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Amendement 11
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 290, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie wordt bepaald dat “In de 
wetgevingshandelingen (…) uitdrukkelijk 
de doelstellingen, de inhoud, de strekking 
en de duur van de bevoegdheidsdelegatie 
(worden) afgebakend.”

Or. en

Amendement 12
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Hoewel de bijlagen bij de Richtlijnen 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG en 
2001/114/EG technische elementen 
bevatten die wellicht moeten worden 
aangepast of geactualiseerd om rekening te 
houden met ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen, 
worden bij deze richtlijnen aan de 
Commissie niet de nodige bevoegdheden 
toegekend om deze bijlagen snel aan te 
passen of te actualiseren teneinde 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen. Bovendien worden aan de 
Commissie bij Richtlijn 1999/4/EG niet de 
nodige bevoegdheden toegekend om de 
bijlage daarbij snel aan te passen of te 
actualiseren teneinde rekening te houden 

(3) De bijlagen bij de Richtlijnen 
2000/36/EG, 2001/111/EG en 
2001/113/EG bevatten technische 
elementen die wellicht moeten worden 
aangepast of geactualiseerd om rekening te 
houden met ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen.
Wanneer deze bepalingen betrekking 
hebben op niet-essentiële technische 
elementen, met name in deel B, C en D
van bijlage I bij Richtlijn 2000/36/EG, in 
deel B van bijlage I bij Richtlijn 
2001/36/EG en in deel B van bijlage III 
bij Richtlijn 2001/113/EG, is het wenselijk 
de Commissie de bevoegdheid toe te 
kennen gedelegeerde handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag, teneinde deze bijlagen in 
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met de technische vooruitgang, hoewel die 
bijlage technische elementen bevat die 
wellicht eveneens moeten worden 
aangepast of geactualiseerd teneinde 
rekening te houden met deze vooruitgang. 
Voorts vallen deel A en deel B, punt 1, van 
bijlage I bij Richtlijn 2000/36/EG niet 
onder de bevoegdheden van de Commissie
om sommige bepalingen van die bijlage 
aan te passen aan de technische 
vooruitgang, hoewel zij elementen 
bevatten die wellicht moeten worden 
aangepast of geactualiseerd teneinde 
rekening te houden met de technische 
vooruitgang. Met het oog op een 
consistente tenuitvoerlegging van de 
Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 
2001/111/EG, 2001/113/EG en 
2001/114/EG dienen aan de Commissie 
derhalve eveneens de aanvullende 
bevoegdheden tot aanpassing of 
actualisering van de bijlagen bij de 
Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 
2001/111/EG en 2001/114/EG te worden 
toegekend teneinde rekening te houden 
met de technische vooruitgang en de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen.

overeenstemming te brengen met 
relevante ontwikkelingen in 
internationale normen of rekening te 
houden met de technische vooruitgang.

Or. de

Amendement 13
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Met het oog op de aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
elementen van de Richtlijnen 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG 
en 2001/114/EG teneinde rekening te 
houden met de technische vooruitgang 
en/of, in voorkomend geval, de 

(4) Met het oog op de aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
elementen van de Richtlijnen 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG 
en 2001/114/EG teneinde rekening te 
houden met de technische vooruitgang 
en/of, in voorkomend geval, de 
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ontwikkelingen in de internationale 
normen, moet aan de Commissie derhalve 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot het toepassingsgebied en de 
inhoud zoals hieronder beschreven: wat 
Richtlijn 1999/4/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
omschrijving en de benaming van de 
producten in de bijlage, die normaliter in 
percentages worden uitgedrukt; wat 
Richtlijn 2000/36/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische kenmerken 
met betrekking tot de verkoopbenaming en 
de omschrijving van de producten in deel 
A van bijlage I, die normaliter worden 
uitgedrukt in percentages en/of gram, 
alsook in de delen B, C en D van die 
bijlage; wat Richtlijn 2001/111/EG betreft, 
aanpassing of actualisering van deel A van 
de bijlage wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van deel B van die 
bijlage; wat Richtlijn 2001/113/EG betreft, 
aanpassing of actualisering van bijlage I 
wat betreft de technische kenmerken met 
betrekking tot de benaming en de 
omschrijving van de producten, die 
normaliter in gram en/of percentages 
worden uitgedrukt, alsook van bijlage II 
en deel B van bijlage III; en wat Richtlijn 
2001/114/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van bijlage I wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de omschrijving van producten en de 
verkoopbenamingen, die normaliter in 
percentages worden uitgedrukt, alsook 
van bijlage II.

