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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om 
ændring af forordning (EF) nr. XXX/XXXX [fælles procedure]
(KOM(2007)0872 – C6–0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0872),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0027/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Ved gennemførelsen af 
fællesskabspolitikken og i betragtning af 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab skal der sikres et højt niveau 
for beskyttelse af menneskers sundhed og 
forbrugerbeskyttelse og samtidig et højt 
niveau for dyresundhed og 
miljøbeskyttelse. Forsigtighedsprincippet
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 
28. januar 2002 om generelle principper 
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konkurrencevilkår. og krav i fødevarelovgivningen, om 
oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed1, skal også til enhver 
tid overholdes. 
_____________
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Or. nl

Begrundelse

Vægten bør ligge på fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Endvidere bør der tages 
hensyn til beskyttelsen af dyrenes sundhed og miljøet. Endelig er forsigtighedsprincippet af 
største vigtighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Denne forordning er en garanti for et 
højt niveau for menneskers sundhed, 
ligesom den tjener til at beskytte 
forbrugernes sociale og økonomiske 
interesser. Samtidig kan forskelle mellem 
nationale interesser med hensyn til 
sikkerhedsvurderingen og godkendelsen 
af nye fødevarer ikke alene udgøre en 
forhindring for den frie bevægelighed for 
disse produkter og derved skabe illoyale 
konkurrencevilkår, men også medføre en 
risiko for borgernes sundhed og velvære.

Or. nl

Begrundelse

Vægten bør ligge på fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Det er nødvendigt med 
harmonisering af de nationale bestemmelser for at undgå de negative konsekvenser af 
forskelle i lovgivningen om borgernes sundhed og velvære.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare bør betragtes som en ny fødevare, 
når der anvendes en produktionsteknologi, 
der ikke har været anvendt før. Det skal 
præciseres, at i tilfælde af at en fødevare 
er blevet modificeret ved hjælp af en ny 
fremstillingsproces, såsom nanoteknologi 
og nanovidenskab – om hvilken man i
øjeblikket ikke fuldt ud besidder den
viden, der er nødvendig for 
risikovurderingen – må denne fødevare 
kun markedsføres, når en gyldig 
risikovurdering har fastslået, at den er 
sikker.

Or. nl

Begrundelse

Forordningen har til formål at tydeliggøre, hvornår en fødevare bør betragtes som en ny 
fødevare.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kloning af dyr er uforeneligt med 
punkt 20 i bilaget til Rådets direktiv 
98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse 
af dyr, der holdes til landbrugsformål1.
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Ved punkt 20 fastslås det, at der ikke må 
anvendes naturlig eller kunstig avl eller 
avlsmetoder, der påfører eller kan påføre 
de berørte dyr lidelse eller skade. Derfor 
må fødevarer fra klonede dyr eller deres 
afkom ikke sættes på fællesskabslisten.
_________________________

1 EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.

Or. nl

Begrundelse

Omfattende videnskabelig forskning og udtalelsen fra den europæiske gruppe om etik viser, at 
kloning fører til alvorlige sundheds- og velfærdsmæssige problemer for både de klonede dyr 
og deres surrogatmødre, Klonede fostre er ofte større end normalt; dette fører til vanskelige 
fødsler og for mange nedkomster ved kejsersnit. Mange kloner dør under svangerskabet eller 
i de første uger efter fødslen af som følge af immundefekter, hjertesvigt, åndedrætsproblemer 
og nyreabnormiteter.

Dyresundhedsmæssige og dyrevelfærdsmæssige problemer på grund af kloning betyder, at 
denne proces er uforenelig med punkt 20 i bilaget til Rådets direktiv 98/58/EF.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Præcisering og forenkling af kommissionsforslaget.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Kommissionen skal indføre en enkel 
og åben procedure i situationer, hvor den 
ikke har oplysninger om konsum før den 
15. maj 1997. Medlemsstaterne skal 
inddrages i denne procedure. Denne 
procedure skal indføres senest seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. nl

Begrundelse

Præcisering og forenkling af kommissionsforslaget. Det skal fremgå mere klart, hvilke 
ansvarsområder Kommissionen får ved denne forordnings ikrafttræden.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Det er nødvendigt at anvende en 
risikovurderings- og 
godkendelsesprocedure, som er effektiv, 
som er undergivet visse frister, og som er 
gennemskuelig. Risikovurderingen af nye 
fødevarer og optagelse heraf på 
fællesskabslisten skal foretages efter 
proceduren, der indføres med denne 
forordning.

