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Ændringsforslag 126
Theodoros Skylakakis

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) Der bør ved gennemførelsen af EU-
politikker sikres et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed. Der 
bør, hvor det er relevant, tages behørigt 
hensyn til miljøbeskyttelse og til 
dyrevelfærd.

(2) Der bør ved gennemførelsen af EU-
politikker sikres et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed. Der 
bør, hvor det er relevant, tages behørigt 
hensyn til miljøbeskyttelse og til 
dyrevelfærd, idet der tages højde for 
dyrenes formodede evne til at tænke og 
føle.

Or. en

Begrundelse

Graden af dyrs formodede evne til at tænke og føle varierer fra art til art, og dette bør der 
også tages hensyn til, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 127
Elena Oana Antonescu

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Rådets holdning Ændringsforslag

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare skal betragtes som en ny 
fødevare, når der til den pågældende 
fødevare anvendes en 
produktionsteknologi, der ikke tidligere har 
været anvendt til fremstilling af fødevarer i 
Unionen. Navnlig bør nye teknologier 
inden for avls- og 
fødevarefremstillingsprocesser, som har 
betydning for fødevaren og dermed kan 
have betydning for fødevaresikkerheden, 
være omfattet af denne forordning. Nye 
fødevarer bør derfor omfatte fødevarer, der 

(6) Det bør endvidere præciseres, at en 
fødevare skal betragtes som en ny 
fødevare, når der til den pågældende 
fødevare anvendes en 
produktionsteknologi, der ikke tidligere har 
været anvendt til fremstilling af fødevarer, 
der skal markedsføres og konsumeres i 
Unionen. Navnlig bør nye teknologier 
inden for avls- og 
fødevarefremstillingsprocesser, som har 
betydning for fødevaren og dermed kan 
have betydning for fødevaresikkerheden, 
være omfattet af denne forordning. Nye 
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stammer fra dyr, som er frembragt ved 
ikke-traditionelle avlsmetoder, og fra deres 
afkom, fødevarer, der stammer fra planter,
som er frembragt ved ikke-traditionelle 
forædlingsmetoder, fødevarer, der er 
fremstillet ved nye fremstillingsprocesser, 
som kan have en indvirkning på fødevaren, 
samt fødevarer, der indeholder eller består 
af industrielt fremstillede nanomaterialer. 
Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 
plantesorter eller dyreracer frembragt ved 
traditionelle forædlings- eller avlsmetoder 
bør ikke betragtes som nye fødevarer. 
Endvidere bør det præciseres, at fødevarer 
fra tredjelande, som er nye fødevarer i 
Unionen, kun kan betragtes som 
traditionelle, når de stammer fra 
primærproduktion som defineret i 
forordning (EF) nr. 178/2002, uanset om 
de er forarbejdede eller uforarbejdede 
(f.eks. frugt, skinke, frugtsaft). Imidlertid 
bør fødevarer, der er fremstillet på denne 
måde, hverken omfatte fødevarer, der 
stammer fra dyr eller planter, som er 
frembragt ved ikke-traditionelle avls- eller 
forædlingsmetoder, eller fødevarer 
fremstillet af sådanne dyrs afkom eller 
fødevarer, der er fremstillet ved nye 
fremstillingsprocesser.

fødevarer bør derfor omfatte fødevarer, der 
stammer fra dyr, som er frembragt ved 
ikke-traditionelle avlsmetoder, og fra deres 
afkom, fødevarer, der stammer fra planter, 
som er frembragt ved ikke-traditionelle 
forædlingsmetoder, fødevarer, der er 
fremstillet ved nye fremstillingsprocesser, 
som kan have en indvirkning på fødevaren, 
samt fødevarer, der indeholder eller består 
af industrielt fremstillede nanomaterialer. 
Fødevarer fremstillet på grundlag af nye 
plantesorter eller dyreracer frembragt ved 
traditionelle forædlings- eller avlsmetoder 
bør ikke betragtes som nye fødevarer. 
Endvidere bør det præciseres, at fødevarer 
fra tredjelande, som er nye fødevarer i 
Unionen, kun kan betragtes som 
traditionelle, når de stammer fra 
primærproduktion som defineret i 
forordning (EF) nr. 178/2002, uanset om 
de er forarbejdede eller uforarbejdede 
(f.eks. frugt, skinke, frugtsaft). Imidlertid 
bør fødevarer, der er fremstillet på denne 
måde, hverken omfatte fødevarer, der 
stammer fra dyr eller planter, som er 
frembragt ved ikke-traditionelle avls- eller 
forædlingsmetoder, eller fødevarer 
fremstillet af sådanne dyrs afkom eller 
fødevarer, der er fremstillet ved nye 
fremstillingsprocesser.