ontwikkelingen in de internationale 
normen, moet aan de Commissie derhalve 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot het toepassingsgebied en de 
inhoud zoals hieronder beschreven: wat 
Richtlijn 2000/36/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische kenmerken 
met betrekking tot de delen B, C en D van
bijlage I en bijlage II; wat Richtlijn 
2001/111/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische kenmerken 
met betrekking tot deel B van bijlage I; 
wat Richtlijn 2001/113/EG betreft, 
aanpassing of actualisering van de 
technische kenmerken met betrekking tot 
bijlage II en deel B van bijlage III;

Or. de

Amendement 14
Kartika Tamara Liotard
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Met het oog op de aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
elementen van de Richtlijnen 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG 
en 2001/114/EG teneinde rekening te 
houden met de technische vooruitgang 
en/of, in voorkomend geval, de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen, moet aan de Commissie derhalve 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot het toepassingsgebied en de 
inhoud zoals hieronder beschreven: wat 
Richtlijn 1999/4/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische kenmerken 
met betrekking tot de omschrijving en de 
benaming van de producten in de bijlage, 
die normaliter in percentages worden 
uitgedrukt; wat Richtlijn 2000/36/EG 
betreft, aanpassing of actualisering van de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de verkoopbenaming en de omschrijving 
van de producten in deel A van bijlage I, 
die normaliter worden uitgedrukt in 
percentages en/of gram, alsook in de delen 
B, C en D van die bijlage; wat Richtlijn 
2001/111/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van deel A van de bijlage wat 
betreft de technische kenmerken met 
betrekking tot de benaming en de 
omschrijving van de producten, alsook van 
deel B van die bijlage; wat Richtlijn 
2001/113/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van bijlage I wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de benaming en de omschrijving van de 
producten, die normaliter in gram en/of 
percentages worden uitgedrukt, alsook van 
bijlage II en deel B van bijlage III; en wat 
Richtlijn 2001/114/EG betreft, aanpassing 
of actualisering van bijlage I wat betreft de 

(4) Met het oog op de aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
elementen van de Richtlijnen 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG 
en 2001/114/EG teneinde rekening te 
houden met de technische vooruitgang en 
met de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen, 
moet aan de Commissie derhalve de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot het toepassingsgebied en de 
inhoud zoals hieronder beschreven: wat 
Richtlijn 1999/4/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische kenmerken 
met betrekking tot de omschrijving en de 
benaming van de producten in de bijlage, 
die normaliter in percentages worden 
uitgedrukt; wat Richtlijn 2000/36/EG 
betreft, aanpassing of actualisering van de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de verkoopbenaming en de omschrijving 
van de producten in deel A van bijlage I, 
die normaliter worden uitgedrukt in 
percentages en/of gram, alsook in de delen 
B, C en D van die bijlage; wat Richtlijn 
2001/111/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van deel A van de bijlage wat 
betreft de technische kenmerken met 
betrekking tot de benaming en de 
omschrijving van de producten, alsook van 
deel B van die bijlage; wat Richtlijn 
2001/113/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van bijlage I wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de benaming en de omschrijving van de 
producten, die normaliter in gram en/of 
percentages worden uitgedrukt, alsook van 
bijlage II en deel B van bijlage III; en wat 
Richtlijn 2001/114/EG betreft, aanpassing 
of actualisering van bijlage I wat betreft de 
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technische kenmerken met betrekking tot 
de omschrijving van producten en de 
verkoopbenamingen, die normaliter in 
percentages worden uitgedrukt, alsook van 
bijlage II.

technische kenmerken met betrekking tot 
de omschrijving van producten en de 
verkoopbenamingen, die normaliter in 
percentages worden uitgedrukt, alsook van 
bijlage II.