Or. nl

Begrundelse

Europa-Parlamentet har endnu ikke truffet demokratisk beslutning om den fælles 
godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der bør indgå etiske og 
miljømæssige aspekter i risikovurderingen 
i forbindelse med 
godkendelsesproceduren. Vurderingen af 
disse aspekter skal foretages af 
henholdsvis Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi og Det Europæiske 
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Miljøagentur.

Or. nl

Begrundelse

Ud over aspekterne vedrørende beskyttelse af sundheden, forbrugernes interesser og 
dyresundhed skal der også ved risikovurderingen inddrages etiske og miljømæssige aspekter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at forenkle procedurerne bør 
ansøgere kunne indgive én samlet 
ansøgning vedrørende fødevarer, der er 
omfattet af forskellige 
fødevaresektorrelaterede forskrifter. 
Forordning (EF) nr. [fælles procedure] 
bør derfor ændres i overensstemmelse 
hermed.

(17) For at forenkle procedurerne bør 
ansøgere kunne indgive én samlet 
ansøgning vedrørende fødevarer, der er 
omfattet af forskellige 
fødevaresektorrelaterede forskrifter. 
Kommissionen skal fastsætte, hvilken 
fødevaresektorrelateret forskrift 
ansøgningen henhører under.

Or. nl

Begrundelse

Det bør være enklere for producenterne at indgive en ansøgning, uanset hvilken 
fødevaresektorrelateret forskrift den er omfattet af.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Adlib Express Watermark



PR\730938DA.doc 11/35 PE409.414v01-00

DA

Or. nl

Begrundelse

Præcisering og forenkling af kommissionsforslaget. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) For at stimulere forskning og 
udvikling i fødevaresektoren, og dermed 
innovation, bør nyligt udviklet 
videnskabelig dokumentation og 
videnskabelige data omfattet af 
ejendomsrettigheder, som er fremlagt til 
støtte for ansøgninger om optagelse af en 
ny fødevare på fællesskabslisten, 
behandles fortroligt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning.
Samtidig skal Kommissionen opstille 
retningslinjer for, hvordan der kan 
garanteres forbrugeren åbenhed i 
forbindelse med proceduren om 
fortrolighed vedrørende nye 
videnskabelige beviser og egne data.

Or. nl

Begrundelse

Om nødvendigt kan nye videnskabelige beviser og egne data, der oplyses for at understøtte en 
ansøgning om optagelse af en ny fødevare på fællesskabslisten, behandles som fortrolige.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Sproglig tilpasning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Når det drejer sig om 
sikkerhedsvurdering og -styring af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, bør 
langvarig sikker anvendelse i 
oprindelsestredjelandet tages i betragtning. 
Langvarig sikker anvendelse som fødevare 
bør ikke omfatte anvendelse som 
nonfoodprodukt eller anvendelse, der ikke 
er forbundet med normal kost. Hvis 

(23) Når det drejer sig om 
sikkerhedsvurdering og -styring af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, bør 
langvarig sikker anvendelse i 
oprindelsestredjelandet tages i betragtning. 
Langvarig sikker anvendelse som fødevare 
bør ikke omfatte anvendelse som 
nonfoodprodukt eller anvendelse, der ikke 
er forbundet med normal kost. Hvis ikke 
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hverken medlemsstater eller autoriteten 
har fremlagt videnskabeligt 
dokumenterede, begrundede 
sikkerhedsrelaterede indsigelser, f.eks. 
oplysninger om negativ indvirkning på 
sundheden, bør det være tilladt at
markedsføre fødevaren i Fællesskabet efter 
meddelelse om, at fødevaren agtes 
markedsført.

medlemsstaterne og/eller autoriteten har 
fremlagt videnskabeligt dokumenterede, 
begrundede sikkerhedsrelaterede 
indsigelser, f.eks. oplysninger om negativ 
indvirkning på sundheden, bør det være 
tilladt at markedsføre fødevaren i 
Fællesskabet efter meddelelse om, at 
fødevaren agtes markedsført, såfremt der 
ikke gøres etiske indsigelser mod det..

