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Ändringsförslag 11
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt artikel 290.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
”mål, innehåll, omfattning och 
varaktighet för delegeringen av 
befogenhet […] uttryckligen avgränsas i 
lagstiftningsakterna”.

Or. en

Ändringsförslag 12
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Bilagorna till direktiven 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG och 
2001/114/EG innehåller visserligen
tekniska delar som kan behöva anpassas 
eller uppdateras för att ta hänsyn till 
utvecklingen av relevanta internationella 
normer, men de direktiven tilldelar inte 
kommissionen lämpliga befogenheter för 
snabb anpassning eller uppdatering av de 
bilagorna. Direktiv 1999/4/EG tilldelar 
inte kommissionen lämpliga befogenheter 
så att den kan snabbt kan anpassa eller 
uppdatera direktivets bilaga för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen, 
trots att den bilagan innehåller tekniska 
delar som också kan behöva anpassas 
eller uppdateras för att ta hänsyn till den 
tekniska utvecklingen. Även om avsnitt A 
och B.1 i bilaga I till direktiv 2000/36/EG 
innehåller tekniska delar som kan behöva 

(3) Bilagorna till direktiven 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG och 
2001/114/EG innehåller tekniska delar som 
kan behöva anpassas eller uppdateras för 
att ta hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer. När de 
bestämmelserna avser icke väsentliga 
tekniska delar – närmare bestämt i 
avsnitten B, C och D i bilaga I till direktiv 
2000/36/EG, avsnitt B i bilaga I till 
direktiv 2001/36/EG och avsnitt B i 
bilaga III till direktiv 2001/113/EG – är 
det lämpligt att tilldela kommissionen 
befogenheter att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget för att 
anpassa dessa bilagor till utvecklingen av 
internationella normer eller för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen.
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anpassas eller uppdateras för att följa den 
tekniska utvecklingen, så omfattas inte de 
avsnitten av kommissionens befogenheter 
att anpassa vissa bestämmelser i den 
bilagan till den tekniska utvecklingen. 
För att få en enhetlig tillämpning av 
direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 
2001/111/EG, 2001/113/EG och 
2001/114/EG, bör kommissionen också 
tilldelas de ytterligare befogenheterna för 
att anpassa eller uppdatera bilagorna till 
direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 
2001/111/EG och 2001/114/EG för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
utvecklingen av internationella normer.

Or. de

Ändringsförslag 13
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av direktiven 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 
2001/113/EG och 2001/114/EG för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen 
och/eller, i lämpliga fall, utvecklingen av 
internationella normer, bör därför 
befogenheten att anta rättsakter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med följande räckvidd och 
innehåll: att, i fråga om direktiv 
1999/4/EG, anpassa eller uppdatera de 
tekniska egenskaperna i fråga om 
produktbeskrivningarna och 
definitionerna i bilagan, som normalt 
uttrycks i procentsatser, att, i fråga om 
direktiv 2000/36/EG, anpassa eller 
uppdatera de tekniska egenskaperna 
förknippade med försäljningsnamnen och 
definitionerna i avsnitt A i bilaga 1, som 

(4) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av direktiven 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 
2001/113/EG och 2001/114/EG för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen 
och/eller, i lämpliga fall, utvecklingen av 
internationella normer, bör därför 
befogenheten att anta rättsakter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med följande räckvidd och 
innehåll: att, i fråga om direktiv 
2000/36/EG, anpassa eller uppdatera de 
tekniska egenskaperna förknippade med 
avsnitten B, C och D i bilaga I och 
bilaga II, att, när det gäller direktiv 
2001/111/EG, anpassa eller uppdatera de 
tekniska egenskaperna förknippade med 
del B i bilaga I, och att, när det gäller 
direktiv 2001/113/EG, anpassa eller 
uppdatera de tekniska egenskaperna 
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normalt uttrycks i procentsatser och/eller 
gram, samt avsnitten B, C och D i den 
bilagan, att, när det gäller direktiv 
2001/111/EG, anpassa eller uppdatera del 
A i bilagan när det gäller tekniska 
egenskaper förknippade med beteckningar 
och definitioner, samt del B i bilagan, att, 
när det gäller direktiv 2001/113/EG, 
anpassa eller uppdatera bilaga I i fråga om
de tekniska egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, som 
normalt uttrycks i procentsatser och/eller 
gram, samt bilaga II och del B i bilaga III,
och att, när det gäller direktiv 
2001/114/EG, anpassa eller uppdatera 
bilaga I i fråga om de tekniska 
egenskaperna förknippade med 
produktdefinitionerna och 
beteckningarna, som normalt uttrycks i 
procentsatser och/eller gram, samt 
bilaga II.

förknippade med bilaga II och del B i 
bilaga III.