Or. ro

Begrundelse

Dette instrument tager sig af regulering af markedsføring af nye fødevarer på det indre 
marked, hvad enten de er fremstillet i EU eller, under særlige omstændigheder, i tredjelande. 
Forordningen omfatter ikke fødevarer, som er fremstillet til markeder i tredjelande.
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Ændringsforslag 128
Oreste Rossi

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(18a) For at undgå dyreforsøg bør forsøg 
med hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun finde sted som en sidste 
udvej. Denne forordning bør sikre, at 
forsøg med hvirveldyr minimeres, med 
særlig fokus på gentagelser af forsøg, og 
fremme anvendelsen af forsøgsmetoder 
uden brug af dyr samt intelligente 
teststrategier. Eksisterende resultater fra 
forsøg med hvirveldyr bør udveksles i 
forbindelse med udviklingen af nye 
fødevarer. I henhold til Rådets direktiv 
86/609/EØF af 24. november 1986 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af dyr, der 
anvendes til forsøg og andre 
videnskabelige formål,1 skal forsøg med 
hvirveldyr ligeledes erstattes, reduceres 
eller forfines. Gennemførelsen af denne 
forordning bør, hvor dette er muligt, 
baseres på anvendelsen af relevante, 
alternative forsøgsmetoder. Senest syv år 
efter denne forordnings ikrafttræden bør 
Kommissionen foretage en gennemgang 
af reglerne om databeskyttelse af 
resultater fra forsøg med hvirveldyr og, 
hvor dette er nødvendigt, ændre disse 
regler. 
1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.

Or. it

Begrundelse

Undgåelse af gentagne forsøg betyder f.eks., at det ikke længere vil være muligt at påføre et 
dyr genfremkomst af tumorer, hvilket gør det umuligt at fastslå, hvilke sundhedsmæssige 
konsekvenser anden eller tredje behandlingscyklus måtte have. Det bør huskes, at 
genopståede tumorer dukker op hos mindst 30 % af de mennesker, som er blevet opereret for 
tumorer eller sarkomer. Hvis dyreforsøg ikke tillades, betyder det, at det i stedet er 
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nødvendigt at udføre forsøgene direkte på patienten.

Ændringsforslag 129
Pilar Ayuso og Renate Sommer

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(19a) Etiske og miljømæssige aspekter må 
tages i betragtning som en del af 
risikostyringen under 
godkendelsesproceduren. Disse aspekter 
bør vurderes af henholdsvis Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny
Teknologi og Det Europæiske 
Miljøagentur.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genskaber delvis ændringsforslag 23 fra Parlamentets 
førstebehandling.

Ændringsforslag 130
Oreste Rossi

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) Hvis traditionelle fødevarer fra 
tredjelande er optaget på listen over 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, bør 
de kunne markedsføres i Unionen på de 
betingelser, under hvilke den langvarige 
sikre anvendelse som fødevare er blevet 
påvist. Når det drejer sig om 
sikkerhedsvurdering og styring af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, bør 
deres langvarige sikre anvendelse som 

(22) Når det drejer sig om
sikkerhedsvurdering og styring af 
traditionelle fødevarer fra tredjelande, bør 
de gældende EU-bestemmelser tages i 
betragtning.
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fødevare i deres oprindelsestredjeland
tages i betragtning. Langvarig sikker 
anvendelse som fødevare bør ikke omfatte 
anvendelse som non-food eller 
anvendelse, der ikke er forbundet med 
normal kost.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå import og markedsføring af varer, der ikke overholder EU-
lovgivningen, eller hvis sammensætning helt eller delvis hidrører fra udrydningstruede dyre-
eller plantearter.

Ændringsforslag 131
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 34

Rådets holdning Ændringsforslag

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med artikel 5 
og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 
28. juni 1999 om fastsættelse af de 
nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen.

udgår

1 EUT C 184 af 30.8.2008, s. 23.

Or. en

Ændringsforslag 132
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 35

Rådets holdning Ændringsforslag

(35) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at præcisere visse 

udgår
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definitioner for at sikre en harmoniseret 
gennemførelse af disse bestemmelser i 
medlemsstaterne på grundlag af relevante 
kriterier, herunder definitionen af 
"industrielt fremstillet nanomateriale", 
under hensyntagen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling og ikke-
traditionelle avlsmetoder, der omfatter 
teknikker til ukønnet formering af 
genetisk identiske dyr, som ikke er 
anvendt til fødevareproduktion i Unionen 
før den 15. maj 1997. Desuden bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage passende 
overgangsforanstaltninger og til at 
opdatere listen over traditionelle 
fødevarer fra tredjelande og EU-listen.