Or. nl

Begrundelse

Det skal klart fremgå, at medlemsstater og/eller autoriteten kan gøre indsigelse. Selv om et 
produkt er sikkert, kan der være etiske indsigelser mod det.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Den Europæiske Gruppe vedrørende 
Etik inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi, som er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse af 16. december 
1997, skal høres, når det er relevant, med 
henblik på at få råd om de etiske aspekter i 
forbindelse med markedsføringen af nye 
fødevarer. Eurobarometer kan, om 
nødvendigt, benyttes til at få udført en 
opinionsmåling vedrørende de europæiske 
borgeres etiske opfattelse af nye 
fødevarer.

Or. nl

Begrundelse

Der skal tages hensyn til, om et samfund af etiske årsager anser en ny fødevare for at være 
uspiselig
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Denne forordning sigter mod at 
fastlægge grundlaget for, at der 
garanteres et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers liv og sundhed, dyresundhed 
og -velfærd, miljøet og forbrugerens 
interesser, hvorved det sikres, at det indre 
marked fungerer effektivt.

Or. nl

Begrundelse

Et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed, af miljøet, af dyrevelfærden og af 
forbrugerens interesser har højeste prioritet.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fødevarer, der stammer fra klonede 
dyr og disses afkom. Kommissionen skal 
før den i artikel 20 nævnte dato for 
ikrafttræden af offentliggøre en rapport 
om situationen vedrørende klonede dyr. 
Denne rapport videresendes til Europa-
Parlamentet og Rådet, i givet fald vedlagt 
et forslag til lovgivning.

Or. nl

Begrundelse

Beslutningen om ikke at markedsføre fødevarer, der stammer fra klonede dyr og deres afkom,
kan ikke overlades til komitologiproceduren, men skal reguleres ved en specifik forordning 
fra Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvorvidt en fødevaretype er omfattet af 
denne forordning, kan om nødvendigt 
afgøres efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Hvorvidt en fødevaretype er omfattet af 
denne forordning, kan om nødvendigt 
afgøres efter proceduren i artikel 14, stk. 3.

Or. nl

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør bevare retten til at afprøve, for hvilke fødevarer denne forordning 
ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Endvidere forstås ved: 2. Følgende definitioner gælder for 
fødevarer, der er markedsført efter den
15. maj 1997:

Or. nl

Begrundelse

Præcisering og forenkling af kommissionsforslaget.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fødevarer, der ikke har været anvendt til i) en fødevare, herunder (en) 

Adlib Express Watermark



PE409.414v01-00 16/35 PR\730938DA.doc

DA

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

mikroorganisme(r), for hvilke(n) 
historikken for sikker anvendelse som 
fødevare i Fællesskabet endnu ikke er 
fastlagt

Or. nl

Begrundelse

Vægten bør ligge på sikker anvendelse af fødevarer, der er markedsført efter den 15. maj 
1997.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) fødevarer af vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, hvis der til planten eller dyret 
er anvendt en ikke-traditionel avlsmetode,
med undtagelse af fødevarer, som 
stammer fra klonede dyr eller disses 
afkom

Or. nl
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Begrundelse

Beslutningen om ikke at markedsføre fødevarer, der stammer fra klonede dyr og deres afkom,
kan ikke overlades til komitologiproceduren, men skal reguleres ved en specifik forordning 
fra Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) fødevarer, som har været genstand for 
en ny fremstillingsproces, inklusive, men 
ikke begrænset til fødevarer produceret 
ved hjælp af nanoteknologi, hvis denne 
fremstillingsproces medfører ændringer af 
fødevarernes sammensætning eller 
struktur, der påvirker deres næringsværdi, 
metabolisme eller indhold af uønskede 
stoffer

