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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om 
ändring av förordning (EG) nr XXX/XXXX [enhetligt förfarande]
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0872),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0027/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
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 

(1) Vid genomförandet av 
gemenskapspolitiken och med beaktande 
av EG-fördraget bör en hög 
folkhälsoskyddsnivå och 
konsumentskyddsnivå säkerställas och 
också en hög nivå av djurhälsa och 
miljöskydd. Försiktighetsprincipen bör 
hela tiden iakttas. Den fastställs 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av 
den 28 januari 2002 om allmänna 
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grunden till orättvisa villkor för 
konkurrens.

principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden 
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
_____________

1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. nl

Motivering

Betoningen bör ligga på livsmedelssäkerhet och konsumentskydd. Man bör också beakta 
skydd av djurhälsa och miljöskydd. Slutligen är försiktighetsprincipen av största vikt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Denna förordning säkerställer en hög 
folkhälsoskyddsnivå och skyddar också 
konsumenternas sociala och ekonomiska 
intressen. Skillnader i nationella 
bestämmelser avseende 
säkerhetsbedömningar och godkännande 
av nya livsmedel kan dock utgöra ett 
hinder inte bara för den fria rörligheten 
för dessa produkter utan också utgöra en 
risk för medborgarnas hälsa och 
välbefinnande.

Or. nl

Motivering

Betoningen bör ligga på livsmedelssäkerhet och konsumentskydd. Det behövs harmonisering 
av nationella bestämmelser för att undvika de negativa följderna av skillnader i 
bestämmelserna om medborgarnas hälsa och välbefinnande.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
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 när en 
produktionsteknik som inte tidigare 
använts tillämpas. Det måste också 
klargöras att om ett livsmedel bearbetats 
med en ny produktionsprocess, 
t.ex. nanoteknik och nanovetenskap, och 
om det då finns luckor i kunskaperna som 
krävs för riskbedömningen, ska livsmedlet 
bara släppas ut på marknaden när det 
bedömts som säkert i en giltig 
riskbedömning.

Or. nl

Motivering

Denna förordning bör förtydliga när ett livsmedel ska betraktas som nytt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Kloning av djur är oförenligt med 
rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 
1998 om skydd av animalieproduktionens 
djur, bilagan punkt 20. I punkt 20 
fastställs att naturliga eller konstgjorda 
avelsförfaranden som orsakar eller kan 
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orsaka lidande eller skada för något av de 
berörda djuren inte får tillämpas. Därför 
bör mat från klonade djur och deras 
avkomma inte tas upp i 
gemenskapsförteckningen.

EGT L 221, 8.8.1998, s.23.

Or. nl

Motivering

Omfattande vetenskaplig forskning och den europeiska gruppen för etikfrågor visar att 
kloning leder till allvarliga hälso- och välbefinnandeproblem för både klonade djur och deras 
surrogatmödrar. Klonade foster är oftare större än normalt, vilket leder till svåra 
förlossningar varav många måste utföras med kejsarsnitt. Många klonade djur dör under 
dräktigheten eller under de första levnadsveckorna av immunbristsjukdomar, hjärt- och 
kärlsvagheter, andningsproblem och njurmissbildningar.

Djurhälsan och de välbefinnandeproblem som orsakas av kloning innebär att detta 
förfarande är oförenligt med punkt 20 i bilagan till rådets direktiv 98/58/EG.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
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 

(7) Genomförandeåtgärder bör antas så att 
det finns kriterier för att underlätta 
bedömningen av huruvida ett livsmedel 
använts som människoföda 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.
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än kosttillskott, måste därför godkännas 
i enlighet med denna förordning.

Or. nl

Motivering

Förtydligande och förenkling av kommissionens förslag.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) I de fall kommissionen inte har någon 
information om användning som 
människoföda före den 15 maj 1997 bör 
den fastställa ett enkelt och tydligt 
förfarande, där medlemsstaterna deltar, för 
att inhämta sådan information. Detta 
förfarande ska fastställas inom 
sex månader efter det att den här 
förordningen har trätt i kraft. 

