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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 
1999/4/EF, 2000/36/EF, 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF, hvad angår 
Kommissionens beføjelser
(COM(2012(0150) – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012(0150)),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 og artikel 114, stk. 1 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0089/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 
20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 229 af 31.7.2012, s. 143.
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Ændringsforslag 1

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 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.

(3) Bilagene til direktiv 1999/4/EF, 
2000/36/EF, 2001/111/EF og 2001/114/EF 
indeholder elementer vedrørende varernes 
betegnelser og/eller salgsnavne, 
varebeskrivelser, produktdefinitioner og 
produkternes karakteristiske egenskaber, 
som muligvis skal tilpasses eller ajourføres 
for at tage hensyn til udviklingen inden for 
de relevante internationale standarder eller 
tekniske fremskridt. I det omfang disse 
bestemmelser vedrører ikke-væsentlige
tekniske elementer, navnlig i afsnit C og 
D i bilag I til direktiv 2000/36/EF, afsnit 
B i bilaget til direktiv 2001/111/EF og 
afsnit B i bilag III til direktiv 
2001/113/EF, er det hensigtsmæssigt at 
give Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede 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.

Or. en
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Ændringsforslag 2

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 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.;

(4) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i direktiv 
2000/36/EF, 2001/111/EF og 2001/113/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 afsnit C og D i bilag I 
til direktiv 2000/36/EF; tilpasning eller 
ajourføring af afsnit B i bilaget til direktiv 
2001/111/EF; og tilpasning eller 
ajourføring af afsnit B i bilag III til direktiv 
2001/113/EF; 

Or. en



PE498.036v01-00 8/14 PR\916663DA.doc

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1
Direktiv 1999/4/EF
Artikel 4 og 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 og 5 i direktiv 1999/4/EF affattes 
således: 

Artikel 4 og 5 i direktiv 1999/4/EF udgår.

Or. en

Begrundelse

Bilaget indeholder varebeskrivelser, produktdefinitioner og produkternes karakteristiske 
egenskaber og vedrører således væsentlige elementer, der ikke bør delegeres. Endvidere er 
artikel 4 og 5 af de i betragtning 6 anførte grunde blevet forældede.

Ændringsforslag 4

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 afsnit C og D i 
bilag I for at tage højde for udviklingen 
inden for de relevante internationale 
standarder, hvis det er hensigtsmæssigt, og 
for den tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Afsnit A og B i bilag I indeholder varebeskrivelser, produktdefinitioner og produkternes 
karakteristiske egenskaber og vedrører således væsentlige elementer, der ikke bør delegeres. 
Afsnit C og D i bilag I vedrører derimod beregningen af ingrediensernes procentandel, og 
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hvilke former for sukker, der er omhandlet i direktivet. Disse kan betragtes som ikke-
væsentlige tekniske elementer, der hensigtsmæssigt kan ændres gennem delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2
Direktiv 2000/36/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 […]. 

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

Kommissionen udarbejder en rapport om 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser 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.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelse til artikel 5 i direktiv 2000/366/EF. For at sikre at de andre EU-institutioner 
underrettes om vedtagelsen og resultaterne af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
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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.

delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 5 for at ændre bilagets afsnit B 
for at tage højde for udviklingen inden for 
de relevante internationale standarder, hvis 
det er hensigtsmæssigt, og for den tekniske 
udvikling.

Or. en

Begrundelse

Bilagets afsnit A indeholder varebetegnelser og produktdefinitioner og vedrører således 
væsentlige elementer, der ikke bør delegeres. Afsnit B i bilaget vedrører derimod metoden til 
bestemmelse af bestemte karakteristika ved sukker, som kan betragtes som ikke-væsentlige 
tekniske elementer, der hensigtsmæssigt kan ændres gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3
Direktiv 2001/111/EF
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omtalt i artikel 4, tillægges 
Kommissionen for en ubestemt periode fra 
den […]. 

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, der er omtalt i artikel 4, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den […] (Publikationskontoret udfylder 
ikrafttrædelsesdatoen for denne 
ændringsretsakt).
Kommissionen udarbejder en rapport om 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser 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.

Or. en
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Begrundelse

Jf. begrundelse til artikel 4 i direktiv 2001/111/EF. For at sikre at de andre EU-institutioner 
underrettes om vedtagelsen og resultaterne af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 8

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 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. en

Begrundelse

Bilag I indeholder varebetegnelser og definitioner og bilag II fastsætter, hvilke ingredienser, 
der kan tilsættes produkter. Disse bilag vedrører således væsentlige elementer, der ikke bør 
delegeres. Bilag III, afsnit B, vedrører behandlingen af råvarer og de kan hensigtsmæssigt 
ændres gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4
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 

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

Kommissionen udarbejder en rapport om 
delegationen af beføjelser senest ni
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser 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.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelse til artikel 5 i direktiv 2001/113/EF.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5
Direktiv 2001/114/EF
Artikel 5 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 og 6 i direktiv 2001/114/EF 
affattes således: 

Artikel 5 og 6 i direktiv 2001/114/EF 
udgår.

