
AM\812695SV.doc PE440.200v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2008/0002(COD)

14.4.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
126 - 150

Förslag till andrabehandlingsrekommendation
Kartika Tamara Liotard
(PE428.273v03-00)

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om ändring av 
förordning (EG) nr1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) 
nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
(11261/2009 – C7-.../2010 – 2008/0002(COD))



PE440.200v01-00 2/19 AM\812695SV.doc

SV

AM_Com_LegRecomm



AM\812695SV.doc 3/19 PE440.200v01-00

SV

Ändringsförslag 126
Theodoros Skylakakis

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Ett gott skydd för folkhälsan bör 
säkerställas i unionens politik. Vederbörlig 
uppmärksamhet bör när så är lämpligt 
ägnas skyddet av miljön och djurs 
välbefinnande.

(2) Ett gott skydd för folkhälsan bör 
säkerställas i unionens politik. Vederbörlig 
uppmärksamhet bör när så är lämpligt 
ägnas skyddet av miljön och djurs 
välbefinnande, med hänsyn till deras 
förmodade förmåga att tänka och känna.

Or. en

Motivering

Djurs förmodade förmåga att tänka och känna varierar från art till art, och detta bör när så 
är lämpligt ägnas vederbörlig uppmärksamhet. 

Ändringsförslag 127
Elena Oana Antonescu

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(6) Det bör också klargöras att ett 
livsmedel bör betraktas som nytt när en 
produktionsteknik som inte tidigare 
använts i unionen för 
livsmedelsproduktion tillämpas på det 
livsmedlet. Särskilt ny teknik inom avel 
och växtförädling och 
livsmedelsproduktion som har en inverkan 
på livsmedel och därmed eventuellt på 
livsmedelssäkerheten, bör omfattas av 
denna förordning. Till nya livsmedel bör 
därför räknas livsmedel som härrör från 
djur och som framställts genom icke-
traditionell avelsteknik eller från deras 
avkomma, livsmedel som härrör från 
växter som framställts genom 

(6) Det bör också klargöras att ett 
livsmedel bör betraktas som nytt när en 
produktionsteknik som inte tidigare 
använts för produktion av livsmedel 
avsedda att säljas och konsumeras i 
unionen tillämpas på det livsmedlet. 
Särskilt ny teknik inom avel och 
växtförädling och livsmedelsproduktion 
som har en inverkan på livsmedel och 
därmed eventuellt på livsmedelssäkerheten, 
bör omfattas av denna förordning. Till nya 
livsmedel bör därför räknas livsmedel som 
härrör från djur och som framställts genom 
icke-traditionell avelsteknik eller från deras 
avkomma, livsmedel som härrör från 
växter som framställts genom 
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icke-traditionell förädlingsteknik, 
livsmedel som framställts genom nya 
produktionsprocesser som kan ha en 
inverkan på livsmedel samt livsmedel som 
innehåller eller består av konstruerade 
nanomaterial. Livsmedel som framställts 
av nya växtsorter eller djurraser som är 
resultatet av traditionella avels- eller 
förädlingstekniker bör inte betraktas som 
nya livsmedel. Vidare bör det klargöras att 
livsmedel från tredjeländer som är nya i 
unionen kan betraktas som traditionella 
endast om de härrör från primärproduktion 
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 178/2002, oavsett om de är bearbetade 
eller obearbetade (t.ex. frukt, sylt, 
fruktjuice). Livsmedel som framställts på 
detta sätt bör dock inte inbegripa livsmedel 
som har framställts av djur eller växter på 
vilka en icke-traditionell avels- eller 
förädlingsteknik tillämpats, livsmedel som 
har framställts från avkomman från sådana 
djur eller livsmedel på vilka en ny 
produktionsmetod tillämpas.