Or. nl

Motivering

Förtydligande och förenkling av kommissionens förslag. Det måste framgå klart vad som är 
kommissionens ansvar när den här förordningen träder i kraft.  

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs ett harmoniserat 
centraliserat förfarande för 

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

som är effektivt, tidsbegränsat och tydligt. 
Säkerhetsbedömning av nya livsmedel och 
införandet av dem 
i gemenskapsförteckningen bör ske 
i enlighet med förfarandet som fastställs 
i den här förordningen.

Or. nl

Motivering

Europaparlamentet har ännu inte fattat något demokratiskt beslut om enhetligt förfarande för 
godkännande.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Etiska aspekter och miljöaspekter 
ska ingå i riskbedömningen under 
förfarandet för godkännande. Dessa 
aspekter bör bedömas av Europeiska 
gruppen för etik i vetenskap och ny teknik 
och Europeiska miljöbyrån. 

Or. nl

Motivering

Förutom folkhälsoskydd, konsumentskydd och djurhälsa bör riskbedömningen också omfatta 
etiska aspekter och miljöaspekter. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att förenkla förfarandena bör en 
sökande tillåtas lämna in en samlad 
ansökan för livsmedel som omfattas av 
särlagstiftning på livsmedelsområdet.
Förordning (EG) nr XXXX om 
fastställande av ett enhetligt förfarande 
för godkännande av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer 
bör därför ändras i enlighet med detta.

(17) För att förenkla förfarandena bör en 
sökande tillåtas lämna in en samlad 
ansökan för livsmedel som omfattas av 
särlagstiftning på livsmedelsområdet. 
Kommissionen ska fastställa vilken 
särlagstiftning på livsmedelsområdet som 
ska gälla för ansökan. 

Or. nl

Motivering

Det måste bli enklare för tillverkare att lämna in en ansökan, oavsett vilken särlagstiftning på 
livsmedelsområdet som ansökan gäller.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
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) Det bör, grundat på slutsatserna från 
säkerhetsbedömningen, införas krav på 
eventuell övervakning efter försäljningen 
för användning av nya livsmedel.

Or. nl

Motivering

Förtydligande och förenkling av kommissionens förslag. 
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) 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 behandlas 
konfidentiellt enligt bestämmelserna i den 
här förordningen. Kommissionen bör 
också utarbeta riktlinjer om hur 
konsumenterna ska garanteras insyn 
i förfarandena när det gäller nya 
vetenskapliga rön och egna vetenskapliga 
uppgifter.

Or. nl

Motivering

Vid behov bör nya vetenskapliga rön och egna vetenskapliga uppgifter som tillhandahållits 
i samband med en ansökan om införande av ett nytt livsmedel i gemenskapens förteckning 
behandlas konfidentiellt. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/13/EG av den 20 mars 2000 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om märkning och presentation 
av livsmedel samt om reklam för 

(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 
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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.

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 
i dessa fall bli aktuellt med särskilda krav 
för användning eller märkning.

Or. nl

Motivering

Språklig ändring. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Avseende säkerhetsbedömning och 
hantering av traditionella livsmedel från 
tredjeländer bör det beaktas om den 
tidigare användningen i ursprungslandet 
varit säker. När det bedöms huruvida den 
tidigare användningen av ett livsmedel 
varit säker ska användning för annat än 
livsmedel eller för annat än normala 
kostvanor inte beaktas. Om 
medlemsstaterna och myndigheten inte 
lägger fram några motiverade 
säkerhetsinvändningar grundade på 
vetenskapliga rön (t.ex. information om 
negativa hälsoeffekter) bör det tillåtas att 
livsmedlet släpps ut på 
gemenskapsmarknaden efter det att 
avsikten att göra detta anmälts.

