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KORT BEGRUNDELSE 

Baggrund 

 

Med det foreliggende forslag til EU-forordning forsøger Kommissionen nu for anden gang at 

reformere ordningen for nye fødevarer i EU, som blev indført i 1997. Det nuværende regelsæt 

er blevet kritiseret for at gøre det yderst omstændeligt, langsommeligt og bekosteligt at få 

tilladelse til markedsføring af en ny fødevare. Dette er især problematisk for virksomheder, 

der primært afsætter til det europæiske marked, sammenlignet med den hurtigere procedure 

for opnåelse af før-markedsføringstilladelse i tredjelande såsom USA og Canada. Som følge 

heraf er mange fødevarevirksomheder i EU, navnlig SMV'er, tilbageholdende over for at 

udvikle og markedsføre nye fødevarer eller fødevareingredienser, der ville falde ind under 

anvendelsesområdet for nye fødevarer. 

 

På internationalt plan har EU i WTO-regi gentagne gange været skydeskive for kritik fra 

tredjelande, som mener, at godkendelsessystemet for nye fødevarer er en handelshindring, 

som forhindrer fødevarer, der længe har været anvendt som sikre fødevarer i deres 

oprindelsesland, i at få adgang til EU-markedet. 

 

Betragtninger 

 

Ud over den generelle målsætning om fødevaresikkerhed sigter den nye forordning på at 

strømline og forenkle proceduren for godkendelse af nye fødevarer ved at opstille en EU-liste 

over godkendte nye fødevarer. Målsætningerne om at lette den administrative byrde, såvel for 

medlemsstaterne som deres virksomheder, mindske varigheden af og udgifterne til 

godkendelsesproceduren samt øge fødevareindustriens og især SMV'ernes konkurrenceevne 

er særdeles velkomne. 

 

Herudover indfører forslaget en hurtigere og mere proportional risikovurdering for 

traditionelle fødevarer fra tredjelande. Ved at lette markedsadgangen for fødevarer, som ikke 

hidtil har været markedsført i EU, men længe har været anvendt som sikre fødevarer i lande 

uden for EU, skal disse særlige bestemmelser skabe et mere afbalanceret system og et 

gunstigt klima for handel og dermed imødekomme den kritik, der har været rejst i WTO-regi 

vedrørende vilkårlige og urimelige begrænsninger af adgangen til EU-markedet. 

 

Endelig har forordningen det erklærede formål at præcisere definitionen af nye fødevarer og 

dermed at styrke retssikkerheden. Der har imidlertid været udtrykt frygt for, at navnlig 

fjernelsen af kategorier og det forhold, at definitionerne er gjort bredere, kan få den modsatte 

virkning og dermed skabe smuthuller i lovgivningen, der kan indvirke på 

fødevaresikkerheden. 

 

Navnlig den nye definition og de eksakte krav, der stilles i forbindelse med anmeldelse af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande, ligger ordføreren på sinde. Princippet om "langvarig 

sikker anvendelse som fødevare" er temmelig løst defineret i forslaget og vil skulle følges op 

med klare retningslinjer og standarder for indsamlingen af de data og den dokumentation, 

ansøgerne skal fremlægge. Dette er en forudsætning for, at det nye centraliserede system kan 

blive effektivt, dvs. for at undgå risikoen for hyppige ubegrundede sikkerhedsrelaterede 



 

PE537.403v02-00 4/17 AD\1040514DA.doc 

DA 

indsigelser fra medlemsstaternes side. Disse krav skal desuden være i overensstemmelse med 

EU's internationale forpligtelser, så de ikke skaber urimelige begrænsninger for virksomheder 

fra tredjelande. 

 

Ordføreren er bekendt med det arbejde, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) for tiden gør for at opdatere de eksisterende retningslinjer fra 1997 om de 

videnskabelige aspekter og udformningen af de oplysninger, der kræves til støtte for 

ansøgninger om markedsføring af nye fødevarer og nye fødevareingredienser, og om 

udarbejdelse af de første vurderingsrapporter efter forordning (EF) nr. 258/97. Samlet set vil 

det nye centraliserede system pålægge EFSA en større arbejdsbyrde, som selvsagt vil skulle 

modvejes af tilsvarende ressourcer.  