Or. en

Ændringsforslag 133
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Betragtning 36

Rådets holdning Ændringsforslag

(36) Derudover bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
vedrørende kriterierne for, hvornår 
fødevarer kan anses for at have været 
anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 
i Unionen før den 15. maj 1997. Det er 
særlig vigtigt, at Kommissionen hører 
eksperter i den forberedende fase i 
overensstemmelse med det tilsagn, den 
har givet i meddelelsen af 9. december 
2009 om anvendelse af artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

(36) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende kriterierne for, 
hvornår fødevarer kan anses for at have 
været anvendt til konsum i nævneværdigt 
omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 
vedrørende bestemmelse af, hvorvidt en 
fødevaretype er omfattet af denne 
forordning, vedrørende justering og 
tilpasning af definitionen på "industrielt 
fremstillede nanomaterialer" til de 
tekniske og videnskabelige fremskridt og i 
overensstemmelse med de definitioner, der 
efterfølgende vedtages på internationalt 
plan, vedrørende bestemmelser om 
fremgangsmåden i sager, hvor 
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Kommissionen ikke har nogen 
oplysninger om anvendelsen af en 
fødevare til konsum før 15. maj 1997, 
samt vedrørende bestemmelserne om 
anvendelse af artikel 4, stk. 1, og 
opdatering af EU-listen. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer i forbindelse med sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau.

Or. en

Ændringsforslag 134
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2b. Hvor det er nødvendigt, og under 
hensyntagen til anvendelsesområdet 
defineret i denne artikel kan 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
21 og med forbehold af betingelserne i 
artikel 22 og 23 bestemme, hvorvidt en 
fødevaretype er omfattet af denne 
forordning. Hvis en ny fødevare kan have 
en indvirkning på det menneskelige 
legeme, der kan sammenlignes med et 
lægemiddels virkning, anmoder 
Kommissionen Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA) om en 
udtalelse om, hvorvidt den nye fødevare er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 
31. marts 2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur1 og derfor ikke er 
omfattet af nærværende forordning. 
1 EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.
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Or. en

Begrundelse

Parlamentets førstebehandling, ændringsforslag 91.

Ændringsforslag 135
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage yderligere 
kriterier for at præcisere definitionerne i 
denne artikels stk. 2, litra a), nr. i)-iv), og 
litra c), d) og e), efter 
forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

3. På baggrund af de forskellige 
definitioner af nanomaterialer, der er 
offentliggjort af forskellige organer på 
internationalt plan, og den stadige 
tekniske og videnskabelige udvikling 
inden for nanoteknologier justerer og 
tilpasser Kommissionen denne artikels stk. 
2, litra c), til den tekniske og 
videnskabelige udvikling og i 
overensstemmelse med de definitioner, der 
efterfølgende fastlægges på internationalt 
plan, ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 21 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 22 og 
23.

Or. en

Begrundelse

Parlamentets førstebehandling, ændringsforslag 92 og 35.

Ændringsforslag 136
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt, kan den 
kompetente myndighed høre andre 

3. For at sikre, at oplysningerne 
vedrørende klassificeringen af nye 
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kompetente myndigheder og 
Kommissionen om, i hvilket omfang en 
fødevare blev anvendt til konsum i 
Unionen før den 15. maj 1997. Svar på 
enhver sådan høring fremsendes også til 
Kommissionen. Kommissionen 
sammenfatter de modtagne svar og 
underretter alle kompetente myndigheder 
om resultatet af høringen.

fødevarer er komplette, vedtager 
Kommissionen senest den .....* 
bestemmelser om fremgangsmåden i 
sager, hvor Kommissionen ikke har nogen 
oplysninger om anvendelsen af en 
fødevare til konsum før den 15. maj 1997, 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 21 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 22 og 
23.
*Seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Parlamentets førstebehandling, ændringsforslag 40.

Ændringsforslag 137
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
stk. 3 efter forskriftsproceduren i 
artikel 19, stk. 2.