(23) Avseende säkerhetsbedömning och 
hantering av traditionella livsmedel från 
tredjeländer bör det beaktas om den 
tidigare användningen i ursprungslandet 
varit säker. När det bedöms huruvida den 
tidigare användningen av ett livsmedel 
varit säker ska användning för annat än 
livsmedel eller för annat än normala 
kostvanor inte beaktas. Om 
medlemsstaterna eller myndigheten inte 
lägger fram några motiverade 
säkerhetsinvändningar grundade på 
vetenskapliga rön (t.ex. information om 
negativa hälsoeffekter) ska det tillåtas att 
livsmedlet släpps ut på 
gemenskapsmarknaden efter det att 
avsikten att göra detta anmälts, såvida det 
inte finns några etiska invändningar.

Or. nl
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Motivering

Det måste framgå klart att medlemsstater eller myndigheten ska kunna lämna kommentarer. 
Även då en produkt är säker kan det finnas etiska invändningar.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Europeiska gruppen för etik i 
vetenskap och ny teknik som inrättades 
genom ett kommissionsbeslut den 
16 december 1997 ska när så är lämpligt 
rådfrågas i etiska frågor i samband med 
utsläppandet på marknaden av nya 
livsmedel. Eurobarometern kan vid behov 
användas för att genomföra en 
opinionsundersökning om hur 
allmänheten i Europa ser på nya 
livsmedel ur ett etiskt perspektiv.

Or. nl

Motivering

Det bör tas hänsyn till om ett samhälle anser att nytt livsmedel är oätbart av etiska skäl.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Denna förordning syftar till att 
garantera en hög skyddsnivå för 
människors liv och hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, miljön och 
konsumenternas intressen, varigenom det 
säkerställs att den inre marknaden kan 
fungera effektivt.
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Or. nl

Motivering

En hög skyddsnivå för folkhälsan, miljön, djurens välfärd och konsumenternas intressen har 
högsta prioritet.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) livsmedel som framställs av klonade 
djur och deras avkomma. Kommissionen 
ska innan det datum för ikraftträdande 
som nämns i artikel 20 offentliggöra en 
rapport med en bedömning av situationen 
avseende klonade djur. Rapporten ska 
översändas till Europaparlamentet och 
rådet och vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Or. nl

Motivering

Beslutet om att släppa ut livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma på 
marknaden bör inte fattas inom ramen för kommittéförfarandet, utan bör fattas genom en 
särskild förordning från Europaparlamentet och rådet, som bygger på 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Huruvida ett livsmedel omfattas av 
denna förordning får vid behov avgöras 
i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

3. Huruvida ett livsmedel omfattas av 
denna förordning får vid behov avgöras 
i enlighet med förfarandet i artikel 14.3.

Or. nl
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Motivering

Europaparlamentet måste behålla rätten att pröva vilka livsmedel som ska omfattas och inte 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom gäller följande definitioner: 2. Följande definitioner gäller för 
livsmedel som släppts ut på marknaden 
från den 15 maj 1997:

Or. nl

Motivering

Förtydligande och förenkling av kommissionens förslag.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Livsmedel som inte har använts som 
människoföda i betydande omfattning 
i gemenskapen före den 15 maj 1997.
Användning av ett livsmedel som eller 
i kosttillskott ska dock inte vara 
tillräckligt för att det ska anses att 
livsmedlet använts som människoföda 
i betydande omfattning i gemenskapen 
före den 15 maj 1997. Om ett livsmedel 
uteslutande använts i eller som 
kosttillskott enligt definitionen i direktiv 
2002/46/EG före det datumet kan det dock 
släppas ut på gemenskapsmarknaden 
efter det datumet för samma användning 
utan att betraktas som nytt livsmedel.
Ytterligare kriterier för bedömning av 

i) Ett livsmedel, inbegripet en eller flera 
mikroorganismer, som man ännu inte 
i gemenskapen kunnat konstatera är 
säkert att använda som livsmedel.
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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.