Or. de

Ändringsförslag 14
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av direktiven 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 
2001/113/EG och 2001/114/EG för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen 
och/eller, i lämpliga fall, utvecklingen av 
internationella normer, bör därför 
befogenheten att anta rättsakter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med följande räckvidd och 
innehåll: att, i fråga om direktiv 
1999/4/EG, anpassa eller uppdatera de 
tekniska egenskaperna i fråga om 
produktbeskrivningarna och definitionerna 

(4) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av direktiven 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 
2001/113/EG och 2001/114/EG för att ta 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och
utvecklingen av relevanta internationella 
normer, bör därför befogenheten att anta 
rättsakter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen med 
följande räckvidd och innehåll: att, i fråga 
om direktiv 1999/4/EG, anpassa eller 
uppdatera de tekniska egenskaperna i fråga 
om produktbeskrivningarna och 
definitionerna i bilagan, som normalt 
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i bilagan, som normalt uttrycks i 
procentsatser, att, i fråga om direktiv 
2000/36/EG, anpassa eller uppdatera de 
tekniska egenskaperna förknippade med 
försäljningsnamnen och definitionerna i 
avsnitt A i bilaga 1, som normalt uttrycks i 
procentsatser och/eller gram, samt 
avsnitten B, C och D i den bilagan, att, när 
det gäller direktiv 2001/111/EG, anpassa 
eller uppdatera del A i bilagan när det 
gäller tekniska egenskaper förknippade 
med beteckningar och definitioner, samt 
del B i bilagan, att, när det gäller direktiv 
2001/113/EG, anpassa eller uppdatera 
bilaga I i fråga om de tekniska 
egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, som normalt 
uttrycks i procentsatser och/eller gram, 
samt bilaga II och del B i bilaga III, och 
att, när det gäller direktiv 2001/114/EG, 
anpassa eller uppdatera bilaga I i fråga om 
de tekniska egenskaperna förknippade med 
produktdefinitionerna och beteckningarna, 
som normalt uttrycks i procentsatser 
och/eller gram, samt bilaga II.

uttrycks i procentsatser, att, i fråga om 
direktiv 2000/36/EG, anpassa eller 
uppdatera de tekniska egenskaperna 
förknippade med försäljningsnamnen och 
definitionerna i avsnitt A i bilaga 1, som 
normalt uttrycks i procentsatser och/eller 
gram, samt avsnitten B, C och D i den 
bilagan, att, när det gäller direktiv 
2001/111/EG, anpassa eller uppdatera del 
A i bilagan när det gäller tekniska 
egenskaper förknippade med beteckningar 
och definitioner, samt del B i bilagan, att, 
när det gäller direktiv 2001/113/EG, 
anpassa eller uppdatera bilaga I i fråga om 
de tekniska egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, som normalt 
uttrycks i procentsatser och/eller gram, 
samt bilaga II och del B i bilaga III, och 
att, när det gäller direktiv 2001/114/EG, 
anpassa eller uppdatera bilaga I i fråga om 
de tekniska egenskaperna förknippade med 
produktdefinitionerna och beteckningarna, 
som normalt uttrycks i procentsatser 
och/eller gram, samt bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 15
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 2
Direktiv 2000/36/EG
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra de tekniska egenskaperna 
förknippade med försäljningsnamnen och 
definitionerna i avsnitt A i bilaga 1, samt
avsnitten B, C och D i den bilagan, för att
ta hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är lämpligt, 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra avsnitten B, C och D i bilaga I
och på så vis ta hänsyn till utvecklingen av 
relevanta internationella normer, där det är 
lämpligt, och till den tekniska 
utvecklingen.
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och till den tekniska utvecklingen.

