgång till undersökningar på 
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ryggradsdjur och andra undersökningar 
som kan förebygga djurförsök.

Or. en

Ändringsförslag 66
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) För att uppmuntra forskning och 
utveckling inom livsmedelsindustrin och 
därigenom även innovation, bör de 
investeringar skyddas som innovatörer 
gjort i samband med insamling av 
information och uppgifter som bildar 
underlaget för en ansökan enligt denna 
förordning. Nya vetenskapliga rön och 
egna vetenskapliga uppgifter som 
tillhandahållits i samband med en ansökan 
om införande av ett nytt livsmedel i 
gemenskapens förteckning under en 
begränsad period bör inte få användas så 
att det gynnar en annan sökande, utan den 
första sökandens godkännande. 

Under denna begränsade tidsperiod ska 
godkännandet bara ges till den första 
sökanden, vilket inte hindrar att en annan 
sökande lämnar in sin ansökan. Skyddet 
av vetenskapliga uppgifter som en sökande 
tillhandahållit bör inte hindra andra 
sökande från att ansöka om att ett nytt 
livsmedel förs in i 
gemenskapsförteckningen, baserat på deras 
egna vetenskapliga uppgifter.

Or. en
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Motivering

Ordalydelsen i skäl 20 bör i konsekvensens namn ligga i linje med den i skäl 32 i 
förordning (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

Ändringsförslag 67
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) För att uppmuntra forskning och 
utveckling inom livsmedelsindustrin och 
därigenom även innovation, bör de 
investeringar skyddas som innovatörer 
gjort i samband med insamling av 
information och uppgifter som bildar 
underlaget för en ansökan enligt denna 
förordning. Nya vetenskapliga rön och 
egna vetenskapliga uppgifter som 
tillhandahållits i samband med en ansökan 
om införande av ett nytt livsmedel i 
gemenskapens förteckning under en 
begränsad period bör inte få användas så 
att det gynnar en annan sökande, utan den 
första sökandens godkännande. Under 
denna begränsade tidsperiod ska 
godkännandet bara ges till den första 
sökanden, vilket inte hindrar att en annan 
sökande lämnar in sin ansökan. Skyddet 
av vetenskapliga uppgifter som en sökande 
tillhandahållit bör inte hindra andra 
sökande från att ansöka om att ett nytt 
livsmedel förs in i 
gemenskapsförteckningen, baserat på deras 
egna vetenskapliga uppgifter.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i skäl 20 bör ligga i linje med den i skäl 32 i förordning (EG) 1924/2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.
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Ändringsförslag 68
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om märkning och presentation 
av livsmedel samt om reklam för 
livsmedel. I vissa fall kan det bli 
nödvändigt med ytterligare märkning, 
särskilt för att informera om livsmedlet, 
dess ursprung och hur det ska användas. 
För att ett nytt livsmedel ska föras in i 
gemenskapsförteckningen ska det därför 
vara aktuellt med särskilda krav för 
användning eller märkning i dessa fall. 
Produkter som framställts med hjälp av 
nanoteknik och livsmedel som framställts 
av djur som har utfodrats med genetiskt 
modifierat foder måste märkas som 
sådana.

Or. en

Motivering

Förtydligande av föredragandens ändringsförslag 12. Det finns det en tydlig lucka i 
bestämmelserna om livsmedel som har framställts av djur som har utfodrats med genetiskt 
modifierat foder: Skäl 16 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska tolkas som att livsmedel som 
har framställts av djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder inte omfattas av den 
förordningen. Detta betyder att förordning (EG) nr 1829/2003 inte innehåller några 
bestämmelser om märkning. Sådana regler måste därför fastställas i denna förordning för att 
denna lucka ska täckas. 
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Ändringsförslag 69
Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kriterierna för ytterligare märkning bör också omfatta etiska överväganden såsom kloning. 
Det bör således vara möjligt att kräva märkning för livsmedel som framställts av klonade 
djur.

Ändringsförslag 70
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden 
och hälsopåståenden om livsmedel 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 72
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 73
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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



AM\744573SV.doc 27/104 PE413.967v01-00

SV

Ändringsförslag 74
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 75
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning fastställs 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande av nya livsmedel på 
gemenskapsmarknaden i syfte att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors liv och hälsa, djurs hälsa och 
välfärd, miljön och konsumentintressena, 
samtidigt som det säkerställs en öppenhet 
och att den inre marknaden kan fungera 
effektivt.

Or. en

Motivering

Ändring av ändringsförslag 15 från föredraganden. 

Ändringsförslag 76
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 77
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Djurens hälsa och välfärd och miljöskyddet måste tas i beaktande i godkännandeförfarandet.
Innovation inom livsmedelsindustrin är också ett viktigt gemenskapsmål och detta mål bör 
uttryckligen nämnas i sammanhanget.
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Ändringsförslag 78
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – underled ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) livsmedelsaromer som omfattas av 
förordning (EG) nr … [om 
livsmedelsaromer],

(ii) livsmedelsaromer som omfattas av 
förordning (EG) nr … [om 
livsmedelsaromer], utom då de aromer 
som avses i artikel 8.1 a, b och c i 
förordningen om livsmedelsaromer har 
framställts ur ett nytt livsmedel.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att alla nya livsmedel genomgår en säkerhetsbedömning och godkänns i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 79
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – underled v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) vitaminer och mineraler som omfattas 
av direktiv 89/398/EEG, direktiv 
2002/46/EG eller förordning (EG) 
nr 1925/2006.

(v) vitaminer och mineraler som omfattas 
av direktiv 89/398/EEG, direktiv 
2002/46/EG eller förordning (EG) 
nr 1925/2006, utom då vitaminer eller 
mineraler erhålls från nya källor eller 
genom en produktionsprocess som inte 
beaktades när de godkändes enligt den 
berörda lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att alla nya livsmedel genomgår en säkerhetsbedömning och godkänns i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) livsmedel som härrör från klonade 
djur och deras avkomma. Innan denna 
förordning som avses i artikel 20 träder i 
kraft ska kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att förbjuda 
utsläppandet på marknaden av livsmedel 
som härrör från klonade djur och deras 
avkomma. Förslaget ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska gruppen för etik i vetenskap 
och ny teknik visar i sina yttranden att kloning leder till allvarliga hälso- och 
välbefinnandeproblem för både klonade djur och deras surrogatmoderdjur. Klonade foster är 
ofta större än normalt, vilket leder till svåra förlossningar med många kejsarsnitt som följd. 
Många kloner dör under dräktigheten eller under de första levnadsveckorna på grund av 
immunbristsjukdomar, hjärt- och kärlsvagheter, problem med andningsvägarna och 
njurmissbildningar. 

Ändringsförslag 81
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Trots punkt 2 ska denna förordning 
gälla livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och 
vissa livsmedelsingredienser med 
aromgivande egenskaper, för vilka det 
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tillämpas en ny produktionsmetod som 
inte använts före den 15 maj 1997, och 
som innebär betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlet (t.ex. nanoteknik). Om nya 
livsmedel också kan ha effekten av en 
tillsats eller arom i en livsmedelsprodukt 
ska de omfattas av både denna förordning 
och lagstiftningen om livsmedelstillsatser 
och livsmedelsaromer. 

Or. en

Motivering

Ändring av ändringsförslag 16 i jordbruksutskottets yttrande. Sista delen i jordbruksutskottets 
ändringsförslag ”

vad beträffar deras näringsvärde, ämnesomsättning eller halt av icke önskvärda ämnen”
ströks eftersom alla livsmedel som framställt genom nanoteknik måste omfattas av denna 
förordning. Den sista meningen lades till för att klargöra att nya livsmedel som eventuellt har 
effekten av en tillsats eller arom i en annan produkt inte bara måste omfattas av denna 
förordning utan och också av berörd lagstiftning om livsmedelstillsatser och 
livsmedelsaromer.

Ändringsförslag 82
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett livsmedel bearbetats med en ny 
produktionsprocess, t.ex. nanoteknik och 
nanovetenskap, där det för närvarande 
finns luckor i de kunskaper som krävs för 
riskbedömningen, får livsmedlet i fråga 
inte släppas ut på marknaden förrän det 
bedömts som säkert i en giltig 
riskbedömning.

Or. nl



AM\744573SV.doc 33/104 PE413.967v01-00

SV

Motivering

Så länge som det inte finns tillräckliga kunskaper för att genomföra en giltig riskbedömning 
har utvecklingen – med utgångspunkt i försiktighetsprincipen – inte nått det stadium där ett 
livsmedel får släppas ut på marknaden.

Ändringsförslag 83
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om ett livsmedel kan påverka 
människokroppen på ett sätt som är 
jämförbart med påverkan från ett 
läkemedel, ska Europeiska 
läkemedelsbyrån (EMEA) avgöra om 
produkten är ett läkemedel och således 
omfattas av förordning (EG) nr 2309/03, 
ändrad genom förordning (EG) 
nr 762/2004.

Or. nl

Motivering

Förordningen om nya livsmedel får inte bli ett sätt att smyga in läkemedel på marknaden.

Ändringsförslag 84
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 - led a och underled i stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) nytt livsmedel: a) nytt livsmedel: livsmedel som inte har 
använts som människoföda i betydande 
omfattning i gemenskapen före den 15 maj 
1997, inbegripet

i) Livsmedel som inte har använts som 
människoföda i betydande omfattning i 
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gemenskapen före den 15 maj 1997.

Or. en

Motivering

Artikel 3.2 a i innehåller den övergripande definitionen av nya livsmedel. De följande 
två kategorierna ii och iii är undergrupper till denna övergripande definition. Texten i artikel 
3.2 a i andra stycket (om användningen i kosttillskott) avser alla kategorier i artikel 3.2 a. 
Genomförandeåtgärderna bör antas innan förordningen börjar tillämpas.

Ändringsförslag 85
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 - led a – underled i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Livsmedel som inte har använts som 
människoföda i betydande omfattning i 
gemenskapen före den 15 maj 1997.

i) Livsmedel som inte har använts som 
människoföda i betydande omfattning i 
gemenskapen före den 15 maj 1997, 
inbegripet livsmedel som har godkänts 
genom snabbförfarandet i förordning 
(EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser.

Or. nl

Motivering

Snabbförfarandet har sänkt skyddsnivån på livsmedelssäkerhetens område.