Or. nl

Motivering

Betoningen måste ligga på säker användning av livsmedel som släppts ut på marknaden efter 
den 15 maj 1997.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led a – led 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 eller 
animaliskt ursprung om en ej traditionell 
förökningsteknik tillämpats på växten eller 
djuret, med undantag av livsmedel som 
framställts av klonade djur och deras 
avkomma.

Or. nl

Motivering

Beslutet om att släppa ut livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma på 
marknaden bör inte fattas inom ramen för kommittéförfarandet, utan bör fattas genom en 
särskild förordning från Europaparlamentet och rådet, som bygger på 
medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 2 – led a – led 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, inbegripet men inte 
begränsat till livsmedel som framställts 
med hjälp av nanoteknik, om metoden 
innebär förändringar av sammansättningen 
eller strukturen på livsmedlen som 
påverkar deras näringsvärde, 
ämnesomsättning eller halt av 
icke önskvärda ämnen.

Or. nl

Motivering

För att betraktas som ett nytt livsmedel räcker det att en ny produktionsmetod påverkar 
näringsvärdet, ämnesomsättningen och halten av icke önskvärda ämnen.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Traditionellt livsmedel från tredjeland:
Nytt livsmedel som historiskt använts som 
livsmedel i ett tredjeland, det vill säga 
livsmedlet i fråga har ingått i och ingår 
i den normala kosthållningen i minst 50 år
för en stor del av landets befolkning.

Or. nl

Motivering

Förtydligande av definitionen.
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 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 normala kosthållningen för större delen 
av befolkningen, att livsmedlet i fråga är 
säkert.

Or. nl

Motivering

Förtydligande av definitionen.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) klonade djur: Djur som framställts 
genom en asexuell konstgjord 
reproduktionsmetod i syfte att framställa 
en genetiskt identisk eller nästan identisk 
kopia av ett enskilt djur.

Or. nl

Motivering

Förtydligande av definitionen.
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) avkomma av klonade djur: Djur som 
framställt genom sexuell produktion där 
minst en av föräldrarna är ett klonat djur.

Or. nl

Motivering

Förtydligande av definitionen.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) framställt med hjälp av nanoteknik: 
En produkt som innehåller, består av eller 
är framställt med hjälp av syntetiska 
ämnen som inte är mer än 100 nm långa, 
breda eller djupa.

Or. nl

Motivering

Förtydligande av definitionen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får samla in information 
från medlemsstaterna och 

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

livsmedelsföretagen för att fastställa 
i vilken omfattning ett livsmedel omfattas 
av denna förordning.

Or. nl

Motivering

Förtydligande och förenkling av kommissionens förslag. Det måste framgå klart vad som är 
kommissionens ansvar när den här förordningen träder i kraft.  

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2  stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall kommissionen inte har någon 
information om användningen av 
livsmedel före den 15 maj 1997, ska den 
fastställa ett förfarande inom
sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft. 

Or. nl

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
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. Kommissionen ska 
offentliggöra och uppdatera 
gemenskapsförteckningen på en därför 
avsedd offentligt tillgänglig sida på 
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kommissionens webbplats. 

Or. nl

Motivering

Att tillhandahålla information till konsumenter, tillverkare och övriga intressenter är 
prioriterat.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Livsmedel som framställts från 
klonade djur eller deras avkomma ska 
inte tas med i gemenskapsförteckningen.

Or. nl

Motivering

Beslutet om att släppa ut livsmedel som framställts av klonade djur och deras avkomma på 
marknaden bör inte fattas inom ramen för kommittéförfarandet, utan bör fattas genom en 
särskild förordning från Europaparlamentet och rådet, som bygger på 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl
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Motivering

Djurhälsan är också viktig.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Europeiska miljöbyråns yttrande om 
i vilken utsträckning 
produktionsprocessen och normal 
konsumtion påverkar miljön negativt ska 
beaktas i bedömningen.

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att även miljöaspekter ska vara ett villkor för att tas med 
i gemenskapsförteckningen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Yttrandet från europeiska gruppen för 
etik i vetenskap och ny teknik om i vilken 
utsträckning det finns etiska 
invändningar ska beaktas i bedömningen.