Or. de

Ändringsförslag 16
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2
Direktiv 2000/36/EG
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra de tekniska egenskaperna 
förknippade med försäljningsnamnen och 
definitionerna i avsnitt A i bilaga 1, samt 
avsnitten B, C och D i den bilagan, för att 
ta hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är lämpligt,
och till den tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra de tekniska egenskaperna 
förknippade med försäljningsnamnen och 
definitionerna i avsnitt A i bilaga 1, samt 
avsnitten B, C och D i den bilagan, för att 
ta hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer och till den tekniska 
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 17
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 3
Direktiv 2001/111/EG
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 5 
för att ändra del A i bilagan när det gäller 
tekniska egenskaper förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt del B i 
bilagan, för att ta hänsyn till utvecklingen 
av relevanta internationella normer, där det 
är lämpligt, och till den tekniska 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 5 
för att ändra del A i bilagan när det gäller 
tekniska egenskaper förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt del B i 
bilagan, för att ta hänsyn till utvecklingen 
av relevanta internationella normer och till 
den tekniska utvecklingen.
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utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 4 
Direktiv 2001/113/EG
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga I i fråga om de 
tekniska egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt bilaga 
II och del B i bilaga III, för att ta hänsyn 
till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är lämpligt, 
och till den tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga II och del B i bilaga III 
och på så vis ta hänsyn till utvecklingen av 
relevanta internationella normer, där det är 
lämpligt, och till den tekniska 
utvecklingen.

Or. de

Ändringsförslag 19
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EG
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga I i fråga om de tekniska 
egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt 
bilaga II och del B i bilaga III, för att ta 
hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är lämpligt,

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga I i fråga om de tekniska 
egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt 
bilaga II och del B i bilaga III, för att ta 
hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer och till den tekniska 
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och till den tekniska utvecklingen. utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 4 
Direktiv 2001/113/EG
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga I i fråga om de 
tekniska egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt
bilaga II och del B i bilaga III, för att ta 
hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är lämpligt, 
och till den tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga II genom att lägga till, 
men inte ta bort, ingredienser i bilagan
och för att ändra del B i bilaga III, i syfte 
att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen 
och utvecklingen av relevanta 
internationella normer.

Or. en

Motivering

Bilaga II innehåller en uttömmande förteckning över ingredienser som får användas i sylt. 
Vissa innovativa producenter vill kanske använda nya ingredienser, till exempel fläderblom. 
Delegering av befogenheter på detta område skulle ge en snabbare väg till godkännande i 
stället för att man tvingas gå via medbeslutandeförfarandet varje gång en ingrediens läggs 
till. När det däremot gäller att ta bort ingredienser bör detta vara möjligt endast genom 
medbeslutande så att man skapar större säkerhet för produkter som redan är ute på 
marknaden.

Ändringsförslag 21
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EG
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att ändra bilaga I i fråga om de 
tekniska egenskaperna förknippade med 
beteckningar och definitioner, samt
bilaga II och del B i bilaga III, för att ta 
hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är 
lämpligt, och till den tekniska 
utvecklingen.

För att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen av
relevanta internationella normer ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 
för att lägga till, men inte ta bort, 
ingredienser i bilaga II och för att ändra 
del B i bilaga III.

Or. en

Motivering

Producenter av sylt, gelé och marmelad vill kanske framställa produkter med nya 
ingredienser som för närvarande inte finns förtecknade i bilaga II. Delegering av 
befogenheter på detta område skulle ge en snabb väg till godkännande för dessa produkter 
när detta är påkallat. Om kommissionens befogenhet begränsas till att endast lägga till, och 
inte ta bort, ingredienser skyddar man befintliga produkter och öppnar marknaderna för nya. 

Ändringsförslag 22
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EG
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den …. (publikationskontoret ska ange 
dagen för ikraftträdande för denna 
ändringsrättsakt).

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 5 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
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månader före utgången av perioden i 
fråga.
_______________
*EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 23
Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Artikel 4
Direktiv 2001/113/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 5 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det ska
inte inverka på giltigheten av de
delegerade akter som redan är i kraft.

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 5 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 
Konsoliderade versioner av direktiven 
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1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 
2001/113/EG och 2001/114/EG ska 
utarbetas inom tre månader efter det att 
förordningen har trätt i kraft.

Or. fr