icke-traditionell förädlingsteknik, 
livsmedel som framställts genom nya 
produktionsprocesser som kan ha en 
inverkan på livsmedel samt livsmedel som 
innehåller eller består av konstruerade 
nanomaterial. Livsmedel som framställts 
av nya växtsorter eller djurraser som är 
resultatet av traditionella avels- eller 
förädlingstekniker bör inte betraktas som 
nya livsmedel. Vidare bör det klargöras att 
livsmedel från tredjeländer som är nya i 
unionen kan betraktas som traditionella 
endast om de härrör från primärproduktion 
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 178/2002, oavsett om de är bearbetade 
eller obearbetade (t.ex. frukt, sylt, 
fruktjuice). Livsmedel som framställts på 
detta sätt bör dock inte inbegripa livsmedel 
som har framställts av djur eller växter på 
vilka en icke-traditionell avels- eller 
förädlingsteknik tillämpats, livsmedel som 
har framställts från avkomman från sådana 
djur eller livsmedel på vilka en ny 
produktionsmetod tillämpas.

Or. ro

Motivering

Denna förordning handlar om att reglera utsläppandet på den inre marknaden av nya
livsmedel, vare sig de är tillverkade i EU eller, under specifika omständigheter, i 
tredjeländer. Däremot omfattar den inte livsmedel som tillverkas för tredjeländers 
marknader.

Ändringsförslag 128
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18a) För att undvika djurförsök bör 
försök på ryggradsdjur för de ändamål 
som avses i denna förordning endast 
utföras som en sista utväg. Denna 
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förordning bör säkerställa att försök på 
ryggradsdjur görs i så liten omfattning 
som möjligt, med särskild hänsyn till 
dubblering av försök, samt främja 
försöksmetoder av annat slag än 
djurförsök, och likaså intelligenta 
försöksstrategier. Det bör vara 
obligatoriskt att dela med sig av befintliga 
testresultat från försök på ryggradsdjur i 
samband med att nya livsmedel utvecklas. 
I enlighet med rådets direktiv 86/609/EEG 
av den 24 november 1986 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om skydd av djur 
som används för försök och andra 
vetenskapliga ändamål1 måste dessutom 
försök på ryggradsdjur ersättas, 
begränsas eller förbättras. Tillämpningen 
av denna förordning bör när så är möjligt 
grundas på användningen av lämpliga 
alternativa testmetoder. Senast sju år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
bör kommissionen se över 
bestämmelserna för dataskydd avseende 
resultat från försök på ryggradsdjur, och i 
förekommande fall ändra dessa 
bestämmelser.
__________
1 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.

Or. it

(Jämför ändringsförslag 25 från föredraganden.)

Motivering

Att undvika dubblering av försök skulle bland annat innebära att det inte längre skulle vara 
möjligt att få tumörer att återuppträda hos djur, vilket i sin tur skulle göra det omöjligt att 
fastställa hälsoeffekterna i den andra eller tredje behandlingsomgången. Man bör ha i åtanke 
att tumörer återkommer i minst 30 % av de fall de människor opererats för tumörer eller 
sarkom. Att inte tillåta sådana djurförsök skulle innebära att försöken måste göras direkt på 
patienterna.
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Ändringsförslag 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(19a) Etiska aspekter och miljöaspekter 
måste ingå i riskhanteringen under 
förfarandet för godkännande. Dessa 
aspekter bör bedömas av 
Europeiska gruppen för etik i vetenskap 
och ny teknik samt Europeiska 
miljöbyrån.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 23 från Europaparlamentets första behandling återinförs delvis. 

Ändringsförslag 130
Oreste Rossi

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Om traditionella livsmedel från 
tredjeländer är upptagna i förteckningen 
över traditionella livsmedel från 
tredjeländer bör de få släppas ut på 
marknaden inom unionen på villkor som 
motsvarar dem för livsmedel vars tidigare 
användning har visat sig vara säker. Vad 
gäller säkerhetsbedömning och hantering 
av traditionella livsmedel från tredjeländer 
bör det beaktas om den tidigare 
användningen av dessa i deras 
ursprungsland varit säker. När det 
bedöms huruvida den tidigare 
användningen av ett livsmedel varit säker, 
bör användning för annat än livsmedel 
eller för annat än normala kostvanor inte 

(22) Vad gäller säkerhetsbedömning och 
hantering av traditionella livsmedel från 
tredjeländer bör gällande EU-normer
beaktas.
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beaktas.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att undvika import eller utsläppande på marknaden av produkter som inte 
är förenliga med EU:s regelverk och vars sammansättning helt eller delvis härrör från djur-
eller växtarter som hotas av utrotning.