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att även etiska aspekter ska vara ett villkor för att tas med 
i gemenskapsförteckningen.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Gemenskapsförteckningen ska 
uppdateras i enlighet med det förfarande 
som fastställs i denna förordning.

Or. nl

Motivering

Med tanke på att det ännu inte fattats något demokratiskt beslut om ett enhetligt förfarande är 
det oklart om detta förfarande när allt kommer omkring är det lämpligaste förfarandet för 
nya livsmedel.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

I de fall som avses i punkt 1 ska 
införandet av ett nytt livsmedel 
i gemenskapsförteckningen, utöver den 
information som avses i artikel 7.2, 
omfattande följande:
a) Det datum då det nya livsmedlet fördes 
in i gemenskapsförteckningen.
b) Uppgift om att införandet sker på 
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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

Eftersom artikel 12 i kommissionens förslag ändrats bör artikel 7.3 i kommissionens förslag 
utgå.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan den tidsperiod som avses 
i artikel 12 löper ut ska 
gemenskapsförteckningen uppdateras för 
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som anges i artikel 14.3 enligt förordning 
(EG) nr [enhetligt förfarande], så att de 
uppgifter som avses i artikel 7.3 
andra stycket stryks, förutsatt att det 
godkända livsmedlet fortfarande uppfyller 
kraven i denna förordning.

utgår

Or. nl

Motivering

Eftersom artikel 12 i kommissionens förslag ändrats bör artikel 7.4 i kommissionens förslag 
utgå.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Förfarande för godkännande

1. Den sökande ska lämna in följande 
uppgifter till kommissionen:
a) Den sökandes namn och adress. 
b) Livsmedlets namn och dess 
specificering, inbegripet den 
produktionsmetod som använts. 
c) Uppgifter om det nya livsmedlets eller 
den nya livsmedelsingrediensens 
vetenskapliga och kemiska egenskaper. 
d) Uppgifter om en normal berednings 
renlighetsgrad. 
e) Specificering beträffande en ny 
livsmedelsingrediens identitet och 
renlighetsgrad. 
f)  En ingående beskrivning av 
produktionsmetoden och framställningen.  
g) En kopia av de studier som har 
genomförts, inbegripet oberoende 
fackgranskade studier i de fall sådana 
finns tillgängliga, och allt annat material 
som finns tillgängligt för att visa att 
livsmedlet uppfyller de kriterier som 
fastställs i artikel 6. 
h)  En analys, underbyggd med lämplig 
information och data, som visar att 
livsmedlets egenskaper inte skiljer sig från 
egenskaperna hos den konventionella 
motsvarigheten, varvid hänsyn ska tas till 
godtagna gränser för de naturliga 
variationerna i sådana egenskaper . 
i)  I förekommande fall, villkoren för 
utsläppande på marknaden av livsmedlet 
eller livsmedel som har framställts av 
detta, inklusive särskilda villkor för 
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användning och hantering.
j) I förekommande fall, ett förslag till 
övervakning av användningen av 
livsmedlet efter försäljningen. 
k) En sammanfattning av ärendet 
i standardiserad form.
2. Kommissionen ska skicka ansökan till 
myndigheten inom 14 dagar efter att ha 
mottagit den. Myndigheten ska yttra sig 
till kommissionen inom nio månader efter 
att ha mottagit ansökan. 
3. Kommissionen bestämmer slutligen om 
ett livsmedel ska tas med i 
gemenskapsförteckningen. Förfarandet 
för att uppdatera 
gemenskapsförteckningen ska fastställas 
enligt förfarandet i artikel 14.2.

Or. nl

Motivering

Med tanke på att det ännu inte fattats något demokratiskt beslut om ett enhetligt förfarande är 
det oklart om detta förfarande när allt kommer omkring är det lämpligaste förfarandet för 
nya livsmedel. Det föreslagna förfarandet har en nära anknytning till förfarandet i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder, som utarbetades omsorgsfullt med tanke på 
konsumentskydd och miljöskydd, samt de senaste särskilda förfarandena för nya livsmedel. 

