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Ændringsforslag 11
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 290, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bestemmes, at ”De lovgivningsmæssige 
retsakter [udtrykkeligt] afgrænser 
delegationens formål, indhold, omfang og 
varighed”.

Or. en

Ændringsforslag 12
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Selvom bilagene til direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF indeholder tekniske 
elementer, som muligvis skal tilpasses eller 
ajourføres for at tage hensyn til 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, giver 
direktiverne ikke Kommissionen de 
nødvendige beføjelser til hurtigt at tilpasse 
eller ajourføre bilagene for at tage hensyn 
til denne udvikling. Derudover giver 
direktiv 1999/4/EF ikke Kommissionen de 
nødvendige beføjelser til hurtigt at tilpasse 
eller ajourføre direktivets bilag for at tage 
hensyn til den tekniske udvikling til trods 
for, at bilaget indeholder tekniske 
elementer, som også muligvis skal 
tilpasses eller ajourføres for at tage 
hensyn til denne udvikling. Slutteligt er
afsnit A og afsnit B, punkt 1), i bilag I til 

(3) Bilagene til direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF indeholder tekniske 
elementer, som muligvis skal tilpasses eller 
ajourføres for at tage hensyn til 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder. I det omfang 
disse bestemmelser vedrører ikke-
væsentlige tekniske elementer, navnlig i 
afsnit B, C og D i bilag I til direktiv 
2000/36/EF, er det hensigtsmæssigt at give 
Kommissionen delegeret beføjelse til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten med henblik på at 
bringe disse bilag i overensstemmelse med 
relevante udviklinger i internationale 
standarder eller for at tage hensyn til den 
tekniske udvikling.
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direktiv 2000/36/EF ikke omfattet af 
Kommissionens beføjelser til at tilpasse 
visse bestemmelser i dette bilag til den 
tekniske udvikling selvom bilaget 
indeholder tekniske elementer, som 
muligvis skal tilpasses eller ajourføres for 
at tage hensyn til denne udvikling. For at 
sikre en konsekvent gennemførelse af 
direktiv 1999/4/EF, 2000/36/EF,
2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF bør Kommissionen derfor 
tillægges yderligere beføjelser til at 
tilpasse og ajourføre bilagene til direktiv 
1999/4/EF, 2000/36/EF, 2001/111/EF og 
2001/114/EF for at tage hensyn til de 
tekniske fremskridt og til udviklingen 
inden for internationale standarder.

Or. de

Ændringsforslag 13
Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF for at tage hensyn til den 
tekniske udvikling og/eller eventuelt 
udviklingen inden for internationale 
standarder bør Kommissionen, i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290, derfor tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter med følgende rækkevidde 
og indhold: tilpasning eller ajourføring af 
de tekniske egenskaber (normalt udtrykt i 
procent) hvad angår 
produktbeskrivelserne og definitionerne i 
bilaget til direktiv 1999/4/EF; tilpasning 
eller ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i procent og/eller gram)
hvad angår betegnelserne og 

(4) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF for at tage hensyn til den 
tekniske udvikling og/eller eventuelt 
udviklingen inden for internationale 
standarder bør Kommissionen, i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290, derfor tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter med følgende rækkevidde 
og indhold: tilpasning eller ajourføring af 
de tekniske egenskaber hvad angår direktiv 
2000/36/EF, bilag I, afsnit A, B, C og D 
samt bilag II; tilpasning eller ajourføring 
af de tekniske egenskaber hvad angår 
direktiv 2001/111/EF, bilag I, afsnit B; 
tilpasning eller ajourføring af de tekniske 
egenskaber hvad angår direktiv 
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definitionerne i direktiv 2000/36/EF, bilag 
I, afsnit A, B, C og D; tilpasning eller 
ajourføring af de tekniske egenskaber hvad 
angår varebetegnelserne og definitionerne 
i afsnit A og B i bilaget til direktiv 
2001/111/EF; tilpasning eller ajourføring 
af de tekniske egenskaber (normalt udtrykt 
i gram og/eller procent) hvad angår 
varebetegnelserne og definitionerne i
direktiv 2001/113/EF, bilag I og II samt 
bilag III, afsnit B, og tilpasning eller 
ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i procent) hvad angår 
varebetegnelserne og definitionerne i
direktiv 2001/114/EF, bilag I og II.

2001/113/EF, bilag II samt bilag III, afsnit 
B;

Or. de

Ændringsforslag 14
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF for at tage hensyn til den 
tekniske udvikling og/eller eventuelt
udviklingen inden for internationale 
standarder bør Kommissionen, i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290, derfor tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter med følgende rækkevidde 
og indhold: tilpasning eller ajourføring af 
de tekniske egenskaber (normalt udtrykt i 
procent) hvad angår produktbeskrivelserne 
og definitionerne i bilaget til direktiv 
1999/4/EF; tilpasning eller ajourføring af 
de tekniske egenskaber (normalt udtrykt i 
procent og/eller gram) hvad angår 
betegnelserne og definitionerne i direktiv 
2000/36/EF, bilag I, afsnit A, B, C og D; 
tilpasning eller ajourføring af de tekniske 