 

Ordføreren finder det afgørende, at der i tilgift til ovennævnte retningslinjer stilles 

tilstrækkelig og rettidig teknisk bistand til rådighed for virksomheder i tredjelande, der ønsker 

at bringe traditionelle fødevarer i omsætning på EU-markedet. 

 

Sidst men ikke mindst finder ordføreren det vigtigt, at der foretages en passende overvågning 

af implementeringen og virkningerne af de nye bestemmelser, navnlig hvad angår den nye 

forenklede procedure for traditionelle fødevarer fra tredjelande. Resultaterne af denne 

overvågning bør fremlægges i en rapport til Parlamentet fem år efter den nye forordnings 

ikrafttræden. 

 

Dette er nogle af de betragtninger, som ligger til grund for de forslag, ordføreren for Udvalget 

om International Handel vil fremlægge. Helt konkret vil ændringsforslagene fokusere på 

bestemmelserne vedrørende traditionelle fødevarer fra tredjelande og den nødvendige 

delegation af beføjelser i den henseende. 

  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed og af 

forbrugernes interesser samt et 

velfungerende indre marked ved udøvelsen 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed, af 

miljøet og af forbrugernes interesser samt 

et velfungerende indre marked ved 
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af Unionens fødevarepolitikker, samtidig 

med at der sikres åbenhed. 

udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, 

samtidig med at der sikres åbenhed, og 

innovation og kreativitet hos SMV'er 

inden for landbrugsfødevaresektoren 

stimuleres. Forsigtighedsprincippet, som 

er defineret i forordning (EF) nr. 

178/2002, bør finde anvendelse. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland. 

Disse fødevarer bør skulle være blevet 

anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 

25 år som en del af den sædvanlige kost for 

en stor del af landets befolkning. 

Langvarig sikker anvendelse som fødevare 

bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 

eller anvendelse, der ikke er forbundet med 

normal kost. 

(11) Der bør sondres mellem traditionelle 

fødevarer fra tredjelande og nye 

fødevarer. Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland 

som anført i den videnskabelige og 

tekniske vejledning fra Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 

Disse fødevarer bør skulle være blevet 

anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 

25 år som en del af den sædvanlige kost for 

en betydelig del af landets befolkning. 

Langvarig sikker anvendelse som fødevare 

bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 

eller anvendelse, der ikke er forbundet med 

normal kost. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 

EFSA i sin udtalelse af 6. april 2011 om 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 

EFSA i sin udtalelse af 6. april 2011 om 
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retningslinjer for risikovurdering af 

anvendelsen af nanovidenskab og 

nanoteknologi i fødevare- og foderkæden21, 

at der kun foreligger begrænset information 

om aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug er 

Kommissionen i færd med at udarbejde 

testmetoder, der tager højde for industrielt 

fremstillede nanomaterialers specifikke 

egenskaber. 

retningslinjer for risikovurdering af 

anvendelsen af nanovidenskab og 

nanoteknologi i fødevare- og foderkæden21, 

at der kun foreligger begrænset information 

om aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug og 

samtidig tage hensyn til 

forsigtighedsprincippet er Kommissionen i 

færd med at udarbejde testmetoder, der 

tager højde for industrielt fremstillede 

nanomaterialers specifikke egenskaber. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 

generelle mærkningskrav i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne samt andre relevante 

mærkningsbestemmelser i EU's 

fødevarelovgivning. I visse tilfælde kan 

det være nødvendigt at kræve supplerende 

mærkningsoplysninger, navnlig vedrørende 

beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse 

eller dens anvendelsesbetingelser, for at 

sikre, at forbrugerne informeres 

fyldestgørende om arten af den nye 

fødevare. 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 

generelle mærkningskrav i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne samt andre relevante 

mærkningsbestemmelser i EU's 

fødevarelovgivning. Mærkningen bør 

indeholde supplerende oplysninger, 

navnlig vedrørende beskrivelsen af 

fødevaren, dens oprindelse, dens 

sammensætning og dens 

anvendelsesbetingelser, for at sikre, at 

forbrugerne informeres fyldestgørende om 

arten af den nye fødevare, herunder nye 

fødevarer fra tredjelande. Optages en ny 

fødevare på EU-listen eller på listen over 

traditionelle fødevarer fra tredjelande kan 

der derfor fastsættes særlige 

anvendelsesbetingelser eller 
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mærkningskrav, der bl.a. kan vedrøre 