Ändringsförslag 86
Niels Busk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av ett livsmedel som eller i 
kosttillskott ska dock inte vara tillräckligt 

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

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

Or. en

Motivering

Artikel 3.2 a i innehåller den övergripande definitionen av nya livsmedel. De följande 
två kategorierna ii och iii är undergrupper till denna övergripande definition. Texten i 
artikel 3.2 a i andra stycket (om användningen i kosttillskott) avser alla kategorier i 
artikel 3.2 a. Genomförandeåtgärderna bör antas innan förordningen börjar tillämpas.

Ändringsförslag 87
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – underled i – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Livsmedel som inte har använts som 
människoföda i betydande omfattning i 
gemenskapen före den 15 maj 1997.

(i) Livsmedel som inte under längre tid 
visat sig vara säkra att använda i 
gemenskapen.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – underled ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Livsmedel av vegetabiliskt eller 
animaliskt ursprung om en ej traditionell 
förökningsteknik som inte användes före 
den 15 maj 1997 tillämpats på växten eller 
djuret.

(ii) Livsmedel av vegetabiliskt ursprung 
för vilket det tillämpas en ny
förökningsteknik som inte användes före 
den 15 maj 1997 och som innebär 
betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen som påverkar säkerhet och 
näringsvärde. 

Or. en

Ändringsförslag 89
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – underled iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Livsmedel för vilka det tillämpas en ny 
produktionsmetod som inte använts före 
den 15 maj 1997, om metoden innebär 
betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen vad beträffar deras 
näringsvärde, ämnesomsättning eller halt 
av icke önskvärda ämnen.

(iii) Livsmedel för vilka det tillämpas en ny 
produktionsmetod som inte använts i 
betydande omfattning i gemenskapen före 
den 15 maj 1997 – definitivt inbegripet 
men inte begränsat till livsmedel som 
framställts med hjälp av nanoteknik, – om 
metoden innebär betydande förändringar 
av sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen vad beträffar deras 
näringsvärde, ämnesomsättning eller halt 
av icke önskvärda ämnen.

Or. en

Motivering

Ändring av ändringsförslag 21 från föredraganden. 
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Ändringsförslag 90
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – underled iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Livsmedel för vilka det tillämpas en ny 
produktionsmetod som inte använts före 
den 15 maj 1997, om metoden innebär 
betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på
livsmedlen vad beträffar deras
näringsvärde, ämnesomsättning eller halt 
av icke önskvärda ämnen.

(iii) Livsmedel för vilket det tillämpas en 
ny förökningsteknik som inte användes 
före den 15 maj 1997 och som innebär 
betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen som påverkar säkerhet och 
näringsvärde. 

Or. en

Ändringsförslag 91
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – underled iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Livsmedel för vilka det tillämpas en ny 
produktionsmetod som inte använts före 
den 15 maj 1997, om metoden innebär 
betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen vad beträffar deras 
näringsvärde, ämnesomsättning eller halt 
av icke önskvärda ämnen.

(iii) Livsmedel för vilka det tillämpas en ny 
produktionsmetod som inte använts före 
den 15 maj 1997, om metoden innebär 
betydande förändringar av 
sammansättningen eller strukturen på 
livsmedlen vad beträffar deras 
näringsvärde, ämnesomsättning eller halt 
av icke önskvärda ämnen. Under alla 
omständigheter betraktas livsmedel som 
framställts med hjälp av nanoteknik och 
nanovetenskap som livsmedel för vilka det 
tillämpas en ny produktionsmetod. I 
enlighet med föreskrivande förfarandet i 
artikel 14.2 ska kommissionen anta en 
definition av livsmedel som framställts 
med hjälp av nanoteknik och 
nanovetenskap.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 93
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d (svenska versionen)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tidigare säker användning: Innebär att 
det bevisats, genom sammanställda data 
och erfarenhet av livsmedlet som del av 
den normala kosthållningen för större 
delen av ett lands befolkning, att livsmedlet 
i fråga är säkert.

c) tidigare säker användning: Innebär att 
det bevisats, genom sammanställda data 
och erfarenhet av livsmedlet som del av 
den vanliga kosthållningen för större delen 
av ett lands befolkning i minst 30 år, att 
livsmedlet i fråga är säkert.

Or. de
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Ändringsförslag 94
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) framställt med hjälp av nanoteknik: 
en produkt som innehåller, består av eller 
är framställd med hjälp av syntetiska 
ämnen som inte är mer än 100 nm långa, 
breda eller djupa eller som, om de är 
större än 100 nm, på vetenskapliga 
grunder allmänt anses vara nanotekniska 
produkter.

Or. nl

Motivering

Förtydligande av definitionen.

Ändringsförslag 95
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ”framställt med hjälp av 
nanoteknik”: en produkt som innehåller, 
består eller framställts med hjälp av 
ämnen i storleksordningen 300 nm i fråga 
om längd, bredd eller höjd och/eller 
ämnen som på grund av sin mindre 
partikelstorlek uppvisar nya egenskaper 
jämfört med den vanliga formen.

Or. en

Motivering

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
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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.

Ändringsförslag 96
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) nanomaterial: ett fast och avsiktligt 
tillverkat material med en eller flera yttre 
dimensioner, eller en intern struktur, med 
ett omfång på 100 nm eller mindre.

Or. fr

Motivering

Den definition som Kartika Tamara Liotard har föreslagit i ändringsförslag 26 är 
ofullständig och innebär en risk för att vissa nanomaterial inte omfattas. För att skapa 
överensstämmelse mellan olika rättsakter bör man dessutom använda samma definitioner.

Ändringsförslag 97
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) nanoobjekt: objekt, struktur eller 
anordning som är fast och har tillverkats 
eller används avsiktligt med en eller två 
dimensioner som befinner sig på en skala 
mellan 100 och 500 nm.
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Or. fr

Motivering

Definitionen av nanomaterial behöver kompletteras med denna definition för att rättsakten 
ska omfatta andra produkter med nanoteknik som bör beaktas och inbegripas på området för 
nanoteknik. Dessa produkter har en eller två dimensioner som ligger över den skala som 
anges i ändringsförslag 96. Exempel på sådana produkter är nanotuber, nanofibrer, 
nanofilmer m.m.

Ändringsförslag 98
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insamling av information om 
användningen av ett livsmedel som 

människoföda

Insamling av information om
klassificeringen av ett nytt livsmedel

Or. en

Motivering

Information bör samlas in på ett harmoniserat sätt så att tillämpningen av denna förordning 
bedöms och kan bedömas i fråga om föreslagna ansökningar och produkter. För alla nyligen 
inlämnade produkter ska man kontrollera om produkten konsumerats i betydande omfattning 
i en eller flera medlemsstater i gemenskapen. Denna bedömning ska med tiden leda fram till 
en förteckning över produkter som har klassificerats.

Ändringsförslag 99
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får samla in information 
från medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagen för att fastställa i 

1. Kommissionen ska samla in information 
från medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagen eller annan berörd 
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vilken omfattning ett livsmedel använts 
som människoföda i gemenskapen före den
15 maj 1997.

part för att fastställa om ansökningarna 
ska få status som nytt livsmedel och, om 
det uppstår frågor kring produkter som 
redan finns på marknaden, i vilken 
omfattning ett livsmedel använts som 
människoföda i gemenskapen innan denna 
förordning trädde i kraft.

Or. en

Motivering

Referensdagen den 15 maj 1997 bör ändras eftersom förordningens räckvidd har ändrats 
jämfört med förordning 258/57. Det bör ersättas med den dag då denna förordning trädde i 
kraft.

Ändringsförslag 100
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska samla in information 
från medlemsstaterna och genom 
offentliga samråd för att fastställa i vilken 
omfattning ett livsmedel använts som 
människoföda i gemenskapen före den 
15 maj 1997. Kommissionen ska 
offentliggöra sina slutsatser av dessa och 
andra uppgifter som inte omfattas av 
sekretess.

Or. de
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Ändringsförslag 101
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska samla in information 
från medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagen eller annan berörd 
part för att fastställa i vilken omfattning ett 
livsmedel använts som människoföda i 
gemenskapen före den 15 maj 1997. 
Livsmedelsföretag och andra berörda 
parter ska informera om i vilken 
omfattning ett livsmedel har använts som 
människoföda i gemenskapen före den 
15 maj 1997 om kommissionen eller en 
nationell myndighet i medlemsstaterna 
begär denna information.

Or. en

Motivering

Tydliggör vilket ansvar var och en har.

Ändringsförslag 102
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska samla in information 
från medlemsstaterna och 
livsmedelsföretagen för att fastställa i 
vilken omfattning ett livsmedel använts 
som människoföda i gemenskapen före den 
15 maj 1997. Företagen i sektorn ska på 
begäran av den behöriga myndigheten i 
de berörda medlemsstaterna och 
myndigheten tillhandahålla uppgifter om 
livsmedelsprodukter som har använts som 
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människoföda i gemenskapen före 
den 15 maj 1997.

Or. fr

Motivering

Det behövs ett bra samarbete mellan livsmedelsföretagen, medlemsstaterna och 
kommissionen för att få reda på vissa livsmedelsprodukters historia. Kravet på att företagen 
ska förse kommissionen med uppgifter om utsläppandet på marknaden av livsmedelsprodukter 
bidrar till att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 103
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska offentliggöra de 
slutsatser som dragits utifrån insamlingen 
av uppgifter och de icke konfidentiella 
uppgifter som stöder slutsatserna.

Or. en

Ändringsförslag 104
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast nya livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel (nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”) får släppas ut 
på marknaden.

Endast nya livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel (nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”) får släppas ut 
på marknaden. Kommissionen ska 
offentliggöra och uppdatera 
gemenskapsförteckningen på en därför 
avsedd offentligt tillgänglig sida på 
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kommissionens webbplats.

Or. en

Motivering

= Ändringsförslag 29 från föredraganden (kommer att åberopas i ett följande 
ändringsförslag).

Ändringsförslag 105
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast nya livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel (nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”) får släppas ut 
på marknaden.

1. Endast nya livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel (nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”) får släppas ut 
på marknaden.