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I sådana fall ska livsmedlet inte släppas ut 
på gemenskapmarknaden, och artikel 5 till 
7 ska tillämpas.

Or. nl
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Motivering

Anpassning till artikel 7a.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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. De tekniska riktlinjerna och 
hjälpmedlen ska inom sex månader efter 
det att denna förordning trätt i kraft 
offentliggöras på en därför 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 40

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid säkerhetsbedömningen av nya 
livsmedel ska myndigheten

Vid säkerhetsbedömningen av nya 
livsmedel ska myndigheten 

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 

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 
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det är lika säkert, det är lika säkert,

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

(b) beakta

i) för traditionella livsmedel från 
tredjeländer huruvida tidigare användning 
av livsmedlet varit säker,
ii) sammansättningen av det nya 
livsmedlet, särskilt nivåerna av 
antinutritionella ämnen och naturligt 
förekommande gifter,
iii) framställningsmetoden och 
specificeringen av en ny 
livsmedelsingrediens,
iv) möjligheten att det nya livsmedlet kan 
vara allergiframkallande,
v) toxikokinetiska och metabolismstudier 
om den nya livsmedelsingrediensen, 
vi) studier om den nya 
livsmedelsingrediensen är giftig för djur,  
vii) studier om hur människor tål den nya 
livsmedelsingrediensen.

Or. xm

Motivering

Myndigheten ska vid bedömning av ett nytt livsmedels säkerhet också undersöka 
sammansättning, allergenicitet och toxitet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgiftsskydd Konfidentiella uppgifter

Or. nl
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning – ändringsakt
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 kan tillverkningsuppgifter 
behandlas konfidentiellt. I så fall ska en 
verifierbar motivering ges.

2. Kommissionens ska efter samråd med 
sökanden bestämma vilka 
tillverkningsuppgifter som ska behandlas 
konfidentiellt.
3. Efter att ha mottagit myndighetens 
yttrande ska kommissionen offentliggöra 
följande uppgifter:
a) Den sökandes namn och adress.

b) Beskrivning som gör det möjligt att 
identifiera livsmedlet eller 
livsmedelsingrediensen. 
c) Avsedd användning av livsmedlet eller 
livsmedelsingrediensen.
d) Sammanfattning av ansökan, förutom 
de delar som är konfidentiella.
e) Datum då en fullständig ansökan togs 
emot.

Or. nl

Motivering

Den nuvarande förordningen bör omfatta åtgärder som för närvarande regleras av 
förordning (EG) nr 1852/2001, som upphävs genom ikraftträdandet av denna förordning.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av förordning (EG) nr 
[enhetligt förfarande]

utgår

Förordning (EG) nr [enhetligt 
förfarande] ska ändras på följande sätt:
(1) Titeln ska ersättas med följande:
”Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr XXX/XXXX av den 
[datum] om fastställande av ett enhetligt 
förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, 
livsmedelsaromer och nya livsmedel”
(2) I artikel 1.1 ska första stycket ersättas 
med följande:
”1. I denna förordning fastställs ett 
enhetligt förfarande för bedömning och 
godkännande, nedan kallat ”det enhetliga 
förfarandet”, av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och 
ursprungsmaterial för aromer som 
används eller är avsedda att användas 
i eller på livsmedel samt nya livsmedel, 
nedan kallade ”ämnen eller produkter”, 
som bidrar till den fria rörligheten för 
livsmedel inom gemenskapen och till en 
hög skyddsnivå för människors hälsa och 
konsumentintressen.”
(3) Artikel 1.2 ska ersättas med följande:
”2. I det enhetliga förfarandet fastställs de 
regler som ska gälla vid uppdateringar av 
förteckningarna över ämnen och 
produkter i enlighet med förordning 
(EG) nr AAA/2007, förordning 
(EG) nr BBB/2007, förordning 
(EG) nr CCC/2007 samt förordning 
(EG) nr DDD/DDDD (nedan kallade 
”särlagstiftningen på livsmedelsområdet”) 
får släppas ut på marknaden 
i gemenskapen.”
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(4) I artikel 1.3, 2.1 och 2.2, 9.2, 12.1 och 
13 ska ordet ”ämne” eller ”ämnen” 
ersättas med ”ämne eller produkt” eller 
”ämnen och produkter”.
(5) Rubriken till artikel 2 ska ersättas med 
följande:
”Gemenskapsförteckning över ämnen 
eller produkter”
(6) I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till som punkt 3:
”3. En enda ansökan som avser ett ämne 
eller en produkt får göras för att 
uppdatera de olika 
gemenskapsförteckningar som regleras av 
särlagstiftning förutsatt att ansökan 
uppfyller kraven i de olika 
bestämmelserna.”
(7) Följande mening ska läggas till 
i början av artikel 6.1:
”Om det finns vetenskapliga rön som ger 
anledning till oro beträffande säkerheten 
ska behovet av ytterligare upplysningar 
gällande riskbedömning fastställas och 
sådana upplysningar begäras in från den 
sökande.”