(4) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF for at tage hensyn til den 
tekniske udvikling og udviklingen inden 
for de relevante internationale standarder 
bør Kommissionen, i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290, derfor tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter med 
følgende rækkevidde og indhold: tilpasning 
eller ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i procent) hvad angår 
produktbeskrivelserne og definitionerne i 
bilaget til direktiv 1999/4/EF; tilpasning 
eller ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i procent og/eller gram) 
hvad angår betegnelserne og definitionerne 
i direktiv 2000/36/EF, bilag I, afsnit A, B, 
C og D; tilpasning eller ajourføring af de 
tekniske egenskaber hvad angår 
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egenskaber hvad angår varebetegnelserne 
og definitionerne i afsnit A og B i bilaget 
til direktiv 2001/111/EF; tilpasning eller 
ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i gram og/eller procent) 
hvad angår varebetegnelserne og 
definitionerne i direktiv 2001/113/EF, bilag 
I og II samt bilag III, afsnit B, og tilpasning 
eller ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i procent) hvad angår 
varebetegnelserne og definitionerne i 
direktiv 2001/114/EF, bilag I og II.

varebetegnelserne og definitionerne i afsnit 
A og B i bilaget til direktiv 2001/111/EF; 
tilpasning eller ajourføring af de tekniske 
egenskaber (normalt udtrykt i gram og/eller 
procent) hvad angår varebetegnelserne og 
definitionerne i direktiv 2001/113/EF, bilag 
I og II samt bilag III, afsnit B, og tilpasning 
eller ajourføring af de tekniske egenskaber 
(normalt udtrykt i procent) hvad angår 
varebetegnelserne og definitionerne i 
direktiv 2001/114/EF, bilag I og II.

Or. en

Ændringsforslag 15
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 2
Direktiv 2000/36/EF
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag 1, afsnit A, samt ændre
afsnit B, C og D for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre bilag I, afsnit B, 
C og D i for at tage højde for udviklingen 
inden for de relevante internationale 
standarder, hvis det er hensigtsmæssigt, og 
for den tekniske udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 16
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2
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Direktiv 2000/36/EF
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag 1, afsnit A, samt ændre 
afsnit B, C og D for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag 1, afsnit A, samt ændre 
afsnit B, C og D for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder og for den 
tekniske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 17
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3
Direktiv 2001/111/EF
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 5 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilagets afsnit A, samt ændre 
afsnit B for at tage højde for udviklingen 
inden for de relevante internationale 
standarder, hvis det er hensigtsmæssigt, og 
for den tekniske udvikling.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 5 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilagets afsnit A, samt ændre 
afsnit B for at tage højde for udviklingen 
inden for de relevante internationale 
standarder og for den tekniske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 18
Renate Sommer
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Forslag til forordning
Artikel 4 
Direktiv 2001/113/EF
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag I, samt ændre bilag II 
og bilag III, afsnit B, for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre bilag II og bilag 
III, afsnit B, for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 19
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EF
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag I, samt ændre bilag II 
og bilag III, afsnit B, for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag I, samt ændre bilag II 
og bilag III, afsnit B, for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder og for den 
tekniske udvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 20
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 4 
Direktiv 2001/113/EF
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 
egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag I, samt ændre bilag II 
og bilag III, afsnit B, for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre bilag II med 
henblik på at tilføje ingredienser men ikke 
fjerne ingredienser fra dette bilag samt 
ændre bilag III, afsnit B, for at tage højde 
for udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder.

Or. en

Begrundelse

Bilag II indeholder en udtømmende liste over, hvilke ingredienser der kan anvendes i 
marmelade. Nogle innovative producenter ønsker måske at anvende nye ingredienser, f.eks.
hyldeblomst. Delegation af beføjelser på dette område vil muliggøre en hurtigere 
godkendelse. I modsat fald vil man skulle igennem den fælles beslutningsprocedure, hver 
gang en ingrediens skulle tilføjes. Det bør dog kun være muligt at fjerne en ingrediens 
gennem den fælles beslutningsprocedure, således at produkter, der allerede er på markedet, 
sikres større sikkerhed.

Ændringsforslag 21
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EF 
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at ændre de tekniske 

For at tage hensyn til de tekniske 
fremskridt og udviklingen inden for de 
relevante internationale standarder 
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egenskaber i varebetegnelser og 
definitioner i bilag I, samt ændre bilag II 
og bilag III, afsnit B, for at tage højde for 
udviklingen inden for de relevante 
internationale standarder, hvis det er 
hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

bemyndiges Kommissionen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 6 for at tilføje ingredienser 
men ikke fjerne ingredienser fra bilag II 
samt ændre bilag III, afsnit B.

Or. en

Begrundelse

Producenter af marmelade og frugtgelé ønsker måske at fremstille produkter med nye 
ingredienser, der i øjeblikket ikke er opført i bilag II. Delegation af beføjelser på dette 
område vil i givet fald muliggøre en hurtigere godkendelse af disse produkter. Ved at 
begrænse Kommissionens beføjelser, således at den kun kan tilføje og ikke fjerne 
ingredienser, beskyttes nuværende produkter, og markederne åbnes for nye.

Ændringsforslag 22
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4
Rådets direktiv 2001/113/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omtalt i artikel 5, tillægges 
Kommissionen for en ubestemt periode fra 
den […]. (Publikationskontoret udfylder 
ikrafttrædelsesdatoen for denne 
ændringsretsakt).

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
…*. Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelserne 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.
_______________
*EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.
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Or. en

Ændringsforslag 23
Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 5 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 træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på en senere dato, der er 
angivet heri. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

3. Den i artikel 5 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. Afgørelsen får virkning fra dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 24
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. De konsoliderede udgaver af 
direktiv 1999/4/EF, 2000/36/EF, 
2001/111/EF, 2001/113/EF og 
2001/114/EF udarbejdes senest tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.
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Or. fr