2. Om ett nytt livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen godkänns på 
grundval av egna vetenskapliga uppgifter 
i enlighet med artikel 12 får bara den 
namngivna sökanden släppa ut livsmedlet 
på marknaden under den första 
femårsperioden. Om kommissionen 
däremot beslutar att det nya livsmedlet 
kan föras in eller kunde ha införts på 
förteckningen som avses i punkt 1 utan 
inlämning av de uppgifter som den första 
sökanden betecknar som egna 
vetenskapliga uppgifter, är det inte endast 
den första sökanden som kan använda sig 
av godkännandet utan det är tillgängligt 
för allmän användning i gemenskapen.
Beslutet ska antas i enlighet med 
förfarandet som avses i artikel 14.2 och 
ska utöver den information som avses i 
artikel 7.2 ange:
a) Det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen.
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(b) Uppgift om att införandet sker på 
grundval av nya vetenskapliga rön 
och/eller egna vetenskapliga uppgifter 
som skyddas i enlighet med denna artikel.
(c) Sökandens namn och 
kontaktuppgifter.
(d) Att användningen av livsmedlet är 
begränsad om inte en ny sökande får 
godkännande för livsmedlet utan att 
hänvisa till de konfidentiella uppgifter 
som den första sökanden lämnat.

Or. en

Motivering

För att uppnå målet att stimulera innovation, bör den första sökanden ha ensamrätt att 
använda de äganderättsligt skyddade uppgifterna under den period då uppgifterna är 
skyddade i enlighet med artikel 12. Andra sökande måste därför kunna lämna uppgifter som 
ger underlag för nya godkännanden utan att hänvisa till den tidigare sökandens egna 
uppgifter. Ordningen bör vara densamma som i artikel 21.2 i förordning 1924/2006/EG.

Ändringsförslag 106
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast nya livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel (nedan kallad
”gemenskapsförteckningen”) får släppas ut 
på marknaden.

1. Endast nya livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel (nedan kallad 
”gemenskapsförteckningen”) får släppas ut 
på marknaden.

2. Om ett nytt livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen godkänns på 
grundval av egna vetenskapliga uppgifter 
i enlighet med artikel 12 får bara den 
namngivna sökanden släppa ut livsmedlet 
på marknaden under den första 
femårsperioden. Om kommissionen 
däremot beslutar att det nya livsmedlet 
kan föras in eller kunde ha införts på 
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förteckningen som avses i punkt 1 utan 
inlämning av de uppgifter som den första 
sökanden betecknar som egna 
vetenskapliga uppgifter, är det inte endast 
den första sökanden som kan använda sig 
av godkännandet utan det är tillgängligt 
för allmän användning i gemenskapen.
Beslutet ska antas i enlighet med 
förfarandet som avses i artikel 14.2 och 
ska utöver den information som avses i 
artikel 7.2 ange:
a) Det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen.
(b) Uppgift om att införandet sker på 
grundval av nya vetenskapliga rön 
och/eller egna vetenskapliga uppgifter 
som skyddas i enlighet med denna artikel.
(c) Sökandens namn och 
kontaktuppgifter.
(d) Att användningen av livsmedlet är 
begränsad om inte en ny sökande får 
godkännande för livsmedlet utan att 
hänvisa till de konfidentiella uppgifter 
som den första sökanden lämnat.

Or. en

Motivering

För att uppnå målet att stimulera innovation, bör den första sökanden ha ensamrätt att 
använda de äganderättsligt skyddade uppgifterna under den period då uppgifterna är 
skyddade i enlighet med artikel 12. Andra sökande måste därför kunna lämna uppgifter som 
ger underlag för nya godkännanden utan att hänvisa till den tidigare sökandens egna 
uppgifter. Ordningen bör vara densamma som i artikel 21.2 i förordning 1924/2006/EG.

Ändringsförslag 107
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett nytt livsmedel får införas i 1. Ett nytt livsmedel får införas i 
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gemenskapsförteckningen endast om det 
uppfyller följande villkor:

gemenskapsförteckningen endast om det 
uppfyller följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 108
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Det utgör enligt tillgängliga 
vetenskapliga bevis ingen hälsorisk för 
konsumenten under normala 
konsumtionsförhållanden. Detta innebär 
att kumulativa och synergistiska samt 
eventuellt negativa effekter för särskilda 
befolkningsgrupper kommer att beaktas 
vid riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 109
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) I de fall livsmedlet är avsett att ersätta 
ett annat livsmedel, att det inte avviker från 
detta livsmedel och att förtäring av 
livsmedlet inte utgör någon fara för 
människors eller djurs hälsa.
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Or. fr

Motivering

Kommissionens formulering är alltför restriktiv och tar inte hänsyn till hälsoaspekten. En 
hänvisning till djurs hälsa har lagts till för att skapa överensstämmelse med 
Kartika Tamara Liotards ändringsförslag 31.

Ändringsförslag 110
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Användningen av livsmedlet har 
ingen negativ inverkan på miljön. Det nya 
livsmedlet eller delar av det ska inte vara 
beständiga och ackumulativa i miljön 
efter det att det nya livsmedlet har använts 
som livsmedel
(cb) Ett nytt livsmedel som kan ha 
negativa effekter på särskilda 
befolkningsgrupper får bara godkännas 
om specifika åtgärder som ska förhindra 
sådana oönskade effekter har genomförts.
(cc) En övre gräns för intag av ett nytt 
livsmedel som sådant eller en del av ett 
annat livsmedel eller kategorier av 
livsmedel ska fastställas om det krävs av 
säkerhetsskäl.
(cd) Det har gjorts bedömningar av de 
kumulativa effekterna av nya livsmedel 
som används i olika livsmedel eller 
kategorier av livsmedel. 

Or. en

Motivering

Man bör i större utsträckning uppmärksamma de eventuella riskerna med användningen av 
nya livsmedel, särskilt när det gäller sårbara befolkningsgrupper. Fler villkor bör ställas för 
att nya livsmedel ska föras in i gemenskapsförteckningen för att förhindra oväntade nackdelar 
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med användningen av nya livsmedel. 

Ändringsförslag 111
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det visar på klara fördelar för 
konsumenterna. 

Or. en

Motivering

En förutsättning för att en ny livsmedelsprodukt ska godkännas på marknaden måste vara 
klara fördelar för konsumenterna.

Ändringsförslag 112
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 6 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Användningen av livsmedlet inte har 
en negativ inverkan på miljön och inte 
heller skapar restsubstanser eller osmälta 
ämnen som är beständiga eller 
ackumulerande eller på något sätt har en 
negativ inverkan på miljön. 

Or. en
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Ändringsförslag 113
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det finns inga etiska förbehåll.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 114
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det anses vara framställt under etiskt 
godtagbara förhållanden.

Or. en

Motivering

Etiska aspekter ska kunna beaktas när man överväger att godkänna ett nytt livsmedel. Om 
man inte anger etiska aspekter som ett kriterium i artikel 6 är det osäkert huruvida etiska 
aspekter lagligen kan användas i samband med ett godkännande för ett nytt livsmedel.
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Ändringsförslag 115
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det har inga negativa effekter på 
miljön. Det har inga bestående eller 
ackumulerade effekter på miljön efter att 
det konsumerats eller blivit till avfall.

Or. fr

Motivering

Ett av kriterierna för att nya livsmedel ska få tas med på den relevanta gemenskapslistan bör 
även gälla miljön, särskilt hänsyn till bestående eller ackumulerade effekter på miljön.

Ändringsförslag 116
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Livsmedel som har framställts med 
hjälp av produktionssätt som kräver 
särskilda metoder för riskbedömningar 
(t.ex. nanoteknik) får inte ingå i 
gemenskapsförteckningen förrän sådana 
metoder har godkänts för användning, 
och en lämplig säkerhetsbedömning på 
basis av dessa metoder har visat att 
användningen av respektive livsmedel är 
säker. Ryggradsdjur får inte ingå i dessa 
metoder. 

Or. en

Motivering

Det finns för närvarande inga lämpliga metoder för att bedöma säkerheten hos nanomaterial 
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( se SCENIHR:s yttrande från september 2005). Nanomaterial bör bedömas utifrån 
nanospecifika tester utan djur. Så länge nanospecifika tester utan djur inte finns tillgängliga 
och ingen lämplig säkerhetsbedömning av nanomaterial i livsmedel kan göras bör 
användningen av dessa förbjudas för att skydda människors hälsa och förhindra djurförsök. 

Ändringsförslag 117
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I tveksamma fall, dvs. om det inte 
finns tillräcklig vetenskaplig säkerhet 
eller saknas uppgifter, ska 
försiktighetsprincipen tillämpas och det 
aktuella livsmedlet får inte föras in i 
gemenskapsförteckningen. 

Or. en

Ändringsförslag 118
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

2. För ett livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen ska det finnas 
en specifikation av livsmedlet och där så 
är lämpligt ska villkoren för användning, 
eventuella särskilda märkningskrav för 
att informera slutkonsumenten och/eller 
krav på övervakning efter försäljningen 
anges.
3. Genom undantag från bestämmelserna 
i artikel 7 i förordning (EG) nr [enhetligt 
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förfarande] ska beslut om att uppdatera 
gemenskapsförteckningen med ett nytt 
livsmedel annat än ett traditionellt 
livsmedel från ett tredjeland fattas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 14.2. i den förordningen när nya 
vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter skyddas enligt artikel 12.
I de fall som avses i punkt 1 ska 
införandet av ett nytt livsmedel i 
gemenskapsförteckningen, utöver den 
information som avses i artikel 7.2, 
omfattande följande:
a) Det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen.
b) Uppgift om att införandet sker på 
grundval av nya vetenskapliga rön 
och/eller egna vetenskapliga uppgifter 
som skyddas i enlighet med artikel 12.
c) Den sökandes namn och adress.

Or. de

Ändringsförslag 119
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För ett livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen ska det finnas en 
specifikation av livsmedlet och där så är 
lämpligt ska villkoren för användning, 
eventuella särskilda märkningskrav för 
att informera slutkonsumenten och/eller 
krav på övervakning efter försäljningen 
anges.

2. För ett livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen ska

(a) det finnas en specifikation av 
livsmedlet,

(b) den avsedda användningen anges, 
(c) villkoren för användningen anges, 
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(d) det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen, och det 
datum som ansökan inkom anges, 
(e) sökandens namn och kontaktuppgifter 
anges,
(f) datum och resultat från den senaste 
inspektionen uppges enligt de krav på 
övervakning som anges i artikel 11. 

Or. en

Motivering

Av insynsskäl är det viktigt att få denna information om ALLA nya livsmedel (inte endast om 
de livsmedel som avses i artikel 7.3 första stycket vilket kommissionen föreslår!). 