Or. en

Amendement 15
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2
Richtlijn 2000/36/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de technische kenmerken met 
betrekking tot de verkoopbenaming en de 
omschrijving van de producten in deel A 
van bijlage 1, alsook in de delen B, C en D 
van die bijlage, teneinde rekening te 
houden met de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen en, in 
voorkomend geval, met de technische 
vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de delen B, C en D van bijlage I, 
teneinde rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

Or. de

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2
Richtlijn 2000/36/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om De Commissie wordt gemachtigd om 
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overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de technische kenmerken met 
betrekking tot de verkoopbenaming en de 
omschrijving van de producten in deel A 
van bijlage 1, alsook in de delen B, C en D 
van die bijlage, teneinde rekening te 
houden met de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen, in 
voorkomend geval, en met de technische 
vooruitgang.

overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de technische kenmerken met 
betrekking tot de verkoopbenaming en de 
omschrijving van de producten in deel A 
van bijlage 1, alsook in de delen B, C en D 
van die bijlage, teneinde rekening te 
houden met de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen en 
met de technische vooruitgang.

Or. en

Amendement 17
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3
Richtlijn 2001/111/EG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 5 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van deel A van de bijlage wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van deel B van de 
bijlage, teneinde rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 5 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van deel A van de bijlage wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van deel B van de 
bijlage, teneinde rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en met de technische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 18
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 
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Richtlijn 2001/113/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van bijlage II en deel B 
van bijlage III, om rekening te houden met 
de ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage II en van deel B van bijlage III, 
om rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

Or. de

Amendement 19
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Richtlijn 2001/113/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de benaming 
en de omschrijving van de producten, 
alsook van bijlage II en deel B van bijlage 
III, om rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de benaming 
en de omschrijving van de producten, 
alsook van bijlage II en deel B van bijlage 
III, om rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en met de technische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 20
Linda McAvan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 
Richtlijn 2001/113/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van bijlage II en deel B 
van bijlage III, om rekening te houden met 
de ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage II, door toevoeging van 
ingrediënten aan deze bijlage, maar 
zonder verwijdering van ingrediënten 
daaruit, en deel B van bijlage III, om 
rekening te houden met de technische 
vooruitgang en de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen. 

Or. en

Motivering

Bijlage I bevat een limitatieve lijst van bijkomende ingrediënten die in jam mogen worden 
gebruikt. Innoverende producenten willen mogelijk nieuwe ingrediënten gebruiken, zoals 
vlierbloesem. Gedelegeerde bevoegdheden op dit terrein leiden wellicht sneller tot 
goedkeuring dan toepassing van de medebeslissingsprocedure telkens wanneer er een 
ingrediënt wordt toegevoegd. Daarentegen zouden ingrediënten uitsluitend door middel van 
de medebeslissingsprocedure mogen worden verwijderd, met het oog op grotere veiligheid 
van de producten die reeds op de markt zijn.

Amendement 21
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Richtlijn 2001/113/EG 
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de 

Teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang en de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen ter zake wordt de Commissie 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 6 
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benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van bijlage II en deel B 
van bijlage III, om rekening te houden met 
de ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om ingrediënten aan bijlage II toe te 
voegen maar niet hieruit te verwijderen, 
en om deel B van bijlage III te wijzigen.

Or. en

Motivering

Producenten van jam, gelei en marmelade willen mogelijk producten vervaardigen met 
nieuwe ingrediënten die nu niet in bijlage II zijn opgenomen. Gedelegeerde bevoegdheden op 
dit terrein leiden wellicht sneller tot eventuele goedkeuring van deze producten. Indien de 
bevoegdheid van de Commissie wordt beperkt tot het toevoegen van ingrediënten, maar niet 
geldt voor het verwijderen daarvan, worden de bestaande producten beschermd en wordt de 
markt geopend voor nieuwe producten.

Amendement 22
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Richtlijn 2001/113/EG
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd met ingang van (…). 
(datum van inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit in te vullen door het 
Bureau voor publicaties).

2. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor een termijn van 5 jaar met ingang 
van ….*. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.
_______________

* PB: gelieve hier de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
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te voegen.

Or. en

Amendement 23
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Richtlijn 2001/113/EG
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 5 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 24
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk 
in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk 
in elke lidstaat. Binnen drie maanden 
gerekend vanaf de datum van 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening worden geconsolideerde
versies van de richtlijnen 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG 
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et 2001/114/EG voorbereid.

Or. fr