Or. nl

Begrundelse

For at komme i betragtning som ny fødevare er det tilstrækkeligt, at en ny fremstillingsproces 
har indflydelse på dens næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede stoffer.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) "traditionelle fødevarer fra et 
tredjeland": nye fødevarer, der i lang tid 
har været anvendt som fødevarer i et 
tredjeland, dvs. at den pågældende 
fødevare i mindst 50 år har indgået og 
fortsat indgår i den normale kost for en stor 
del af landets befolkning

Or. nl
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Begrundelse

Præcisering af definitionerne.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Præcisering af definitionerne.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "klonede dyr": dyr frembragt ved en 
aseksuel, kunstig reproduktionsmetode 
med henblik på at frembringe en genetisk 
identisk eller næsten identisk kopi af et 
enkelt dyr

Or. nl

Begrundelse

Præcisering af definitionerne.
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) "afkom af klonede dyr": dyr 
frembragt ved en seksuel reproduktion, 
hvor mindst én af forældrene er et klonet 
dyr

Or. nl

Begrundelse

Præcisering af definitionerne.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) "frembragt ved hjælp af 
nanoteknologi": et produkt, der 
indeholder, består af eller er frembragt 
ved hjælp af syntetiske stoffer, hvis 
længde, bredde eller dybde ikke overstiger 
100 nm.

Or. nl

Begrundelse

Præcisering af definitionerne.

Adlib Express Watermark



PE409.414v01-00 20/35 PR\730938DA.doc

DA

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen indhenter oplysninger 
fra medlemsstaterne og/eller fra 
fødevarevirksomhedsledere for at afgøre, i 
hvilket omfang en fødevare falder ind 
under denne forordning

Or. nl

Begrundelse

Præcisering og forenkling af kommissionsforslaget. Det skal fremgå klart, hvilke 
ansvarsområder Kommissionen får ved denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2  afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I situationer, hvor Kommissionen ikke 
har oplysninger om anvendelse til konsum 
før den 15. maj 1997, fastsætter den en 
procedure senest 6 måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning.

Or. nl
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Informationsformidlingen til forbrugerne, producenterne og andre berørte parter prioriteres.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fødevarer fra klonede dyr eller deres 
afkom sættes ikke på fællesskabslisten.

Or. nl

Begrundelse

Beslutningen om ikke at markedsføre fødevarer, der stammer fra klonede dyr og deres afkom,
skal reguleres ved en specifik forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til den 
fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Dyresundheden er også af interesse i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Det Europæiske Miljøagenturs 
udtalelse om, hvorvidt der i 
fremstillingsprocessen og ved indtagelsen 
er negative konsekvenser for miljøet, 
medtages i vurderingen.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt, at betingelserne for optagelse på fællesskabslisten også omfatter miljømæssige 
aspekter.
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) anbefalingen fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi om, 
hvorvidt der er etiske problemer, medtages 
i sikkerhedsvurderingen.

Or. nl

Begrundelse
Det er vigtigt, at også etiske aspekter vejer med i betingelserne for optagelse på
fællesskabslisten.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fællesskabslisten opdateres i henhold til 
den procedure, der fastlægges ved 
nærværende forordning.

Or. nl

Begrundelse
Da der endnu ikke er truffet nogen demokratisk beslutning om den fælles 
godkendelsesprocedure, er det uklart, om denne procedure definitivt er den bedst egnede 
procedure for nye fødevarer.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. [fælles procedure] træffes der 

udgår
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beslutning om opdatering af 
fællesskabslisten med andre nye fødevarer 
end traditionelle fødevarer fra tredjelande 
efter forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 
2, i nærværende forordning i tilfælde, 
hvor nyligt udviklet videnskabelig 
dokumentation og/eller data omfattet af 
ejendomsrettigheder er beskyttet i henhold 
til artikel 12.