Ändringsförslag 120
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För ett livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen ska det finnas en 
specifikation av livsmedlet och där så är 
lämpligt ska villkoren för användning, 
eventuella särskilda märkningskrav för att 
informera slutkonsumenten och/eller krav 
på övervakning efter försäljningen anges.

2. För ett livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen ska det finnas en 
specifikation av livsmedlet och där så är 
lämpligt ska villkoren för användning, 
eventuella särskilda märkningskrav för att 
informera slutkonsumenten och krav på 
övervakning efter försäljningen anges.

Or. nl

Ändringsförslag 121
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För ett livsmedel som förs in i 2. För ett livsmedel som förs in i 
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gemenskapsförteckningen ska det finnas en 
specifikation av livsmedlet och där så är
lämpligt ska villkoren för användning, 
eventuella särskilda märkningskrav för att 
informera slutkonsumenten och/eller krav 
på övervakning efter försäljningen anges.

gemenskapsförteckningen ska det finnas en 
redovisning av livsmedlets specifika 
ingredienser och där så är nödvändigt ska 
villkoren för användning, eventuella 
särskilda märkningskrav för att informera 
slutkonsumenten och krav på övervakning 
efter försäljningen anges.

Or. fr

Motivering

Dessa villkor bör anges i gemenskapsförteckningen för nya livsmedel när så är nödvändigt, 
till exempel när man vid bedömningen av ett nytt livsmedel måste ange villkoren för 
användning eller särskilda märkningskrav osv.

Ändringsförslag 122
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Krav på övervakning efter 
försäljningen ska gälla alla nya livsmedel. 
Alla nya livsmedel som har fått tillstånd 
att släppas ut på marknaden ska ses över 
vart femte år och när ytterligare 
vetenskapliga uppgifter görs tillgängliga. 
Vid övervakningen ska särskild 
uppmärksamhet riktas mot de 
befolkningskategorier som har den högsta 
livsmedelskonsumtionen. 

Or. en

Motivering

För att få information om de negativa effekterna av ett nytt livsmedel ska det finnas krav på 
övervakning efter försäljningen av alla nya livsmedel. Övervakningen ska ske vart femte år 
efter det att de har släppts ut på den europeiska marknaden. 
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Ändringsförslag 123
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om ett nytt livsmedel är ett ämne som 
utgör en risk vid överkonsumtion ska 
maximigränser ingå i godkännandet för 
vissa livsmedel eller livsmedelskategorier.

Or. en

Motivering

Om överkonsumtion av ett nytt livsmedel innebär en risk ska maximigränser ingå i 
godkännandet för vissa livsmedel eller livsmedelskategorier för att undvika överdosering. 
Konsumenterna ska informeras om detta genom tydlig märkning. 

Ändringsförslag 124
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Nya livsmedel ska omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG. Andra särskilda 
märkningskrav får fastställas för 
särskilda nya livsmedel, i synnerhet för att 
informera om livsmedlet, dess ursprung 
och hur det ska användas. Om så är fallet 
ska märkningskraven anges i 
gemenskapsförteckningen.

Or. en
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Motivering

Den första delen tar över påståendet i skäl 21. 

Ändringsförslag 125
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som är framställda med hjälp 
av nanoteknik ska märkas ”framställd 
med hjälp av nanoteknik”. 

Or. en

Motivering

Konsumenter vill kanske veta om ett livsmedel har framställts med nanoteknik. 

Ändringsförslag 126
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som är framställda av djur som 
har utfodrats med genetiskt modifierat 
foder ska märkas ”framställd av djur som 
har utfordrats med genetiskt modifierat 
foder”.

Or. en

Motivering

Konsumenter vill kanske veta om ett livsmedel har framställts med användning av genetiskt 
modifierat foder. Här finns det en tydlig lucka i bestämmelserna om livsmedel som har 
framställts av djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder: Skäl 16 i förordning 
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(EG) nr 1829/2003 ska tolkas som att livsmedel som har framställts av djur som har utfodrats 
med genetiskt modifierat foder inte omfattas av den förordningen. Detta betyder att 
förordning (EG) nr 1829/2003 inte innehåller några bestämmelser om märkning. Sådana 
regler måste därför fastställas i denna förordning för att denna lucka ska täckas. 

Ändringsförslag 127
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. nl

Motivering

Texten har flyttats till artikel 12 där den passar bättre.
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Ändringsförslag 128
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Uppdatering av 
gemenskapsförteckningen ska bestämmas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 14.3.

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

Or. en

Ändringsförslag 129
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Uppgift om att det nya livsmedlet 
endast får släppas ut på marknaden av 
den namngivna sökande, om inte en 
efterföljande sökande får ett 
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godkännande för livsmedlet utan att 
hänvisning görs till de egna uppgifter som 
den ursprungliga sökanden lämnat. 

Or. en

Motivering

För att uppfylla målet med att stimulera innovation måste den avgörande länken mellan den 
sökande och godkännandet anges tydligare. 

Ändringsförslag 130
Philip Bushill-Matthews

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Uppgift om att det nya livsmedlet 
endast får släppas ut på marknaden av 
den namngivna sökande, om inte en 
efterföljande sökande får ett 
godkännande för livsmedlet utan att 
hänvisning görs till de egna uppgifter som 
den ursprungliga sökanden lämnat. 

Or. en

Motivering

För att uppfylla målet med att stimulera innovation måste den avgörande länken mellan den 
sökande och godkännandet anges tydligare. 
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Ändringsförslag 131
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Uppgift om att det nya livsmedlet 
endast får släppas ut på marknaden av 
den namngivna sökande, om inte en 
efterföljande sökande får ett 
godkännande för livsmedlet utan att 
hänvisning görs till de egna uppgifter som 
den ursprungliga sökanden lämnat. 

Or. en

Motivering

För att uppfylla målet med att stimulera innovation måste länken mellan den sökande och 
tillståndet anges tydligare. 

Ändringsförslag 132
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från 
bestämmelserna i artikel 7 i förordning 
(EG) nr [enhetligt förfarande] ska beslut 
om att uppdatera 
gemenskapsförteckningen med ett nytt 
livsmedel fattas i enlighet med förfarandet 
i [Artikel 8 a] om
a) det nya livsmedlets överensstämmelse 
med befintliga livsmedel, i fråga om 
sammansättning, ämnesomsättning eller 
halt av icke önskvärda ämnen, räcker för 
att visa att det inte utgör någon hälsorisk 
för konsumenten under avsedda 
konsumtionsförhållanden, 
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b) det nya livsmedlet består av eller 
innehåller livsmedel som tidigare endast 
har använts som eller i kosttillskott, i 
enlighet med gällande bestämmelser, och 
om den nya avsedda användningen 
rimligen kan förväntas att inte öka 
konsumenternas konsumtion, inklusive 
utsatta gruppers konsumtion. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 133
Philip Bushill-Matthews

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från 
bestämmelserna i artikel 7 i förordning 
(EG) nr [enhetligt förfarande] ska beslut 
om att uppdatera 
gemenskapsförteckningen med ett nytt 
livsmedel fattas i enlighet med förfarandet 
i [Artikel 8 a] om
a) det nya livsmedlets överensstämmelse 
med befintliga livsmedel, i fråga om 
sammansättning, ämnesomsättning eller 
halt av icke önskvärda ämnen, räcker för 
att visa att det inte utgör någon hälsorisk 
för konsumenten under avsedda 
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konsumtionsförhållanden, 
b) det nya livsmedlet består av eller 
innehåller livsmedel som tidigare endast 
har använts som eller i kosttillskott, i 
enlighet med gällande bestämmelser, och 
om den nya avsedda användningen 
rimligen kan förväntas att inte öka 
konsumenternas konsumtion, inklusive 
utsatta gruppers konsumtion. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 134
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Märkning av nya livsmedel och 
livsmedelsingredienser 
Utan att det påverkar bestämmelserna och 
kraven i direktiv 2000/13/EG ska alla 
specifika uppgifter om nya livsmedel 
redovisas och framgå av märkningen för 
att garantera en god 
konsumentupplysning.
i) Alla nya livsmedel som släpps ut på 
marknaden för försäljning ska vara 
försedda med en tydligt utmärkande, klar, 
lättläst och lättbegriplig märkning som 
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anger att det rör sig om ett nytt livsmedel.
ii) Alla det nya livsmedlets kännetecken 
eller egenskaper, såsom dess 
sammansättning, näringsvärde och 
användningsområde, ska finnas tydligt, 
klart, lättläst och lättbegripligt angivna på 
produktens förpackning. 
iii) Om ett nytt livsmedelsämne eller en ny 
livsmedelsingrediens ersätter ett ämne 
eller en ingrediens i ett livsmedel ska 
detta, oavsett om livsmedlet ersätts av ett
nytt livsmedel eller inte, finnas tydligt, 
klart, lättläst och lättbegripligt angivet på 
etiketten.
Om ett nytt livsmedel innehåller ett ämne 
som kan utgöra hög risk för människors 
hälsa vid överdriven förtäring ska 
konsumenten informeras om detta genom
en tydlig, klar, lättläst och lättbegriplig 
märkning på produktens förpackning.

Or. fr

Motivering

Precis som alla andra livsmedel som släpps ut på gemenskapsmarknaden ska ett nytt 
livsmedel märkas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG som håller på att ses 
över, men också i enlighet med de särskilda bestämmelserna i denna artikel där hänsyn tas 
till särdragen hos nya livsmedel eller livsmedelsingredienser.

Ändringsförslag 135
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Gränsvärden för överföring av 

beståndsdelar i livsmedelsförpackningar
Förpackningar till nya livsmedel ska följa 
kraven på gränsvärden för överföring som 
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anges i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 
oktober 2004 om material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel1.
Vid behov ska kommissionen uppdra åt 
den behöriga vetenskapliga kommittén att 
fastställa lägre gränsvärden för 
överföring för förpackningar som är 
framställda av eller innehåller 
nanomaterial. Kommissionen ska anta ett 
beslut i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 14.3.
_____________
1 EGT L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Motivering

Nya livsmedel ska – precis som andra livsmedel – följa bestämmelserna i andra rättsakter 
som gäller andra livsmedelskategorier. Detta gäller särskilt förpackningarna till nya 
livsmedel. Hänger även samman med ändringsförslag 55.