specifikke karakteristika eller 

fødevareegenskaber som sammensætning, 

næringsværdi eller næringsmæssige 

virkninger og fødevarens påtænkte 

anvendelse, eller etiske hensyn eller 

konsekvenser for bestemte 

befolkningsgruppers sundhed. Det er 

hensigtsmæssigt i denne forordning at 

fastlægge særlige mærkningskrav med 

hensyn til fødevareingredienser, der 

indgår i form af industrielt fremstillede 

nanomaterialer, som er omfattet af denne 

forordning. 

 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Medlemsstaterne bør fastsætte 

bestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af denne forordning og bør 

træffe alle nødvendige foranstaltninger til 

at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 

bør være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning. 

(26) Medlemsstaterne bør fastsætte 

bestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af denne forordning og bør 

træffe alle nødvendige foranstaltninger til 

at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 

bør være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning, ligesom de 

bør bidrage til at sikre ensartede 

konkurrencevilkår. 

 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "traditionel fødevare fra et tredjeland": b) "traditionel fødevare fra et tredjeland ": 
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en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer 

som omhandlet i litra a), nr. i)-iii), som 

stammer fra primærproduktion og har 

langvarig sikker anvendelse som fødevare i 

et tredjeland   

en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer 

som omhandlet i litra a), nr. -i)-iii), som 

stammer fra primærproduktion og 

derivater fra forarbejdningen som 

defineret i forordning (EF) nr. 178/2002, 

og som har langvarig sikker anvendelse 

som fødevare i et tredjeland  

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en stor del af 

et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en betydelig 

del af et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a 

vedrørende definitionen af begrebet "en 

betydelig del af et tredjelands 

befolkning". 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "ansøgeren": medlemsstaten, 

tredjelandet eller den interesserede part, 

som kan repræsentere flere interesserede 

parter, der har indgivet en ansøgning i 

henhold til artikel 9 eller 15 eller foretaget 

en anmeldelse i henhold til artikel 13 til 

Kommissionen 

d) "ansøgeren": medlemsstaten, 

tredjelandet eller den interesserede part, 

som kan repræsentere flere interesserede 

parter, eller en SMV, der har indgivet en 

ansøgning i henhold til artikel 9 eller 15 

eller foretaget en anmeldelse i henhold til 

artikel 13 til Kommissionen 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 

stk. 2, litra a) 

Delegation af beføjelser 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en ensartet gennemførelse af 

denne forordning kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind 

under definitionen af nye fødevarer i 

artikel 2, stk. 2, litra a). 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a for så 

vidt angår afgørelsen af, hvorvidt en given 

fødevare falder ind under definitionen af 

"ny fødevare", som er fastsat i artikel 2, 

stk. 2, litra a), samt godkendelse af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande og 

ajourføring af EU-listen, jf. artikel 17. 



 

PE537.403v02-00 10/17 AD\1040514DA.doc 

DA 

Begrundelse 

Efter ordførerens opfattelse er det hensigtsmæssigt at anvende ordningen med delegerede 

retsakter til supplering eller ændring af forordningen på disse områder. Såfremt 

ændringsforslaget vedtages, vil der skulle indføjes en betragtning om delegation af beføjelser.  

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen fastlægger og ajourfører 

en EU-liste over nye fødevarer, som det er 

tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 

6, 7 og 8 (i det følgende benævnt "EU-

listen"). 

1. Kommissionen fastlægger, ajourfører og 

offentliggør en EU-liste over nye 

fødevarer, som det er tilladt at markedsføre 

i Unionen, jf. artikel 6, 7 og 8 (i det 

følgende benævnt "EU-listen"), som fastsat 

i bilaget til denne forordning. EU-listen 

omfatter traditionelle fødevarer fra 

tredjelande.  