Or. nl

Motivering

I enlighet med artikel 7a utgår artikel 19 i kommissionens förslag.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag avser att ändra förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser i syfte att förenkla och centralisera förfarandena för godkännande och 
utsläppande på marknaden av nya livsmedel. Man har alltså beslutat att det krävs en ny 
lagstiftning. Föredraganden anser att målet med denna lagstiftning i så fall måste vara mycket 
tydligt.

Enligt föredragandens uppgifter är målen med den nya förordningen om nya livsmedel och 
nya livsmedelsingredienser att uppnå en hög nivå av livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, 
miljöskydd och skydd av djurens hälsa, samtidigt som försiktighetsprincipen hela tiden bör 
iakttas i enlighet med Europaparlamentets och 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 
livsmedelssäkerhet1. Alla andra mål är av sekundär betydelse.

Konsumenten får inte heller försättas i fara eller vilseledas av nya livsmedel. När ett nytt 
livsmedel ersätter ett annat livsmedel får det nya livsmedlet inte vara sämre för konsumenten 
ur kostsynpunkt.

Förslaget från kommissionen syftar till att förtydliga definitionen av nya livsmedel och de 
definitioner som är förbundna med dessa. Föredraganden stöder denna målsättning, men 
klandrar kommissionen för att man misslyckats med att uppfylla den. Det saknas tydliga 
definitioner i kommissionens förslag, och föredraganden har därför förtydligat de befintliga 
definitionerna och kompletterat med nya definitioner där det funnits behov för det. Detta 
gäller exempelvis en definition av livsmedel som kommer från klonade djur och livsmedel 
som producerats med hjälp av nanoteknik.

Föredraganden anser att det är mycket viktigt att livsmedel som kommer från klonade djur 
utesluts från tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel och nya 
livsmedelsingredienser. Eftersom man ännu inte har nått någon demokratisk enighet om 
lämpligheten av dessa livsmedel, i synnerhet vad gäller djurens hälsa och välbefinnande, kan 
beslutet om huruvida livsmedel som kommer från klonade djur och deras avkomma ska säljas 
på marknaden inte överlåtas på kommittéförfarandet. Detta bör fastställas genom en särskild 
förordning av Europaparlamentet och rådet enligt medbeslutandeförfarandet. Slutligen bör det 
tas hänsyn till om ett samhälle anser att ett nytt livsmedel är oätbart på grund av etiska skäl.