Ändringsförslag 136
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Traditionella livsmedel från tredjeländer
1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
att släppa ut ett traditionellt livsmedel 
från ett tredjeland på 
gemenskapsmarknaden ska informera 
kommissionen om detta och ange 
livsmedlets namn, sammansättning och 
ursprungsland.
Anmälan ska åtföljas av dokumenterade 
uppgifter som visar att tidigare 
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användning av livsmedlet i tredjelandet i 
fråga varit säker.
2. Kommissionen ska utan dröjsmål 
vidarebefordra anmälan, tillsammans 
med de uppgifter om tidigare säker 
användning av livsmedlet som avses i 
punkt 1, till medlemsstaterna och 
myndigheten.
3. Inom fyra månader från det datum då 
den anmälan som avses i punkt 2 
vidarebefordras av kommissionen kan 
medlemsstaten och myndigheten 
informera kommissionen om de har 
motiverade invändningar på vetenskaplig 
grund mot att det traditionella livsmedlet 
släpps ut på gemenskapsmarknaden.
I sådana fall ska livsmedlet inte släppas ut 
på gemenskapmarknaden, och artikel 5 
till 7 ska tillämpas. Den anmälan som 
avses i punkt 1 ska betraktas som en 
ansökan enligt artikel 3.1 i 
förordning XX/XXX [enhetligt 
förfarande].
Kommissionen ska informera det berörda 
livsmedelsföretaget inom fem månader 
från det datum anmälan inkom i enlighet 
med punkt 1.
4. Om inga motiverade invändningar som 
rör säkerheten läggs fram på vetenskaplig 
grund, och det berörda 
livsmedelsföretaget inte informeras om 
detta i enlighet med punkt 3, får det 
traditionella livsmedlet släppas ut på 
gemenskapsmarknaden fem månader 
efter det datum då anmälan inkom i 
enlighet med punkt 1.
5. Kommissionen ska på en därför avsedd 
sida på kommissionens webbplats 
offentliggöra en förteckning över 
traditionella livsmedel från tredjeländer 
som får släppas ut på 
gemenskapsmarknaden i enlighet med 
punkt 4.
6. Detaljerade bestämmelser för 
genomförandet av denna artikel, som 
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ändrar icke väsentliga delar av 
förordningen, till exempel genom att 
komplettera den, får antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som anges i artikel 14.3.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 137
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Traditionella livsmedel från tredjeländer Traditionella livsmedel

Or. de

Ändringsförslag 138
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
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att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 
ett tredjeland på gemenskapsmarknaden 
ska informera kommissionen om detta och 
ange livsmedlets namn, sammansättning
och ursprungsland.

att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 
gemenskapen eller från ett tredjeland på 
gemenskapsmarknaden ska informera 
kommissionen om detta och ange 
livsmedlets namn, egenskaper och 
ursprungsland.

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

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

Or. de

Ändringsförslag 139
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 
ett tredjeland på gemenskapsmarknaden 
ska informera kommissionen om detta och 
ange livsmedlets namn, sammansättning 
och ursprungsland.

1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 
ett tredjeland på gemenskapsmarknaden 
ska lämna in en detaljerad ansökan till 
kommissionen. Den detaljerade ansökan 
ska uppfylla de krav kommissionen ställer 
efter samråd med EFSA och ska 
innehålla livsmedlets namn, 
sammansättning och ursprungsland.

Or. nl

Motivering

Med hänsyn till försiktighetsprincipen är det viktigt att en prövning görs. Att nöja sig med en 
anmälan bryter mot den principen.
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Ändringsförslag 140
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 
ett tredjeland på gemenskapsmarknaden 
ska informera kommissionen om detta och 
ange livsmedlets namn, sammansättning 
och ursprungsland.

1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
att släppa ut ett traditionellt livsmedel från 
ett tredjeland på gemenskapsmarknaden 
ska lämna in en ansökan till
kommissionen om detta och ange 
livsmedlets namn, sammansättning och 
ursprungsland.

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

Ansökan ska åtföljas av dokumentation 
med uppgifter som visar att tidigare 
användning av livsmedlet i tredjelandet i 
fråga varit säker med utgångspunkt i de 
riktlinjer som avses i punkt 5a.

Or. en

Motivering

Ett livsmedelsföretag som vill släppa ut ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland på den 
europeiska marknaden behöver riktlinjer om hur tidigare säker användning kan bevisas. Det 
är endast genom ett standardiserat förfarande som en korrekt bedömning av livsmedlets 
säkerhet kan göras. 

Ändringsförslag 141
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utan dröjsmål 
vidarebefordra anmälan, tillsammans med 
de uppgifter om tidigare säker användning 
av livsmedlet som avses i punkt 1, till 
medlemsstaterna och myndigheten.

2. Kommissionen ska utan dröjsmål 
vidarebefordra ansökan, tillsammans med 
de uppgifter om tidigare säker användning 
av livsmedlet som avses i punkt 1, till 
medlemsstaterna och myndigheten.

Or. nl
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Motivering

Med hänsyn till försiktighetsprincipen är det viktigt att en prövning görs. Att nöja sig med en 
anmälan bryter mot den principen.

Ändringsförslag 142
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utan dröjsmål 
vidarebefordra anmälan, tillsammans med 
de uppgifter om tidigare säker användning 
av livsmedlet som avses i punkt 1, till 
medlemsstaterna och myndigheten.

2. Kommissionen ska utan dröjsmål 
vidarebefordra anmälan, tillsammans med 
de uppgifter om tidigare säker användning 
av livsmedlet som avses i punkt 1, till 
medlemsstaterna och myndigheten och 
offentliggöra den på sin webbplats.

Or. en

Motivering

Regler för att garantera aktörer och konsumenter god insyn. 

Ändringsförslag 143
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 144
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom fyra månader från det datum då 
den anmälan som avses i punkt 2 
vidarebefordras av kommissionen kan 
medlemsstaten och myndigheten informera 
kommissionen om de har motiverade 
invändningar på vetenskaplig grund mot att 
det traditionella livsmedlet släpps ut på 
gemenskapsmarknaden.

3. Myndigheten ska, på basis av de krav 
som anges i artikel 6 och med hänsyn till 
dokumentation från livsmedelsföretaget, 
bedöma huruvida livsmedlet är säkert och 
kan släppas ut på den europeiska 
marknaden. Inom sex månader från det 
datum då den anmälan som avses i punkt 2 
vidarebefordras av kommissionen kan 
medlemsstaten och/eller myndigheten 
informera kommissionen om de har 
motiverade invändningar på vetenskaplig 
grund mot att det traditionella livsmedlet 
släpps ut på gemenskapsmarknaden.

Or. en

Motivering

Även om en produkt har konsumerats i ett land under flera års tid betyder det inte 
nödvändigtvis att det är säkert. Man måste därför garantera att traditionella livsmedel från 
tredjeländer också uppfyller kriterierna enligt artikel 6. För att en grundlig kontroll ska 
kunna göras måste tidsperioden förlängas. 
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Ändringsförslag 145
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom fyra månader från det datum då 
den anmälan som avses i punkt 2 
vidarebefordras av kommissionen kan 
medlemsstaten och myndigheten informera 
kommissionen om de har motiverade 
invändningar på vetenskaplig grund mot 
att det traditionella livsmedlet släpps ut på 
gemenskapsmarknaden.

3. Inom fyra månader från det datum då 
den ansökan som avses i punkt 2 
vidarebefordras av kommissionen kan 
medlemsstaten och myndigheten informera 
kommissionen om de har motiverade 
invändningar mot att det traditionella 
livsmedlet släpps ut på 
gemenskapsmarknaden.

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

I sådana fall ska livsmedlet inte släppas ut 
på gemenskapmarknaden. Kommissionen 
ska utan dröjsmål informera det berörda 
livsmedelsföretaget, och artikel 5 till 7 ska 
tillämpas. Den ansökan som avses i 
punkt 1 ska sedan betraktas som en 
ansökan enligt artikel 3.1 i 
förordning XX/XXX [enhetligt 
förfarande], om inte företaget kan 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
livsmedlet är säkert inom fyra månader 
från kommissionens meddelande om att 
det traditionella livsmedlet inte får 
saluföras i gemenskapen.

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

Or. nl

Motivering

I kommissionens förslag tillämpas omvänd bevisbörda utan några krav på att det 
livsmedelsföretag som vill saluföra ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland i 
gemenskapen ska kunna uppvisa någon säkerhetsbedömning. Den omvända bevisbördan går 
ut över medlemsstaterna och gemenskapen, och det får inte bli skattebetalarna som måste 
betala notan. Den omvända bevisbördan bidrar inte heller till att värna livsmedelssäkerheten.
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Ändringsförslag 146
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alternativt får sökanden i stället välja att 
dra tillbaka anmälan.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 147
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inga motiverade invändningar som 
rör säkerheten läggs fram på vetenskaplig 
grund, och det berörda livsmedelsföretaget 
inte informeras om detta i enlighet med 
punkt 3, får det traditionella livsmedlet 
släppas ut på gemenskapsmarknaden fem 
månader efter det datum då anmälan
inkom i enlighet med punkt 1.

4. Om inga motiverade invändningar som 
rör säkerheten läggs fram, och det berörda 
livsmedelsföretaget inte informeras om 
detta i enlighet med punkt 3, får det 
traditionella livsmedlet släppas ut på 
gemenskapsmarknaden fem månader efter 
det datum då ansökan inkom i enlighet 
med punkt 1. 

Or. nl

Motivering

I detta fall kommer ansökan därför att behandlas genom ett förenklat förfarande.



AM\744573SV.doc 75/104 PE413.967v01-00

SV

Ändringsförslag 148
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För ett livsmedel som förs in i 
gemenskapsförteckningen ska det finnas 
en specifikation av livsmedlet och där så 
är lämpligt ska villkoren för användning, 
eventuella särskilda märkningskrav för 
att informera slutkonsumenten och/eller 
krav på övervakning efter försäljningen 
anges.

Or. de

Ändringsförslag 149
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska på en därför avsedd 
sida på kommissionens webbplats 
offentliggöra en förteckning över 
traditionella livsmedel från tredjeländer 
som får släppas ut på 
gemenskapsmarknaden i enlighet med 
punkt 4.

5. Kommissionen ska på en därför avsedd 
sida på kommissionens webbplats 
offentliggöra en förteckning över 
traditionella livsmedel från tredjeländer 
som får släppas ut på 
gemenskapsmarknaden i enlighet med 
punkt 4. Denna webbsida ska kunna nås 
från och vara kopplad till den webbplats 
om gemenskapsförteckningen över nya 
livsmedel som avses i artikel 5.1. 