Or. nl

Begrundelse

Da artikel 12 i kommissionsforslaget ændres, skal artikel 7, stk. 3, slettes i 
kommissionsforslaget.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden udløbet af det tidsrum, der er 
omhandlet i artikel 12, opdateres 
fællesskabslisten med henblik på at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. [fælles procedure], således at de 
særlige oplysninger omhandlet i stk. 3, 
andet afsnit, i nærværende artikel ikke 
længere fremgår, forudsat at den 
godkendte fødevare fortsat opfylder 
betingelserne i denne forordning.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Da artikel 12 i kommissionsforslaget ændres, skal artikel 7, stk. 4, slettes i 
kommissionsforslaget.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Godkendelsesprocedure

1. Ansøgeren skal give følgende 
oplysninger til Kommissionen:
a) ansøgerens navn og adresse;
(b) fødevarens benævnelse og en 
specificering af den, herunder den 
anvendte fremstillingsproces;
(c) oplysninger om biologiske og kemiske 
egenskaber for den nye fødevare eller den 
nye fødevareingrediens;
(d) oplysninger om urenhedsprofilen for 
en normal tilberedning;
(e) specifikation vedrørende identiteten og 
renheden af den nye fødevareingrediens;
(f) en detaljeret beskrivelse af 
fremstillingsmetoden og tilvirkningen;
(g) en kopi af de foretagne undersøgelser, 
herunder, hvis de er til rådighed, 
uafhængige undersøgelser vurderet af 
fagfolk, samt alle andre tilgængelige 
oplysninger, hvoraf det fremgår, at 
fødevaren opfylder kriterierne i artikel 6;
(h) en analyse, der er underbygget med 
passende informationer og data, hvoraf 
det fremgår, at fødevarens karakteristika 
ikke adskiller sig fra deres konventionelle 
modstykke, henset til alment godkendte 
grænseværdier hvad angår naturlige 
varianter for de pågældende 
karakteristika;
(i) i givet fald de betingelser, som 
markedsføringen af levnedsmidlet eller de 
deraf fremstillede fødevarer, skal opfylde, 
herunder specifikke betingelser for brug 
og behandling
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(j) i givet fald et forslag til overvågning,
efter markedsføringen, af benyttelsen af 
levnedsmidlet til konsum 
(k) et resumé af dossieret i standardiseret 
form.
2. Kommissionen skal inden for 14 dage 
fra modtagelsen videresende ansøgningen 
til autoriteten. Autoriteten skal inden for 
ni måneder fra modtagelsen af 
ansøgningen fremsætte sine anbefalinger 
til Kommissionen.
3. Kommissionen træffer den endelige 
afgørelse om, hvorvidt et levnedsmiddel 
kan optages på fællesskabslisten. 
Proceduren for ajourføring af 
fællesskabslisten fastlægges i henhold til 
den i artikel 14, stk. 2, omhandlede 
procedure.

Or. nl

Begrundelse

Da der endnu ikke er truffet en demokratisk beslutning om den fælles godkendelsesprocedure, 
er det uklart, om denne procedure definitivt er den bedst egnede procedure for nye fødevarer. 
Den fremlagte procedure lægger sig tæt op ad proceduren, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer, som omhyggeligt er udarbejdet med henblik på 
forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af miljøet, samt den nyeste specifikt udarbejdede 
procedure for nye fødevarer.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I så fald må fødevaren ikke markedsføres i 
Fællesskabet, og artikel 5, 6 og 7 finder 
anvendelse.
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Or. nl

Begrundelse

Denne artikel tilpasses i overensstemmelse med artikel 7a.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvor det er relevant, stiller Kommissionen 
i tæt samarbejde med autoriteten behørig 
teknisk vejledning og hjælpemidler til 
rådighed for at bistå ledere af 
fødevarevirksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, med at 
udfærdige og indgive ansøgninger i 
henhold til denne forordning. Disse 
tekniske vejledninger og hjælpemidler 
offentliggøres senest seks måneder efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning på en 
særlig side, der er offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted.