Ändringsförslag 131
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 34

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(34) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra denna förordning bör antas 
i enlighet med artiklarna 5 och 7 i rådets 
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 
om de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

utgår

__________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. en

Ändringsförslag 132
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 35

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(35) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att förtydliga vissa definitioner 
för att säkerställa att medlemsstaterna 
tillämpar dessa bestämmelser på ett 
harmoniserat sätt på grundval av 
relevanta kriterier, inbegripet definitionen 

utgår
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av konstruerade nanomaterial, med 
beaktande av den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, och icke 
traditionell avelsteknik som inbegriper 
teknik som används för asexuell 
reproduktion av genetiskt identiska djur 
som inte använts för livsmedelsproduktion 
inom unionen före den 15 maj 1997. 
Kommissionen bör vidare ges befogenhet 
att anta eventuella lämpliga 
övergångsbestämmelser och uppdatera 
förteckningen över traditionella livsmedel 
från tredjeländer och 
unionsförteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 133
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Skäl 36

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör vidare ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
avseende de kriterier enligt vilka livsmedel 
kan anses ha använts som människoföda i 
betydande omfattning inom unionen före 
den15 maj1997. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen hör experter 
under det förberedande arbet, i enlighet 
med det åtagande kommissionen gjort i 
meddelandet av den 9 december 2009 om 
genomförandet av artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

(36) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt avseende de 
kriterier enligt vilka livsmedel kan anses ha 
använts som människoföda i betydande 
omfattning inom unionen före den 
15 maj 1997, fastställande av huruvida ett 
livsmedel omfattas av denna förordning, 
justering och anpassning av definitionen 
av konstruerat nanomaterial till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
och i enlighet med senare internationellt 
godkända definitioner, bestämmelser om 
hur man ska gå till väga i de fall 
kommissionen inte har någon 
information om användning som 
människoföda före den 15 maj 1997 samt 
bestämmelser om tillämpningen av 
artikel 4.1 och uppdateringen av 
unionsförteckningen. Det är av särskild 
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betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 134
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2b. Vid behov, och med beaktande av 
tillämpningsområdet enligt denna artikel, 
får kommissionen avgöra om ett livsmedel 
omfattas av denna förordning genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 21, 
dock med förbehåll för de villkor som 
anges i artiklarna 22 och 23. Om ett nytt 
livsmedel kan påverka människokroppen 
på ett sätt som är jämförbart med 
påverkan från ett läkemedel, får 
kommissionen låta Europeiska 
läkemedelsmyndigheten yttra sig om 
huruvida produkten omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet1, och därför inte 
omfattas av denna förordning.
__________
1 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 91 vid Europaparlamentets första behandling.
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Ändringsförslag 135
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ytterligare 
kriterier för att förtydliga definitionerna i 
punkt 2 a i–iv samt 2 c, d och e i denna 
artikel i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 19.2.

3. Mot bakgrund av olika internationella 
organs varierande definitioner av 
nanomaterial samt den ständiga tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen på 
nanoteknikens område ska kommissionen 
justera och anpassa punkt 2 c i denna 
artikel till de tekniska och vetenskapliga 
framstegen och i enlighet med senare 
internationellt godkända definitioner, och 
ska göra detta genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 21, dock med 
förbehåll för de villkor som anges i 
artiklarna 22 och 23.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 92 och 35 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 136
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Vid behov får den behöriga 
myndigheten samråda med andra 
behöriga myndigheter och kommissionen 
om i vilken omfattning ett livsmedel 
användes som livsmedel inom unionen 
före den 15 maj 1997. Svaren vid ett 
sådant samråd ska även överlämnas till 
kommissionen. Kommissionen ska 
sammanfatta de mottagna svaren och 

3. För att informationen om klassificering 
av nya livsmedel ska vara fullständig ska 
kommissionen senast den …*anta 
bestämmelser om hur man ska gå till väga 
i de fall kommissionen inte har någon 
information om användning som 
människoföda före den 15 maj 1997, och 
ska göra detta genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 21, dock med 
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meddela resultatet av samrådet till alla 
behöriga myndigheter.

förbehåll för de villkor som anges i 
artiklarna 22 och 23.
__________
* Sex månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 40 vid Europaparlamentets första behandling.