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Hvis det er umuligt at efterprøve 

sporbarheden af de stoffer, der anvendes 
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til fremstillingen af denne fødevare. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, 

næringsværdi eller ernæringsmæssige 

virkninger og den påtænkte anvendelse af 

fødevaren, som bevirker, at den nye 

fødevare ikke længere svarer til en 

eksisterende fødevare, eller om indvirkning 

på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare og sikre dens sporbarhed, såsom 

sammensætning, oprindelse, næringsværdi 

eller ernæringsmæssige virkninger og den 

påtænkte anvendelse af fødevaren, som 

bevirker, at den nye fødevare ikke længere 

svarer til en eksisterende fødevare, eller om 

indvirkning på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

Begrundelse 

Mærkningen af nye fødevarer bør sætte den endelige forbruger i stand til at fastslå produktets 

oprindelse. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) dens oprindelsesland c) dens oprindelsesland og 

oprindelseslandene for de stoffer, den er 

fremstillet af 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland 

d) dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland, jf. 

EU-retningslinjerne under Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 

(EFSA's) kontrol 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) hvis det er relevant, 

anvendelsesbetingelserne og særlige 

mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

e) anvendelsesbetingelserne og særlige 

mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest tre måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse 

forelægger Kommissionen den i artikel 

27, stk. 1, omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om godkendelse af 

markedsføring i Unionen af den 

pågældende traditionelle fødevare fra et 

tredjeland og om ajourføring af EU-listen, 

under hensyntagen til: 

1. Senest tre måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse 

vedtager Kommissionen en delegeret 

retsakt om godkendelse af markedsføring i 

Unionen af den pågældende traditionelle 

fødevare fra et tredjeland og om 

ajourføring af EU-listen, under 

hensyntagen til: 

Begrundelse 

Efter ordførerens opfattelse er det hensigtsmæssigt at anvende ordningen med delegerede 

retsakter til supplering af forordningen på disse områder. Såfremt ændringsforslaget 

vedtages, vil der skulle indføjes en betragtning om delegation af beføjelser. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

den i artikel 13 omhandlede anmeldelse og 

af den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning  

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

den i artikel 13 omhandlede anmeldelse og 

af den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning baseret på EFSA's 

retningslinjer  

Begrundelse 

EFSA bør ud over at revidere de videnskabelige retningslinjer udvikle tekniske retningslinjer 

og værktøjer til hjælp for fødevarevirksomheder i tredjelande, der ønsker at indgive en 

ansøgning eller en anmeldelse. 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) navnet på og en beskrivelse af den nye 

fødevare 

b) navnet på, en beskrivelse og 

sammensætningen af den nye fødevare 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fødevarevirksomhedslederne skal 

omgående underrette Kommissionen om: 

2. Fødevarevirksomhedslederne og 

medlemsstaternes sundhedsmyndigheder 
skal omgående underrette Kommissionen 

om: 
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Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om sanktioner for overtrædelse af denne 

forordning og træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at de 

gennemføres. Sanktionerne skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 

giver senest den […]26 Kommissionen 

meddelelse om disse bestemmelser og 

meddeler straks senere ændringer af 

betydning for bestemmelserne. 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om sanktioner for overtrædelse af denne 

forordning og træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at de 

gennemføres. Sanktionerne skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning, ligesom de skal 

bidrage til at sikre ensartede 

konkurrencevilkår. Medlemsstaterne giver 

senest den […]26 Kommissionen 

meddelelse om disse bestemmelser og 

meddeler straks senere ændringer af 

betydning for bestemmelserne. 

__________________ __________________ 

26 [Publications Office: Please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation.] 

26 [Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation.] 
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Forslag til forordning 

Artikel 27 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 3 og 17, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra den ...*. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 3. Den i artikel 3 og 17 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 3 og 17, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 
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Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

 _____________ 

 *EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

Begrundelse 

Ordføreren anser det for passende at sætte en begrænsning på, hvor længe delegationen af 

beføjelser til Kommissionen skal være gældende. Denne begrænsning vil betyde mere 

parlamentarisk kontrol, idet Kommissionen forpligtes til at udarbejde en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af den fastsatte periode. En 

stiltiende forlængelse af delegationen for en periode af samme varighed vil samtidig 

forhindre, at lovgiverne overbebyrdes, og vil lette gennemførelsen af forordningen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 29 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Rapportering 

 Fem år efter anvendelsesdatoen 

rapporterer Kommissionen til Europa-

Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 

af denne forordning, herunder især om 

den nye forenklede procedures 

indvirkning på nye fødevarer og 

traditionelle fødevarer fra tredjelande. 

Denne rapport offentliggøres. 
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