Or. nl

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

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af nye fødevarers 
sikkerhed skal autoriteten:

Ved vurderingen af nye fødevarers 
sikkerhed skal autoriteten:

a) hvis det er relevant, foretage en 
sammenligning for at afgøre, om fødevaren 

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

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

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

b) tage hensyn til:

i) langvarig sikker anvendelse som 
fødevare vedrørende traditionelle 
fødevarer fra et tredjeland 
(ii) den nye fødevares sammensætning, 
navnlig omfanget af næringshæmmende 
stoffer og naturligt forekommende 
toksiner; 
(iii) forarbejdningsmetoden og 
specifikationerne for den nye 
fødevareingrediens; 
(iv) den nye fødevares mulige 
allergenicitet; 
(v) metabolistiske/toksikokinetiske 
undersøgelser af den nye 
fødevareingrediens;
(v) toksicitetsundersøgelser på dyr i 
forbindelse med den nye 
fødevareingrediens;  
(v) undersøgelser på mennesker i 
forbindelse med den nye 
fødevareingrediens;

Or. xm

Begrundelse

Myndigheden skal ved vurderingen af sikkerheden af nye fødevarer også se på aspekter som 
nye fødevarers sammensætning, allergenicitet og toksicitet
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Databeskyttelse Fortrolige oplysninger

Or. nl

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Efter anmodning fra ansøgeren og 
underbygget ved relevante og verificerbare 
oplysninger i ansøgningsdossieret kan 
fabrikationsdata behandles fortroligt. I så 
fald skal der gives en kontrollerbar 
begrundelse.

2. Kommissionen bestemmer efter 
drøftelse med ansøgeren, hvilke 
fabrikationsdata der skal behandles 
fortroligt.

3. Efter modtagelse af anbefalingen fra 
autoriteten offentliggør Kommissionen 
følgende data:
a) ansøgerens navn og adresse
b) beskrivelse, ved hjælp af hvilken 
fødevaren eller fødevareingrediensen kan 
identificeres
c) påtænkt anvendelse af fødevaren eller 
fødevareingrediensen
d) resumé af dossieret med undtagelse af 
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de dele, der er fortrolige
e) dato for modtagelse af en fuldstændig 
begæring.

Or. nl

Begrundelse

I denne forordning bør optages forholdsregler, som for indeværende indgår i forordning (EF) 
nr. 1852/2001, som bortfalder ved denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringer af forordning (EF) nr. [fælles 
procedure]

udgår

I forordning (EF) nr. [fælles procedure] 
foretages følgende ændringer:
1) Titlen affattes således:
"Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. XXX/XXXX af [dato] 
om en fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer, fødevarearomaer og 
nye fødevarer".
2) Artikel 1, stk. 1, første afsnit, affattes 
således:
"1. Ved denne forordning fastsættes en 
fælles procedure (i det følgende benævnt 
"fælles procedure") for evaluering og 
godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer, fødevarearomaer og 
udgangsmaterialer for fødevarearomaer, 
der anvendes eller er bestemt til 
anvendelse i eller på fødevarer, og nye 
fødevarer (i det følgende benævnt "stoffer 
eller produkter"); proceduren bidrager til 
fødevarernes frie bevægelighed i 
Fællesskabet og et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
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beskyttelse af forbrugernes interesser."
3) Artikel 1, stk. 2, affattes således:
"2. Den fælles procedure omfatter 
nærmere procedureregler om opdatering 
af listerne over stoffer og produkter, som 
det er tilladt at markedsføre i 
Fællesskabet i henhold til forordning 
(EF) nr. AAA/2007, (EF) nr. BBB/2007, 
(EF) nr. CCC/2007 og (EF) nr. 
DDD/DDDD (i det følgende benævnt 
"fødevaresektorrelaterede forskrifter")."
4) I artikel 1, stk. 3, artikel 2, stk. 1 og 2, 
artikel 9, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og 
artikel 13 ændres "stof", "stoffet", 
"stoffets", "stoffer" og "stoffernes" til 
henholdsvis "stof eller produkt", "stoffet 
eller produktet", "stoffets eller 
produktets", "stoffer eller produkter" og 
"stoffernes eller produkternes".
5) Overskriften til artikel 2 affattes 
således:
"Fællesskabsliste over stoffer eller 
produkter"
6) I artikel 4 indsættes som stk. 3:
"3. Der kan indgives én samlet ansøgning 
vedrørende et stof eller produkt med 
henblik på opdatering af de forskellige 
fællesskabslister, der er omfattet af de 
forskellige fødevaresektorrelaterede 
forskrifter, for så vidt som ansøgningen 
opfylder kravene i hver af de 
fødevaresektorrelaterede forskrifter."
7) Følgende indsættes som første 
punktum i artikel 6, stk. 1:
"Hvis der er videnskabelige grunde til 
betænkeligheder ved sikkerheden, skal 
ansøgeren efter anmodning fremlægge 
nærmere specificerede supplerende 
oplysninger til brug for 
risikovurderingen."