4. Kommissionen kan vedtage detaljerede 
bestemmelser om anvendelsen af stk. 1,
navnlig for så vidt angår typen af 
oplysninger, der skal indsamles fra 
medlemsstaterne og/eller fra 
fødevarevirksomhedslederne, ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 21 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 22 og 23.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4, stk. 2, fra Kommissionsdokumentet.
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Ændringsforslag 138
Pilar Ayuso og Renate Sommer

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 8 – litra c a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

ca) i forbindelse med risikostyringen tages 
der højde for Det Europæiske 
Miljøagenturs udtalelse – som skal 
offentliggøres senest på samme dato som 
EFSA's vurdering – om, hvorvidt der i 
fremstillingsprocessen og ved normal 
indtagelse er negative konsekvenser for 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genskaber delvis ændringsforslag 47 fra Parlamentets 
førstebehandling.

Ændringsforslag 139
Pilar Ayuso og Renate Sommer

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 8 –  litra c b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

cb) i forbindelse med risikostyringen tages 
der højde for udtalelsen fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi – som skal offentliggøres senest 
på samme dato som EFSA's vurdering –
om, i hvilken udstrækning der er etiske
indvendinger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genskaber delvis ændringsforslag 48 fra Parlamentets 
førstebehandling.
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Ændringsforslag 140
Daciana Octavia Sârbu

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 8 – litra c c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

cc) den hidrører ikke fra et klonet dyr 
eller dets efterkommere.

Or. en

Begrundelse

I betænkningen fra Parlamentets førstebehandling godkendtes det specifikt, at fremtidig 
lovgivning skulle forbyde, at sådanne fødevarer markedsføres i EU. Dette ændringsforslag vil 
sikre, at disse fødevarer ikke markedsføres, før denne type lovgivning forelægges.

Ændringsforslag 141
Pilar Ayuso og Renate Sommer

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Fødevarer, der har været genstand for 
fremstillingsprocesser, hvor særlige 
risikovurderingsmetoder er påkrævet 
(f.eks. fødevarer, der indeholder 
industrielt fremstillede nanomaterialer), 
må optages på EU-listen under 
forudsætning af, at der findes 
tilstrækkelige 
sikkerhedsvurderingsmetoder, som EFSA 
anser for egnede til vurdering af, om 
anvendelsen af de pågældende fødevarer 
er sikker.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genskaber delvis ændringsforslag 50 fra Parlamentets 
førstebehandling.
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Ændringsforslag 142
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. EU-listen opdateres efter proceduren i 
forordning (EF) nr. 1331/2008 og, hvor det 
er relevant, i overensstemmelse med 
artikel 16 i nærværende forordning.

1. Kommissionen opdaterer EU-listen, 
bl.a. i tilfælde af databeskyttelse som 
omtalt i artikel 16, efter proceduren i 
forordning (EF) nr. 1331/2008. Uanset stk. 
4-6 i artikel 7 i forordning (EF) nr. 
1331/2008 vedtages forordningen, som 
opdaterer EU-listen ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 21 og med forbehold af 
betingelserne i artikel 22 og 23. 
Kommissionen offentliggør EU-listen på 
en særlig side på sit websted.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 4, fra Kommissionsdokumentet.

Ændringsforslag 143
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2a. Inden udløbet af fristen i artikel 16, 
stk. 1, skal EU-listen opdateres i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel således at, forudsat at den 
godkendte fødevare stadig lever op til 
betingelserne i denne forordning, de 
konkrete oplysninger omhandlet i denne 
artikels stk. 2, litra g), ikke længere 
medregnes.
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Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 4, fra Kommissionsdokumentet.

Ændringsforslag 144
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 2 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2b. Med henblik på at opdatere EU-listen 
via indskrivning af nye fødevarer, når 
fødevaren ikke består af eller indeholder 
fødevarer, som er underlagt 
databeskyttelse ifølge artikel 16, og:
a) den nye fødevare svarer til eksisterende 
fødevarer i sammensætning, stofskifte og 
indholdet af uønskede stoffer,
eller
b) den nye fødevare består af eller 
indeholder fødevarer, der tidligere er 
godkendt til konsum i EU, og den nye 
påtænkte anvendelse kan antages ikke at 
øge forbrugernes, herunder sårbare 
gruppers, indtagelse væsentligt,
finder meddelelsesproceduren i denne 
forordnings artikel 11 tilsvarende 
anvendelse, uanset denne artikels stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Parlamentets førstebehandling, ændringsforslag 86.
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Ændringsforslag 145
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 6 og 7

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Den interesserede part kan når som 
helst i proceduren trække sin ansøgning 
tilbage.