Or. en
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Ändringsförslag 150
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Inom sex månader efter denna 
förordnings ikraftträdande ska 
kommissionen, i samråd med Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, 
utarbeta kriterier som ska tjäna som 
riktlinjer för den dokumentation som ska 
lämnas in av de sökande som har för 
avsikt att släppa ut traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden. Dessa 
kriterier ska innehålla krav på 
information om
(a) användningen och hanteringen av 
produkten (inklusive ett påstående om 
huruvida delar av eller extrakt från 
produkten normalt sett används),
(b) gemensamma konsumtionsmönster,
(c) gemensamma konsumentgrupper, 
(d) (om tillämpligt) vanligen använda 
beredningar, 
(e) samtliga befintliga studier om 
respektive livsmedel. 

Or. en

Motivering

Ett livsmedelsföretag som vill släppa ut ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland på den 
europeiska marknaden behöver riktlinjer om hur tidigare säker användning kan bevisas. 
Dessa riktlinjer måste som ett minimum innehålla de punkter som anges ovan för att 
garantera att dokumentationen fyller en funktion och för att Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet lättare ska kunna göra en bedömning. 
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Ändringsförslag 151
Philip Bushill-Matthews

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
1. Ett livsmedelsföretag som har för avsikt 
att släppa ut ett livsmedel som avses i 
artikel 7.5 (ny) ska meddela 
kommissionen om sin avsikt och anmälan 
ska i förekommande fall åtföljas av 
relevanta uppgifter som visar att 
livsmedlet uppfyller de villkor som 
fastställs i denna. 
2. Kommissionen ska utan dröjsmål 
vidarebefordra anmälan, tillsammans 
med uppgifter som avses i punkt 1, till 
medlemsstaterna och myndigheten.
3. Inom fyra månader från det datum då 
den anmälan som avses i punkt 2 
vidarebefordras av kommissionen ska 
myndigheten avge ett yttrande.
4. Om inga motiverade invändningar som 
rör säkerheten läggs fram på vetenskaplig 
grund, och det berörda 
livsmedelsföretaget inte informeras får 
livsmedlet släppas ut på 
gemenskapsmarknaden fem månader 
efter det datum då anmälan inkom i 
enlighet med punkt 1. 
Gemenskapsförteckningen kommer 
därefter att uppdateras.
5. Detaljerade bestämmelser för 
genomförandet av denna artikel, som 
ändrar icke väsentliga delar av 
förordningen, till exempel genom att 
komplettera den, får antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som anges i artikel 14.3.

Or. en
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Motivering

Detta anmälningsförfarande för vissa kategorier nya livsmedel kommer att göra förordningen 
mer effektiv, åstadkomma ett mer proportionellt system för riskhantering och stämma överens 
med förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning.

Ändringsförslag 152
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska, i nära samarbete med 
myndigheten, tillhandahålla tekniskt stöd 
och verktyg för att hjälpa 
livsmedelsföretagen, särskilt små och 
medelstora företag, att förbereda och lämna 
in ansökningar enligt denna förordning. 
Tekniskt stöd och verktyg ska 
offentliggöras, senast sex månader efter 
det datum då denna förordning träder i 
kraft, på en webbsida avsedd för detta 
ändamål, på kommissionens webbplats, 
som är tillgänglig för allmänheten. 

Or. en

Motivering

Ändring av ändringsförslag 39 från föredraganden. 

Ändringsförslag 153
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där så är lämpligt ska kommissionen, i 
nära samarbete med myndigheten, 
tillhandahålla tekniskt stöd och verktyg för 

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

livsmedelsföretagen, särskilt små och 
medelstora företag, att förbereda och lämna 
in ansökningar enligt denna förordning. De 
tekniska riktlinjerna och hjälpmedlen ska 
inom sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft offentliggöras på 
en för ändamålet avsedd offentligt 
tillgänglig sida på kommissionens 
webbplats.

Or. nl

Motivering

Små och medelstora företag behöver få hjälp och stöd från kommissionen att förbereda och 
lämna in ansökningar enligt denna förordning. 

Ändringsförslag 154
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Innan förordningen börjar tillämpas 
enligt artikel 20 ska kommissionen i nära 
samarbete med myndigheten,
livsmedelsföretag och små och medelstora 
företag, tillhandahålla tekniskt stöd och 
verktyg för att hjälpa livsmedelsföretagen, 
särskilt små och medelstora företag, att 
förbereda och lämna in ansökningar enligt 
denna förordning. Det ska stå sökandena 
fritt att använda rekommendation 
97/618/EG fram till dess att den ersätts 
med ett reviderat tekniskt stöd som 
tillhandahålls i enlighet med denna 
artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Trots bestämmelserna i artikel 9.1a i 
förordning .../... [enhetligt förfarande]och 
innan förordningen börjar tillämpas 
enligt artikel 20 ska kommissionen, i nära 
samarbete med myndigheten, tillhandahålla 
tekniskt stöd och verktyg för att hjälpa 
livsmedelsföretagen, särskilt små och 
medelstora företag, att förbereda och lämna 
in ansökningar och anmälningar enligt 
denna förordning. Det ska stå sökandena 
fritt att använda rekommendation 
97/618/EG fram till dess att den ersätts 
med ett reviderat tekniskt stöd som 
tillhandahålls i enlighet med denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de sökande tillhandahålls stöd innan den reviderade förordningen 
träder i kraft. Detta stöd bör även omfatta anmälningar enligt artikel 8. Tidigare erfarenhet 
tyder på att sådant stöd inte alltid finns tillgängligt då den nya förordningen antas, varför det 
tidigare stödet bör finnas kvar fram till dess att det ersätts med ett reviderat stöd.

Ändringsförslag 156
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid säkerhetsbedömningen av nya 
livsmedel ska myndigheten

Vid säkerhetsbedömningen av nya 
livsmedel ska myndigheten på basis av de 
krav som anges i artikel 6
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Or. en

Ändringsförslag 157
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) där så är möjligt jämföra livsmedlet 
med ett livsmedel från en jämförbar 
livsmedelskategori som redan finns på 
gemenskapsmarknaden, eller som det nya 
livsmedlet är tänkt att ersätta, för att se om 
det är lika säkert, och samtidigt beakta 
konsekvenserna av eventuella nya 
egenskaper,

Or. en

Motivering

Livsmedel som framställs genom användning av nanoteknik kan t.ex. ha nya egenskaper som 
inte kan bedömas enbart genom en jämförelse med de produkter som redan finns på 
marknaden. 

Ändringsförslag 158
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) i möjligaste mån jämföra livsmedlet 
med ett livsmedel från en jämförbar 
livsmedelskategori som redan finns på 
gemenskapsmarknaden, eller som det nya 
livsmedlet är tänkt att ersätta, för att se om 
det är lika säkert, och samtidigt beakta 
konsekvenserna av eventuella nya 
egenskaper,



PE413.967v01-00 82/104 AM\744573SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Livsmedel som framställs genom användning av nanoteknik kan t.ex. ha nya egenskaper som 
inte kan bedömas enbart genom en jämförelse med de produkter som redan finns på 
marknaden. 

Ändringsförslag 159
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) undersöka om det nya livsmedlet, 
oavsett om det är tänkt att ersätta ett 
livsmedel som redan finns på marknaden 
eller inte, medför någon risk för skadliga 
effekter för människors hälsa eller är 
giftigt för människor,

Or. fr

Motivering

Förtydligande av kommissionens föreslagna formulering. Hänger samman med 
föredragandens ändringsförslag 40.

Ändringsförslag 160
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 10 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) fastställa ett övre gränsvärde för 
dagligt intag av ett nytt livsmedel eller en 
ny livsmedelsingrediens, över vilket 
konsumtionen har visat sig vara skadlig 
för konsumentens hälsa,
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Or. fr

Motivering

Vissa livsmedel och nya livsmedel kan utgöra en risk för människors hälsa om konsumtionen 
överstiger en viss mängd som fastställts i undersökningar och bedömningar. Myndigheten bör 
därför ges möjligheten att fastställa gränsvärden för att konsumenterna ska veta att det inte 
är rekommenderat att överskrida en viss mängd.

Ändringsförslag 161
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 10 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) i samband med den vetenskapliga 
bedömningen av riskerna med nya 
livsmedel och nya livsmedelsingredienser 
begära att de behöriga myndigheterna 
tillhandahåller alla vetenskapliga 
bedömningar de gjort av det nya 
livsmedlet eller den nya 
livsmedelsingrediensen i fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) för traditionella livsmedel från 
tredjeländer, beakta huruvida tidigare 
användning av livsmedlet varit säker.

(b) för traditionella livsmedel från 
tredjeländer, beakta huruvida tidigare 
användning av livsmedlet varit säker med 
hänvisning till de riktlinjer som fastställs i 
artikel 8.5a. 

Or. en
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Ändringsförslag 163
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns några etiska förbehåll ska 
ett yttrande från Europeiska gruppen för 
etik i vetenskap och ny teknik inhämtas 
som komplement till 
säkerhetsbedömningen.

Or. de

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 164
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska av skäl som rör 
livsmedelssäkerheten och efter
myndighetens yttrande införa ett krav på 
övervakning efter försäljning på 
livsmedelsföretagen.
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gemenskapsförteckningen tillämpas.

Alla nya livsmedel som har släppts ut på 
marknaden ska kontrolleras så fort det 
uppstår farhågor kring säkerheten och 
minst vart femte år från den dag då 
förordningen träder i kraft. Myndigheten 
ska vid behov göra en ny bedömning.
En särskild kontroll ska göras för 
personer som konsumerar stora mängder 
av de nya livsmedlen. 

2. Tillverkaren ska informera 
kommissionen om

2. Livsmedelsföretagen ska informera 
kommissionen om

a) nya vetenskapliga eller tekniska rön som 
kan påverka bedömningen av det nya 
livsmedlets säkerhet,

a) nya vetenskapliga eller tekniska rön som 
kan påverka bedömningen av det nya 
livsmedlets säkerhet,

b) eventuella förbud eller begränsningar 
som utfärdats av en behörig myndighet i 
det tredjeland där det nya livsmedlet 
släppts ut på marknaden.

b) eventuella förbud eller begränsningar 
som utfärdats av en behörig myndighet i 
det tredjeland där det nya livsmedlet 
släppts ut på marknaden.