Or. nl
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Begrundelse

I henhold til artikel 7a udgår artikel 19 i kommissionsforslaget.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag tager sigte på at ændre forordning (EF) nr. 258/97, hvad angår nye 
fødevarer, med henblik på nødvendig forenkling og centralisering af procedurerne for 
godkendelse og markedsføring af nye fødevarer. Det er derfor besluttet, at det er nødvendigt 
med ny lovgivning. Ordføreren mener, at når der træffes afgørelse om at udarbejde 
lovgivning, bør det være helt tydeligt, hvad målet med denne lovgivning er. 

Efter ordførerens mening er målsætningerne i den nye forordning, hvad angår nye fødevarer,
opnåelse af et højt niveau for fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af miljø og 
beskyttelse af dyresundheden, samtidig med at der til enhver tid skal tages hensyn til 
forsigtighedsprincippet, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om 
oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed1. Alle andre målsætninger er af sekundær betydning.

Nye fødevarer må heller ikke bringe forbrugeren i fare eller vildlede denne. Hvor det er 
meningen, at nye fødevarer skal erstatte en anden fødevare, må disse nye fødevarer ikke fra et
næringsmæssigt synspunkt have negativ virkning på forbrugeren.

Forslaget fra Kommissionen stræber efter at præcisere definitionen af nye fødevarer og de 
dertil anvendte definitioner. Ordføreren er enig i denne målsætning, men bebrejder 
Kommissionen, at den i forsøgene herpå svigter på afgørende måde. Der manglede tydelige 
definitioner i kommissionsforslaget, og derfor har ordføreren gjort de eksisterende 
definitioner klarere og i fornødent omfang tilføjet nye definitioner. Hertil hører eksempelvis 
en definition af fødevarer, der stammer fra klonede dyr, og fødevarer produceret ved hjælp af 
nanoteknologi. 

Ordføreren finder, at det er af stor vigtighed, at fødevarer, der stammer fra klonede dyr,
udelukkes fra forordningens anvendelsesområde med hensyn til nye levnedsmidler. Da der 
endnu ikke er opnået demokratisk enighed om ønskeligheden af disse fødevarer, og især set 
fra et dyresundheds- og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, kan beslutningen om, hvorvidt
fødevarer, der stammer fra klonede dyr og deres afkom, skal markedsføres, ikke overlades til 
komitologiproceduren. Det skal i henhold til proceduren med fælles beslutningstagning 
reguleres via en specifik forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet. Endelig skal der tages 
hensyn til, om et samfund af etiske årsager anser en ny fødevare for at være uspiselig.

Alle begæringer om godkendelse af nye fødevarer skal sendes til Kommissionen og opfylde 
de i denne forordning fastsatte kriterier og efterfølgende videregives til Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som foretager sikkerhedsvurderingerne. Ved 
vurderingen skal der endvidere medtages etiske og miljømæssige aspekter. Som følge deraf 
skal anbefalingerne fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og 
Ny Teknologi og Det Europæiske Miljøagentur indgå i sikkerhedsvurderingen. For 
indeværende lover Kommissionen forbrugeren og borgeren, at den vil drage omsorg for miljø-

                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1–24.
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og dyrevelfærdsaspekter, også på grund af problematikken omkring klimaændringer og 
dyrevelfærd, og derfor skal den europæiske politik være fuldstændig og tydelig på alle de 
områder, der berøres af lovgivningen, og således også inden for forordningen om nye 
fødevarer. 