Alla ansökningar om godkännande av nya livsmedel ska överlämnas till kommissionen och 
uppfylla de kriterier som fastställs i denna förordning och därefter vidarebefordras till 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), som utför säkerhetsbedömningarna, 
för beredning. Vid en sådan bedömning bör också etiska aspekter och miljöaspekter beaktas.
Yttrandena från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och 
Europeiska miljöbyrån ska följaktligen beaktas vid säkerhetsbedömningen. I dag förbinder sig 
kommissionen gentemot konsumenten och medborgaren att ta hänsyn till aspekterna för miljö 
och djurens välbefinnande, bland annat på grund av problemen med klimatförändringarna och 

                                               
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1–24.
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djurens välbefinnande, och gemenskapens lagstiftning bör således vara fullständig och av god 
kvalitet på alla aktuella lagstiftningsområden, och följaktligen också inom ramen för 
förordningen om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser.

Syftet med kommissionens förslag är bland annat att göra förfarandet för godkännande 
effektivare och öppnare och att genomföra det på ett bättre sätt. Detta bidrar till en bättre 
tillämpning av förordningen och ger konsumenterna mer makt och fler valmöjligheter i och 
med att de får tillgång till mer information. Också i detta avseende har kommissionen 
motverkat sig själv genom att man anser att också det enhetliga förfarandet för godkännande 
av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ska tillämpas på 
förordningen om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser. Europaparlamentet och rådet 
har fortfarande inte fattat något demokratiskt beslut om det enhetliga förfarandet för 
godkännande. Därför har föredraganden valt att lägga fram ett förfarande för godkännande 
som grundas på det förfarande som införlivas i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder,1
som är noggrant utarbetat med avseende på konsumentskydd och skydd av miljö, samt det 
senaste särskilt utformade förfarandet för nya livsmedel.

För traditionella livsmedel från tredjeländer föreslår kommissionen ett mer förenklat 
förfarande för godkännande, i vilket säkerheten bedöms efter uppgifter om hur en säker 
användning har sett ut i ursprungslandet. Det är viktigt att man slår fast precis hur lång 
perioden för säker användning måste vara för dessa traditionella livsmedel från tredjeländer 
för att produkternas säkerhet ska kunna garanteras, och föredraganden föreslår i detta 
avseende en period på 50 år i stället för den ospecifika period på ”en generation” som 
kommissionen föreslår.

Kommissionens förslag syftar till en viss grad av dataskydd för ansökningshandlingar inom 
ramen för denna förordning under en period av fem år. Föredraganden är förvånad över detta, 
eftersom kommissionen under behandlingen av det enhetliga förfarandet för godkännande i 
Europaparlamentet förde ett helt annat resonemang. Kommissionen framhöll att ett system för 
dataskydd skulle leda till en ökad lagstiftning, till krångligare övervakning och ökad 
byråkrati. Dessutom skulle ett system för dataskydd utgöra ett hinder för den fria rörligheten 
för säkra varor som uppfyller kraven i den aktuella lagstiftningen, vilket strider mot målen 
med en åtgärd som vidtas i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget.

Denna motstridighet i kommissionens lagstiftningsförslag är mycket skadlig. Föredraganden 
föreslår därför att systemet för dataskydd i fråga om tillverkning ska hanteras i enlighet med 
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 258/97.2

Kommissionens förslag syftar till att medlemsstaterna ska tillämpa påföljder mot överträdare 
av bestämmelserna i förordningen om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser.
Föredraganden betonar eftertryckligt att straffrätten hör till medlemsstaternas 

                                               
1 EGT L 268, 18.10.2003, s. 1-23.
2 EGT L 253, 21.9.2001, s. 17–18.
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behörighetsområde. Det är absolut önskvärt att medlemsstaterna själva får välja om 
påföljderna ska vara av straffrättsligt, administrativt eller annat slag. Så länge som en 
medlemsstat agerar riktigt med avseende på överträdelser av bestämmelserna i förordningen 
om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser uppfyller medlemsstaten sina skyldigheter 
inom ramen för gemenskapsrätten.

Föredraganden stöder alla åtgärder med avseende på en minskning av den administrativa 
bördan, öppenhet och effektivitet. Dessa åtgärder får emellertid aldrig ske på bekostnad av det 
huvudsakliga målet med förordningen om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, 
nämligen livsmedelssäkerhet och konsumentskydd.
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