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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 

93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra 

medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende 

levnedsmidler 

(COM(2014)0246 – C8–0005/2014 – 2014/0132(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0246), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0005/2014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 9. juli 20141 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, 

– der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. november 2014 gav tilsagn 

om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

(A8-0059/2014), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

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

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/… 

af 

om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF om bistand til Kommissionen og samarbejde 

fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende 

levnedsmidler 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og 

ud fra følgende betragtninger: 

                                                 
1 Udtalelse af  9.7.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
2  Europa-Parlamentets udtalelse af …[EUT …] (endnu ikke offentliggjort i EUT) og 

Rådets afgørelse af …. 
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(1) Inden for rammerne for programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) har 

Kommissionen forpligtet sig til at gennemføre et enkelt, klart, stabilt og forudsigeligt 

regelsæt for virksomheder, arbejdstagere og borgere. 

(2) Rådets direktiv 93/5/EØF1 er rettet mod at sikre, at Den Videnskabelige Komité for 

Levnedsmidler kan arbejde effektivt ved at fremme den videnskabelige støtte fra 

medlemsstaterne til komitéen og ved at tilrettelægge samarbejde med de relevante 

nationale organer om videnskabelige spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed. 

(3) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20022 er Den 

Videnskabelige Komité for Levnedsmidlers opgaver som omhandlet i direktiv 

93/5/EØF blevet overført til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og 

disse opgaver er i dag fastsat ved forordning (EF) nr. 178/2002. 

                                                 
1 Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og 

samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af 

spørgsmål vedrørende levnedsmidler (EFT L 52 af 4.3.1993, s. 18). 
2 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 fødevaresikkerhed (EFT L 

31 af 1.2.2002, s. 1). 
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(4) Kommissionens afgørelse 97/579/EF1, der oprettede Den Videnskabelige Komité for 

Levnedsmidler, er blevet ophævet ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF2. 

(5) I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 er EFSA også blevet det ansvarlige organ, 

der skal fremme videnskabeligt samarbejde med medlemsstaterne og de relevante 

nationale organer inden for de områder, der hører under EFSA's kommissorium. Det 

fastsættes særligt i artikel 22 i forordning (EF) nr. 178/2002, at EFSA skal handle i tæt 

samarbejde med de ansvarlige organer i medlemsstaterne, og at medlemsstaterne skal 

samarbejde med EFSA for at sikre, at denne kan varetage sit kommissorium. 

(6) Direktiv 93/5/EØF er derfor blevet forældet og bør ophæves — 

 

                                                 
1 Kommissionens afgørelse 97/579/EF af 23. juli 1997 om oprettelse af videnskabelige 

komitéer inden for forbrugersundhed levnedsmiddelsikkerhed (EFT L 237 af 28.8.1997, 

s. 18). 
2 Kommissionens afgørelse 2004/210/EF af 3. marts 2004 om oprettelse af 

videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø (EUT L 

66 af 4.3.2004, s. 45). 
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VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

Artikel 1 

Direktiv 93/5/EØF ophæves. 

Artikel 2 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for 

at efterkomme dette direktiv senest den …*. De underretter straks Kommissionen 

herom. 

 Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere 

regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og 

administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette 

direktiv. 

Artikel 3 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

Artikel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

Udfærdiget i  

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne  

Formand Formand 

                                                 
*  EUT: indsæt venligst datoen: den sidste dag i den 12. måned efter offentliggørelsen af 

dette direktiv i Den Europæiske Unions Tidende. 
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