6. Med henblik på at sikre, at 
meddelelsesproceduren i denne artikel 
fungerer problemfrit, vedtager 
Kommissionen senest den ...* detaljerede 
bestemmelser om anvendelsen af denne 
artikel ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 21 og med 
forbehold af betingelserne i artikel 22 og 
23.

7. Kommissionen vedtager senest …*
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af denne artikel efter 
forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.
*EUT: et år efter denne forordnings ikrafttræden.
Indsæt venligst datoen

*Seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 146
Elena Oana Antonescu

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Producenten skal omgående underrette 
Kommissionen om:

2. Producenten eller myndigheden skal 
omgående underrette Kommissionen om:

Or. ro

Begrundelse

Obligatorisk indberetning af supplerende oplysninger, som kan have betydning for 
vurderingen af, hvorvidt en ny fødevare er sikker at anvende, kan ikke udelukkende overlades 
til aktørerne – i dette tilfælde producenten – da det ikke er i producentens interesse at give 
oplysninger, som kan føre til, at en ny fødevare ikke optages på EU-listen. Forordningen bør 
derfor åbne for en ny kanal, gennem hvilken Kommissionen kan modtage nye videnskabelige 
eller tekniske oplysninger om nye fødevarer, når producenten undlader at gøre dette.
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Ændringsforslag 147
Elena Oana Antonescu

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 17 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) EU-listen som omhandlet i artikel 7, stk. 
1, og listen over traditionelle fødevarer fra 
tredjelande som omhandlet i artikel 7, stk. 
2, på en særskilt side på Kommissionens 
websted

a) EU-listen som omhandlet i artikel 7, stk. 
1, og listen over traditionelle fødevarer fra 
tredjelande som omhandlet i artikel 7, stk. 
2, på en særskilt side på Kommissionens 
websted på alle officielle EU-sprog

Or. ro

Ændringsforslag 148
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 21

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter for en periode på fem 
år efter denne forordnings ikrafttræden. 
Kommissionen aflægger en rapport om de 
delegerede beføjelser senest seks måneder 
inden udløbet af perioden på fem år. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet tilbagekalder delegationen i 
henhold til artikel 22. 

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i artikel 2, stk. 2, litra b), 
artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 3 og 4, 
artikel 9, stk. 1, artikel 11, stk. 6 og artikel 
20 omhandlede delegerede retsakter for en 
periode på fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden. Delegationen af beføjelser 
forlænges automatisk for perioder af 
samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 
delegationen i henhold til artikel 22. Så 
snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom. 

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
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artikel 22 og 23 anførte betingelser. artikel 22 og 23 anførte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 149
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 22

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Den i artikel 20 omhandlede delegation 
af beføjelser kan når som helst 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

1. Den i artikel 2, stk. 2, litra b), artikel 3, 
stk. 3, artikel 4, stk. 3 og 4, artikel 9, stk. 
1, artikel 11, stk. 6 og artikel 20
omhandlede delegation af beføjelser kan 
når som helst tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.

2. En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom senest 
en måned, inden den træffer endelig 
afgørelse, og oplyser samtidig hvilke 
delegerede beføjelser, der eventuelt vil 
blive tilbagekaldt, samt begrundelsen
herfor.

2. En institution, der indleder en intern
procedure for at beslutte, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for rimelig tid, inden den 
træffer endelig afgørelse, og tilkendegiver
samtidig hvilke delegerede beføjelser, der 
eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt 
eventuelle begrundelser herfor.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er nævnt 
i afgørelsen, til ophør. Den træder i kraft 
øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, 
der præciseres i afgørelsen. Den berører 
ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er nævnt 
i afgørelsen, til ophør. Den træder i kraft 
øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, 
der præciseres i afgørelsen. Den berører 
ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning - ændringsretsakt
Artikel 23

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod den delegerede retsakt 
inden for tre måneder fra underretningen.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for to måneder fra underretningen.
Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt ved fristens udløb, eller har både 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
fristens udløb meddelt Kommissionen, at 
de har besluttet ikke at gøre indsigelse, 
træder den delegerede retsakt i kraft på 
den dato, der er fastsat i deri.

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt ved fristens udløb, offentliggøres 
den i Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat i 
deri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
både Europa-Parlamentet og Rådet har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt, træder 
retsakten ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
anfører begrundelsen herfor.

Or. en