Ändringsförslag 137
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
tillämpningsåtgärder för punkt 3 i den 
här artikeln i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 19.2.

4. Kommissionen får anta detaljerade 
bestämmelser om tillämpningen av 
punkt 1, särskilt om vilken typ av 
information som ska samlas in från 
medlemsstaterna och/eller 
livsmedelsföretagen, och ska göra detta 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 21, dock med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 22 och 23. 

Or. en

Motivering

Artikel 4.2 från kommissionens dokument.

Ändringsförslag 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 8 – led ca (nytt)
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ca) I riskhanteringen beaktas Europeiska 
miljöbyråns yttrande om i vilken 
utsträckning produktionsprocessen och 
normal konsumtion påverkar miljön 
negativt, och detta yttrande ska 
offentliggöras senast samma dag som 
EFSA:s bedömning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 47 från Europaparlamentets första behandling återinförs delvis. 

Ändringsförslag 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 8 – led cb (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

cb) I riskhanteringen beaktas yttrandet 
från Europeiska gruppen för etik i 
vetenskap och ny teknik om i vilken 
utsträckning det finns etiska 
invändningar, och detta yttrande ska 
offentliggöras senast samma dag som 
EFSA:s bedömning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 48 från Europaparlamentets första behandling återinförs delvis. 

Ändringsförslag 140
Daciana Octavia Sârbu

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 8 – led cc (nytt)
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

cc) Det har inte framställts från ett klonat 
djur eller dess avkomma. 

Or. en

Motivering

I sitt betänkande från första behandlingen beslutade parlamentet att det i framtida 
lagstiftning ska vara förbjudet att släppa ut sådana livsmedel på EU:s marknad. Genom 
ändringsförslaget förhindrar man att livsmedlen släpps ut på marknaden innan sådan 
lagstiftning har lagts fram.

Ändringsförslag 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Livsmedel som har framställts med hjälp 
av produktionssätt som kräver särskilda 
riskbedömningsmetoder (t.ex. livsmedel 
som innehåller konstruerade 
nanomaterial) får ingå i 
unionsförteckningen förutsatt att det 
finns lämpliga riskbedömningsmetoder 
som enligt EFSA lämpar sig för att 
bedöma att livsmedlet i fråga är säkert att 
använda.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 50 från Europaparlamentets första behandling återinförs delvis. 

Ändringsförslag 142
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Unionsförteckningen ska uppdateras i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
förordning (EG) nr 1331/2008 och i 
tillämpliga fall i enlighet med artikel 16 i 
den här förordningen.

1. Kommissionen ska uppdatera 
unionsförteckningen, bland annat när det 
gäller sådant uppgiftsskydd som avses i 
artikel 16, i enlighet med det förfarande 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 1331/2008. Genom undantag från 
artikel 7.4–7.6 i förordning 
(EG) nr 1331/2008 ska förordningen om 
uppdatering av unionsförteckningen 
antas genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 21, dock med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 22 och 23. 
Kommissionen ska offentliggöra 
unionsförteckningen på en därför avsedd 
sida på sin webbplats.

Or. en

Motivering

Artikel 7.4 från kommissionens dokument.

Ändringsförslag 143
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 2g (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2g. Innan den tidsperiod som avses i 
artikel 16 .1 löper ut ska 
unionsförteckningen uppdateras i 
enlighet med punkt 1 i den här artikeln, 
så att de särskilda uppgifter som avses i 
punkt 2 g i den här artikeln stryks, 
förutsatt att det godkända livsmedlet 
fortfarande uppfyller kraven i denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Artikel 7.4 från kommissionens dokument.