Alla livsmedelsföretag ska årligen 
informera kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där de 
bedriver sin verksamhet om eventuella 
hälsoproblem som konsumenter eller 
konsumentskyddsföreningar har 
underrättat dem om.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
för marknadsövervakning ska ansvara för 
kontrollen. Senast tre månader efter 
avslutad kontroll ska de rapportera till 
kommissionen. Kommissionen ska lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet senast ett år efter den dag då 
den femårsperiod som avses i punkt 1 har 
löpt ut.

Or. fr
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Ändringsförslag 165
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska av skäl som rör 
livsmedelssäkerheten införa ett krav på 
övervakning efter försäljning. Denna 
övervakning ska ske vart femte år och 
beakta aspekter gällande 
livsmedelssäkerhet, djurs hälsa och 
välbefinnande samt miljöeffekter. 
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot
de befolkningskategorier som har den 
högsta livsmedelskonsumtionen.

Kraven på övervakning ska också gälla 
nya livsmedel som redan finns på 
marknaden, inklusive nya livsmedel som 
redan har godkänts enligt det förenklade 
förfarandet (anmälan) i förordning (EG) 
nr 258/97. 
Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter som ska ansvara för 
övervakningen efter försäljning. De 
respektive livsmedelsföretagen ska stå för 
kostnaderna för övervakningen. 

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 166
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska av skäl som rör 
livsmedelssäkerheten införa ett krav på 
övervakning efter försäljning. De 
livsmedelsföretag som släpper ut 
livsmedlet på gemenskapsmarknaden ska 
ansvara för att kraven på övervakning efter 
försäljning tillämpas. I övervakningen ska 
aspekter om livsmedelssäkerhet, och vid 
behov av miljöeffekter samt djurs hälsa 
och välbefinnande beaktas. Alla nya 
livsmedel som får släppas ut på 
marknaden ska ses över vart femte år. 

Or. en

Motivering

För att få information om de negativa effekterna av ett nytt livsmedel ska det finnas krav på 
övervakning efter försäljningen av alla nya livsmedel. Övervakningen ska ske vart femte år 
efter det att de har släppts på den europeiska marknaden. 

Ändringsförslag 167
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska av skäl som rör 
livsmedelssäkerheten och efter 
myndighetens yttrande införa ett krav på 
övervakning efter försäljning. De 
livsmedelsföretag som släpper ut 
livsmedlet på gemenskapsmarknaden ska 
ansvara för att de krav på övervakning efter 
försäljning som angetts när livsmedlet 
fördes in i gemenskapsförteckningen 
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tillämpas. tillämpas. Övervakningen ska omfatta 
livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan samt 
djurs hälsa och välfärd. Alla nya 
livsmedel ska prövas på dessa punkter 
vart femte år.

Or. nl

Ändringsförslag 168
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 11 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att undvika djurförsök, ska försök 
med ryggradsdjur för de ändamål som 
avses i denna förordning endast ske som 
en sista utväg. Användningen av icke 
djurförsök och intelligenta 
försöksstrategier ska främjas och 
upprepade försök på ryggradsdjur ska 
förbjudas. 

Or. en

Motivering

Genom att främja intelligenta försöksstrategier och obligatorisk datadelning kan antalet djur 
som används minskas på ett avgörande sätt. 

Ändringsförslag 169
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Europeiska gruppen för etik inom 

vetenskap och ny teknik
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När så är lämpligt får kommissionen, på 
eget initiativ eller på en medlemsstats 
begäran, i etiska frågor som rör vetenskap 
och ny teknik och som är etiskt viktiga 
rådfråga Europeiska gruppen för etik 
inom vetenskap och ny teknik för att få ett 
yttrande från gruppen i etiska frågor.
Kommissionen ska göra detta yttrande 
tillgängligt för allmänheten. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 170
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om den sökande begär det och bifogar 
lämplig och verifierbar information i 
ansökan får nya vetenskapliga rön eller 
egna vetenskapliga uppgifter inte åberopas 
i en annan ansökan under en period av fem 
år från det datum det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen, såvida inte 
den sökande godkänner det. Uppgiftsskydd 
och sekretess måste garanteras enligt 
artikel 30 och 31 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 
livsmedel och foder. 

Or. en
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Ändringsförslag 171
Philip Bushill-Matthews

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om den sökande begär det och bifogar 
lämplig och verifierbar information i 
ansökan får nya vetenskapliga rön eller 
egna vetenskapliga uppgifter inte åberopas 
i en annan ansökan under en period av fem 
år från det datum det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen, om inte den
senare sökanden har kommit överens med 
den tidigare sökanden att dessa uppgifter 
får användas. Detta gäller om

a) ifrågavarande vetenskapliga data och 
övrig information har förklarats 
äganderättsligt skyddade av den tidigare 
sökanden när den tidigare ansökan 
lämnades in,
(b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de äganderättsligt skyddade 
uppgifterna när den tidigare ansökan 
lämnades in samt
(c) det nya livsmedlet inte kunde ha 
godkänts utan de äganderättsligt 
skyddade data som lämnats in av den 
tidigare sökanden.

Or. en

Motivering

Artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om 
livsmedel har en klarare definition av uppgiftsskydd. Artikel 12 bör ändras så att den 
stämmer överens med dataskyddsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006.
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Ändringsförslag 172
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om den sökande begär det och bifogar 
lämplig och verifierbar information i 
ansökan får nya vetenskapliga rön eller 
egna vetenskapliga uppgifter inte åberopas 
i en annan ansökan under en period av fem 
år från det datum det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen, såvida inte 
den sökande godkänner det, förutsatt att 
det inte av hänsyn till folkhälsoskyddet 
finns skäl att göra så.

Or. en

Ändringsförslag 173
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om den sökande begär det och bifogar 
lämplig och verifierbar information i 
ansökan får nya vetenskapliga rön eller 
egna vetenskapliga uppgifter inte åberopas 
i en annan ansökan under en period av fem 
år från det datum det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen, såvida inte 
den sökande godkänner det, om inte den 
senare sökanden har kommit överens med 
den tidigare sökanden att dessa uppgifter 
får användas. Detta gäller om 
(a) ifrågavarande vetenskapliga data och 
övrig information har förklarats 
äganderättsligt skyddade av den tidigare 
sökanden när den tidigare ansökan 
lämnades in,



PE413.967v01-00 92/104 AM\744573SV.doc

SV

(b) den tidigare sökanden hade ensamrätt 
att använda de äganderättsligt skyddade 
uppgifterna när den tidigare ansökan 
lämnades in, samt 
(c) det nya livsmedlet inte kunde ha 
godkänts utan de äganderättsligt 
skyddade data som lämnats in av den 
tidigare sökanden.

Or. en

Motivering

Artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om 
livsmedel har en klarare definition av uppgiftsskydd. Artikel 12 bör ändras så att den 
stämmer överens med dataskyddsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006.

Ändringsförslag 174
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



AM\744573SV.doc 93/104 PE413.967v01-00

SV

Ändringsförslag 175
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter samråd med den sökande ska 
kommissionen avgöra vilka 
tillverkningsuppgifter som ska omfattas 
av sekretess och under hur lång tid; 
perioden får dock uppgå till högst tre år.

Or. nl

Ändringsförslag 176
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När sekretessperioden för 
tillverkningsuppgifter har löpt ut ska 
dessa uppgifter automatiskt föras in bland 
de befintliga uppgifterna om det nya 
livsmedlet på gemenskapsförteckningen.

Or. nl

Ändringsförslag 177
Hiltrud Breyer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgifter från forskningsprojekt som 
delvis eller helt och hållet finansieras av 
EG och/eller offentliga institutioner, samt 
riskstudier eller data som hör samman 
med riskstudier, såsom utfodringsstudier, 
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ska offentliggöras tillsammans med 
ansökan och får användas av andra 
sökande. 

Or. en

Motivering

Om offentliga medel har använts för att få fram kunskap bör denna kunskap också finnas 
tillgänglig för allmänheten. 

Ändringsförslag 178
Hiltrud Breyer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Under alla omständigheter ska 
upprepade studier med ryggradsdjur 
förbjudas. I detta sammanhang ska 
studier med ryggradsdjur och studier som 
kan förhindra djurförsök inte omfattas av 
uppgiftsskyddet. Det ska finnas tillgång 
till studier med ryggradsdjur och andra 
studier som kan förhindra djurförsök.

Or. en

Motivering

Här måste det påpekas att ägaren av ett test eller en studie inte kan hindra att en annan 
person använder testet/studien om det innebär att djurförsök kan förhindras. 
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Ändringsförslag 179
Mojca Drčar Murko

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om nya vetenskapliga rön och/eller 
egna vetenskapliga uppgifter som skyddas 
i enlighet med artikel 12 är resultatet av 
tester på ryggradsdjur eller av kliniska 
studier på människor, och upprepade 
tester på ryggradsdjur eller kliniska 
studier på människor ska undvikas från 
ett etiskt perspektiv och betraktas som 
vetenskapligt onödiga, får en andra eller 
efterföljande sökande begära att den 
första sökanden tillhandahåller de 
skyddade uppgifterna. Den första 
sökanden ska samtycka till en sådan 
begäran, med verkan från och med 
utgången av det första året av 
tidsperioden för uppgiftsskydd enligt 
artikel 12, förutsatt att den andra 
sökanden ersätter den första sökanden för 
studiernas kostnad. På samma sätt ska 
samtycke också lämnas till alla 
efterföljande sökande, och den andra och 
efterföljande sökande ska i sådana fall 
göra sitt bästa för att nå en rättvis 
överenskommelse om hur kostnaderna 
ska delas.

Or. en

Motivering

Onödigt skydd ska undvikas om det finns etiska invändningar mot upprepade studier på 
ryggradsdjur eller invasiva studier med frivilliga personer, samtidigt som den första 
sökanden måste ges en exklusiv period för att få tillräcklig avkastning på sin investering.
Eftersom vissa egna uppgifter kan innehålla andra studier än studier med ryggradsdjur och 
människor, ska den 5-åriga perioden för uppgiftsskydd som anges i artikel 12 fortfarande 
gälla för dessa.
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Ändringsförslag 180
Philip Bushill-Matthews

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Anpassning av uppgiftsskydd

Trots godkännandet för ett nytt livsmedel i 
enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 7 och 14 i förordning (EG) nr 
[enhetligt förfarande] och godkännandet 
för ett hälsopåstående i enlighet med 
artiklarna 17, 18 och 25 i förordning 
(EG) nr 1924/2006 ska datumen för 
godkännandet och/eller offentliggörandet 
av godkännandet i Europeiska unionens 
officiella tidning vara de samma och 
tidsperioden för uppgiftsskyddet löpa 
parallellt förutsatt att det gäller en 
ansökan för ett nytt livsmedel och ett 
hälsopåstående eller hälsopåståenden för 
detta livsmedel och att uppgiftsskyddet 
kan motiveras utifrån bestämmelserna i 
båda förordningarna och att det sker på 
begäran av sökanden. 