Kommissionens forslag stræber efter at gøre godkendelsesproceduren mere præcis og 
gennemsigtig og bedre at udføre. Det bidrager til en bedre anvendelse af forordningen og 
giver forbrugerne mere magt og flere valgmuligheder, når de råder over mere information. 
Også her har Kommissionen overgået sig selv ved også at have til hensigt at lade den fælles 
godkendelsesprocedure for de nye fødevarer i forordningen finde anvendelse på 
tilsætningsstoffer til levnedsmidler, fødevareenzymer og levnedsmiddelaromaer. Europa-
Parlamentet og Rådet har endnu ikke truffet nogen demokratisk beslutning om den fælles 
godkendelsesprocedure. Derfor har ordføreren i den anledning valgt at præsentere en 
godkendelsesprocedure, der er baseret på den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer1, som omhyggeligt er udarbejdet med henblik på 
forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af miljøet, samt den nyeste specifikt udarbejdede 
procedure for nye fødevarer.

Kommissionen fastlægger en enklere godkendelsesprocedure for traditionelle levnedsmidler 
fra tredjelande, hvor sikkerheden vurderes med baggrund i tidligere sikker anvendelse i 
oprindelseslandet. Det er vigtigt, at det for disse traditionelle levnedsmidler fra tredjelande 
præcist bliver fastlagt, hvilket tidsrum for sikker anvendelse der er tilstrækkelig til at kunne 
garantere produktets sikkerhed, og derfor foreslår ordføreren et tidsrum på 50 år i stedet for 
den vanskeligt definerbare angivelse "en generation", der er foreslået af Kommissionen. 

Kommissionens forslag tilsigter en vis grad af databeskyttelse i en periode på fem år for 
ansøgninger, der vedrører denne forordning. Dette overrasker ordføreren, eftersom 
Kommissionen under behandlingen af den fælles godkendelsesprocedure i Europa-
Parlamentet benyttede en helt anden argumentation. Kommissionen anførte, at et system med 
databeskyttelse ville føre til øget lovgivning, kompleksitet af kontrolsystemerne og af de 
administrative procedurer. Derudover ville et system med databeskyttelse udgøre en 
forhindring for den frie bevægelighed for varer, der er sikre og opfylder kriterierne i den 
pågældende lovgivning, hvilket er i strid med målsætningen for en foranstaltning, der træffes i 
overensstemmelse med artikel 95 i EF-traktaten. 

Denne manglende sammenhæng i Kommissionens lovforslag er meget skadelig. Ordføreren 
foreslår derfor også, at systemet for fortroligheden af fabrikationsdata håndteres som fastsat 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler 
for offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/972.

Kommissionens forslag tilsigter, at medlemsstaterne skal lægge sanktioner på dem, der 
overtræder det i forordningen bestemte, hvad angår nye fødevarer. Ordføreren fremhæver på 
det kraftigste, at strafferetten til enhver tid henhører under medlemsstaternes beføjelser. Det er 

                                               
1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23.
2 EFT L 253 af 21.9.2001, s. 17-18.
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meget ønskværdigt, at medlemsstaterne frit kan vælge, om en sanktion skal være af 
strafferetlig eller forvaltningsretlig eller anden art. Så længe en medlemsstat optræder 
passende i forhold til overtrædelser af det i forordningen bestemte med hensyn til nye 
fødevarer, opfylder medlemsstaten sin forpligtelse i henhold til fællesskabsretten. 

Ordføreren støtter alle foranstaltninger vedrørende administrativ nedsættelse af byrder, 
gennemsigtighed og effektivitet. Disse må imidlertid aldrig træffes på bekostning af det 
centrale sigte med forordningen om nye fødevarer, nemlig fødevaresikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse.
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