Ändringsförslag 144
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 2h (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2h. När det gäller uppdateringen av 
unionsförteckningen genom införande av 
nya livsmedel, om det nya livsmedlet inte 
består av eller innehåller livsmedel som 
omfattas av uppgiftsskydd i enlighet med 
artikel 16 och
a) det nya livsmedlet motsvarar befintliga 
livsmedel i sammansättning, 
ämnesomsättning och halt av icke 
önskvärda ämnen,
eller
b) det nya livsmedlet består av eller 
innehåller livsmedel som tidigare 
godkänts för livsmedelsanvändning i 
unionen, och om det kan förväntas att den 
nya avsedda användningen inte kommer 
att öka konsumtionen väsentligt, inklusive 
bland konsumenter i utsatta grupper,
ska det anmälningsförfarande som avses i 
artikel 11 i denna förordning vara 
tillämpligt, genom undantag från punkt 1 
i denna artikel.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 86 vid Europaparlamentets första behandling.
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Ändringsförslag 145
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 11 – punkterna 6 och 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Den berörda parten får i varje skede av 
förfarandet återkalla sin ansökan.

6. För att anmälningsförfarandet enligt 
denna artikel ska fungera väl ska 
kommissionen före den …* anta 
detaljerade bestämmelser om 
tillämpningen av denna artikel genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 21, 
dock med förbehåll för de villkor som 
anges i artiklarna 22 och 23.

7. Senast den ...* ska kommissionen anta 
närmare bestämmelser för tillämpningen 
av denna artikel i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 19.2.
__________

* EUT: inför datum  två år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

__________
* Sex månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 146
Elena Oana Antonescu

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska omedelbart informera 
kommissionen om

2. Tillverkaren eller myndigheten ska 
omedelbart informera kommissionen om

Or. ro

Motivering

Att lämna ytterligare information som kan påverka bedömningen av om ett nytt livsmedel är 
säkert att använda kan inte vara en skyldighet enbart för berörda parter, i det här fallet 
tillverkaren, eftersom det inte ligger i tillverkarens intresse att lämna information som kan 
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leda till att livsmedlet inte tas upp i unionsförteckningen. Förordningen bör därför föreskriva 
en alternativ kanal genom vilken nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter om ett nytt 
livsmedel kan lämnas till kommissionen, om tillverkaren inte skulle göra detta.

Ändringsförslag 147
Elena Oana Antonescu

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 17 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) den unionsförteckning som avses i 
artikel 7.1 och den förteckning över 
traditionella livsmedel från tredjeländer 
som avses i artikel 7.2 på en därför avsedd 
sida på kommissionens webbplats,

a) den unionsförteckning som avses i 
artikel 7.1 och den förteckning över 
traditionella livsmedel från tredjeländer 
som avses i artikel 7.2 på en därför avsedd 
sida på kommissionens webbplats, på 
samtliga officiella EU-språk,

Or. ro

Ändringsförslag 148
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
det att denna förordning har trätt i kraft. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
de delegerade befogenheterna senast sex 
månader innan perioden på fem år löpt ut. 
Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 22. 

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 2.2 b, 3.3, 4.3, 
4.4, 9.1, 11.6 och 20 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
det att denna förordning har trätt i kraft. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
de delegerade befogenheterna senast sex 
månader innan perioden på fem år löpt ut. 
Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 22. 

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 



PE440.200v01-00 18/19 AM\812695SV.doc

SV

delge Europaparlamentet och rådet denna. delge Europaparlamentet och rådet denna.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 22 och 23. 

3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 22 och 23. 

Or. en

Ändringsförslag 149
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 20 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.

1. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.2 b, 3.3, 4.3, 4.4, 9.1, 11.6
och 20 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.

2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas ska 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen senast en månad innan det 
slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och skälen för detta.

2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas ska 
försöka underrätta den andra institutionen 
och kommissionen i rimlig tid innan det 
slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen för 
detta.

3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt – ändringsakt
Artikel 23

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot den delegerade akten inom en 
period på tre månader från 
delgivningsdagen.

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets 
initiativ ska denna period förlängas med 
två månader. 

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har
invänt mot den delegerade akten eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
detta datum har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända, ska den delegerade akten
träda i kraft den dag som anges i den.

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens offentliga tidning 
och träda i kraft före utgången av denna 
period om både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om 
att de inte tänker göra några 
invändningar.

3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten ska 
den inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta.

3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den inte 
träda i kraft. Den institution som invänder 
mot den delegerade akten ska ange skälen 
för detta.

Or. en