Or. en

Motivering

Sammanhörande ansökningar om ett godkännande för ett nytt livsmedel och om ett 
godkännande för ett hälsopåstående för samma produkt, vilka båda bygger på egna uppgifter, 
behandlas inte alltid samtidigt. Detta kan leda till att tidsperioden för uppgiftsskydd enligt ett 
godkännande kommer igång långt innan tidsperioden för uppgiftsskydd enligt det 
sammanhörande godkännandet inleds. Man måste se till att tidsperioderna för uppgiftsskydd 
anpassas till varandra på sökandens begäran i samband med sammanhörande ansökningar.
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Ändringsförslag 181
Philip Bushill-Matthews

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Om nya vetenskapliga rön och/eller egna 
vetenskapliga uppgifter som skyddas i 
enlighet med artikel 12 är resultatet av 
tester på ryggradsdjur eller av kliniska 
studier på människor, och upprepade 
tester på ryggradsdjur eller kliniska 
studier på människor ska undvikas från 
ett etiskt perspektiv och betraktas som 
vetenskapligt onödiga, får en andra eller 
efterföljande sökande begära att den 
första sökanden tillhandahåller de 
skyddade uppgifterna. Den första 
sökanden ska samtycka till en sådan 
begäran, med verkan från och med 
utgången av det första året av 
tidsperioden för uppgiftsskydd enligt 
artikel 12, förutsatt att den andra 
sökanden ersätter den första sökanden för 
studiernas kostnad. På samma sätt ska 
samtycke också lämnas till alla 
efterföljande sökande, och den andra och 
efterföljande sökande ska i sådana fall 
göra sitt bästa för att nå en rättvis 
överenskommelse om hur kostnaderna 
ska delas.

Or. en

Motivering

Onödigt skydd ska undvikas om det finns etiska invändningar mot upprepade studier med 
ryggradsdjur eller invasiva studier med frivilliga personer, samtidigt som den första 
sökanden måste ges en exklusiv period för att få tillräcklig avkastning på sin investering. 
Eftersom vissa egna uppgifter kan innebära andra studier än studier med ryggradsdjur och 
människor, ska den 5-åriga perioden för dataskydd som anges i artikel 12 fortfarande gälla 
för dessa. 
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Ändringsförslag 182
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Anpassning av uppgiftsskydd

Trots godkännandet av ett nytt livsmedel i 
enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 7 och 14 i förordning (EG) nr 
[enhetligt förfarande] och godkännandet 
för ett hälsopåstående i enlighet med 
artiklarna 17, 18 och 25 i förordning 
(EG) nr 1924/2006 ska datumen för 
godkännandet och/eller offentliggörandet 
av godkännandet vara de samma och 
tidsperioden för uppgiftsskyddet löpa 
parallellt förutsatt att det gäller en 
ansökan för ett nytt livsmedel och ett 
hälsopåstående eller hälsopåståenden för 
detta livsmedel och att uppgiftsskyddet 
kan motiveras utifrån bestämmelserna i 
båda förordningarna och att det sker på 
begäran av sökanden. 

Or. en

Ändringsförslag 183
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Inspektions- och kontrollåtgärder

För att säkerställa att bestämmelserna i 
denna förordning följs ska officiella 
kontroller genomföras i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 



AM\744573SV.doc 99/104 PE413.967v01-00

SV

29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd. 

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag nämns inte inspektions- och kontrollåtgärder i någon artikel. 

Ändringsförslag 184
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Trots godkännandet av ett nytt livsmedel i 
enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 7 och 14 i förordning (EG) nr 
[enhetligt förfarande] och godkännandet 
för ett hälsopåstående i enlighet med 
artiklarna 17, 18 och 25 i förordning 
(EG) nr 1924/2006 ska datumen för 
godkännandet och/eller offentliggörandet 
av godkännandet i Europeiska unionens 
officiella tidning vara de samma och 
tidsperioden för uppgiftsskyddet löpa 
parallellt förutsatt att det gäller en 
ansökan för ett nytt livsmedel och ett 
hälsopåstående eller hälsopåståenden för 
detta livsmedel, att uppgiftsskyddet kan 
motiveras utifrån bestämmelserna i båda 
förordningarna och att det sker på 
begäran av sökanden. 

Or. en
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Ändringsförslag 185
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Om nya vetenskapliga rön och/eller egna 
vetenskapliga uppgifter som skyddas i 
enlighet med artikel 12 är resultatet av 
tester på ryggradsdjur eller av kliniska 
studier på människor och upprepade 
tester på ryggradsdjur eller kliniska 
studier på människor ska undvikas från 
ett etiskt perspektiv och betraktas som 
vetenskapligt onödiga, får den andra eller 
efterföljande sökande begära att den 
första sökande tillhandahåller de 
skyddade uppgifterna. Den första 
sökanden ska samtycka till en sådan 
begäran, med verkan från och med 
utgången av det första året av 
tidsperioden för uppgiftsskydd enligt 
artikel 12, förutsatt att den andra 
sökanden ersätter den första sökanden för 
studiernas kostnad. På samma sätt ska 
samtycke också lämnas till alla 
efterföljande sökande, och den andra och 
efterföljande sökande ska i sådana fall 
göra sitt bästa för att nå en rättvis 
överenskommelse om hur kostnaderna 
ska delas.

Or. en

Motivering

Onödigt skydd ska undvikas om det finns etiska invändningar mot upprepade studier med 
ryggradsdjur eller /invasiva studier med frivilliga personer, samtidigt som den första 
sökanden måste ges en exklusiv period för att få tillräcklig avkastning på sin investering.
Eftersom vissa egna uppgifter kan innehålla andra studier än studier med ryggradsdjur och 
människor, ska den 5-åriga perioden för dataskydd som anges i artikel 12 fortfarande gälla 
för dessa.
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Ändringsförslag 186
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 187
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Medlemsstaternas privilegier 

1. Om en medlemsstat, till följd av ny 
information eller efter en omvärdering av 
tidigare information, har välgrundade 
skäl att anta att användningen av ett 
livsmedel eller en livsmedelsingrediens 
som uppfyller kraven i denna förordning 
medför risker för folkhälsan eller för 
miljön, kan denna medlemsstat tillfälligt 
begränsa eller uppskjuta handeln med 
eller användningen av livsmedlet eller 
livsmedelsingrediensen i fråga inom sitt 
territorium. Medlemsstaten ska då 
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omedelbart informera övriga 
medlemsstater och kommissionen om 
detta samt ange skälen för beslutet.
2. Kommissionen ska i nära samarbete 
med EFSA och så snart som möjligt 
undersöka de skäl som avses i punkt 1 och 
vidta lämpliga åtgärder. Den medlemsstat 
som har fattat ett sådant beslut som avses 
i punkt 1 kan upprätthålla det till dess att 
dessa åtgärder träder i kraft. 

Or. en

Motivering

Detta beslut har övertagits från nuvarande förordning (förordning (EG)nr 258/1997). 

Ändringsförslag 188
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Skyddsklausul

Om en medlemsstat mot bakgrund av nya 
uppgifter eller en ny bedömning av 
befintliga uppgifter har tydliga skäl att 
anta att användningen av ett nytt 
livsmedel eller en ny livsmedelsingrediens 
som följer denna förordning utgör en risk 
för människors hälsa, får medlemsstaten 
begränsa eller tills vidare stoppa 
försäljningen och användningen av det 
nya livsmedlet eller den nya ingrediensen 
inom medlemsstatens territorium. 
Medlemsstaten ska genast informera 
övriga medlemsstater och kommissionen 
samt uppge skälen för sitt beslut.

Or. fr
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Motivering

Medlemsstaterna måste ha möjlighet att tillfälligt stoppa eller begränsa försäljningen av en 
produkt om ny information visat att den medför risker för konsumenternas hälsa. Genom 
denna artikel blir det möjligt att skydda konsumenternas hälsa om man upptäcker ny 
hälsorelaterad information som dittills inte framkommit vid myndighetens kontroller.

Ändringsförslag 189
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla ansökningar om att släppa ut ett 
nytt livsmedel på marknaden som inlämnas 
till en medlemsstat enligt artikel 4 i 
förordning (EG) nr 258/97 om den första 
utvärderingsrapport som föreskrivs i 
artikel 6.3 i förordning (EG) nr 258/97 
ännu inte har översänts till kommissionen 
före det datum då denna förordning träder i 
kraft ska anses vara en ansökan under 
denna förordning. Andra ansökningar som 
lämnas in i enlighet med artikel 3.4 samt 
artikel 4 och 5 i förordning (EG) nr 
258/97 före det datum då den här 
förordningen träder i kraft bör behandlas 
i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 258/97.

2. Eventuella övergångsåtgärder för 
tillämpningen av punkt 1, som ändrar 
icke väsentliga delar av denna förordning 
till exempel genom att komplettera den, 
får antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som anges i 
artikel 14.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 190
Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Livsmedelsprodukter som har 
framställts med hjälp av nanoteknik och 
som har släppts ut på marknaden före det 
datum då denna förordning träder i kraft 
får finnas kvar på marknaden i 18 
månader efter det datum då denna 
förordning träder i kraft. Efter det 
datumet ska artikel 6.2 tillämpas. 

Or. en

Motivering

För närvarande finns det inga lämpliga metoder för att bedöma säkerheten hos nanomaterial 
( se SCENIHR:s yttrande från september 2005). Nanomaterial bör bedömas utifrån 
nanospecifika icke djurförsök.. Så länge inga nanospecifika tester utan djur finns tillgängliga 
och ingen lämplig säkerhetsbedömning av nanomaterial i livsmedel kan göras bör 
användningen av dessa förbjudas för att skydda människors hälsa och förhindra djurförsök.
Denna bestämmelse ska hjälpa företag att anpassa sig till de nya reglerna. 
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