Or. en

Begrundelse

Bilaget indeholder produktdefinitioner og varebetegnelser og vedrører således væsentlige 
elementer, der ikke bør delegeres. Endvidere er artikel 5 og 6 af de i betragtning 6 anførte 
grunde blevet forældede.
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BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag – Forslaget har til formål at tilpasse Kommissionens 
gennemførelsesbeføjelser i 

 direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

 direktiv 2000/26/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum 

 direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til 
konsum

 direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt 
kastanjecreme bestemt til konsum

 direktiv om ændring af direktiv 2001/114/EF af 20. december 2001 om visse former 
for konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til konsum

til bestemmelserne i Lissabontraktaten vedrørende (i) de beføjelser, der tillægges 
Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger 
eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, jf. 
traktatens artikel 290, stk. 1, (delegerede retsakter), og (ii) de beføjelser, der tillægges 
Kommissionen til at vedtage ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk 
bindende retsakter, jf. traktatens artikel 291, stk. 2, (gennemførelsesretsakter). 

I henhold til forslaget givet morgenmadsdirektiverne ikke Kommissionen de nødvendige 
beføjelser til hurtigt at tilpasse eller ajourføre tekniske elementer i bilagene for at tage hensyn 
til udviklinger i international standarder og/eller tekniske fremskridt. Kommissionen forslår 
derfor, at det bliver muligt for Kommissionen at vedtage delegerede retsakter vedrørende

 tilpasning eller ajourføring af de tekniske egenskaber, 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 afsnit A samt afsnit B, C 
og D i bilag I til direktiv 2000/36/EF

 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 bilag I samt bilag II og 
afsnit B i bilag III til direktiv 2001/113/EF

 tilpasning eller ajourføring af de tekniske egenskaber (normalt udtrykt i procent) hvad 
angår varebetegnelserne og definitionerne i bilag I og II til direktiv 2001/114/EF.

Desuden foreslås det at slette bestemmelser, der giver Kommissionen beføjelser til at rette 
morgenmadsdirektivernes bestemmelser ind efter EU's generelle bestemmelser for 
levnedsmidler. Tildelingen af sådanne beføjelser er i dag forældet, da de generelle EU-
bestemmelser om levnedsmidler, som er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 er direkte 
gældende for de produkter, der er omfattet af disse direktiver. 
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Ordførerens bemærkninger og henstillinger – Ordføreren bemærker, at 
morgenmadsdirektivernes nuværende ordlyd fastsætter komitologiforanstaltninger 
(forskriftsprocedure med kontrol i direktiv 1999/4/EF og 2000/36/EF og forskriftprocedure, 
hvor Europa-Parlamentet skal høres i direktiv 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF) 
med et relativt vidt anvendelsesområde. Direktiv 2007/61/EF om ændring af direktiv 
2001/114/EF er et godt eksempel på en relevant ændringsretsakt, der gør det tilladt at 
standardisere proteinindholdet (i visse former for konserveret inddampet mælk) i 
overensstemmelse med Codex Alimentarius-komitéens standarder (jf. endvidere Europa-
Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. september 2007 P6_TA(2007)0371). 

Den foreslåede nye ordlyd synes mere konkret og gør det muligt for Kommissionen at ændre 
de tekniske egenskaber vedrørende produktbeskrivelser og definitioner i bilag(ene). Denne 
eksplicitte delegerede beføjelse til at ændre karakteristiske egenskaber, som vil påvirke 
produktbeskrivelser, definitioner eller navne på produkter - som er væsentlige elementer i 
direktiverne - rækker dog ud over anvendelsesområdet for delegerede retsakter i henhold til 
artikel 290 i traktaten, der begrænser delegationen til retsakter, der kun udbygger eller ændrer 
visse ikke-væsentlige elementer i den lovgivningsmæssige retsakt. 

For at kun ikke-væsentlige elementer er omfattet og for at undgå uklarhed om, i hvilket 
omfang Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter, der vil påvirke væsentlige
elementer, som f.eks. produktdefinitioner, foreslår ordføreren, at delegationsbeføjelsen 
begrænses til: 

 afsnit C og D i bilag I til direktiv 2000/36/EF

 Afsnit B i bilaget til direktiv 2001/111/EF

 Afsnit B i bilag III til direktiv 2001/113/EF

og at bestemmelserne om delegerede retsakter, der vedrører tekniske elementer, der berører 
varebetegnelser, definitioner, navne eller salgsnavne og karakteristiske egenskaber slettes. 
Ordføreren foreslår endvidere at delegationen begrænses til en femårig periode (der kan 
forlænges) og at den delegerede beføjelser overvåges, idet Kommissionen anmodes om at 
aflægge rapport i denne henseende inden udløbet af hver femårsperiode.

Ordføreren følger derved den fremgangsmåde, der er blevet anvendt ved den seneste ændring 
af frugtsaftdirektivet (jf. direktiv 2012/12/EU), hvor bilaget med varebetegnelser, definitioner 
af produkterne og karakteristiske egenskaber var undtaget fra anvendelsesområdet for de 
delegerede beføjelser. Det er klart, at sådanne væsentlige elementer ikke må ændres ved 
delegerede retsakter. 

Ordføreren er derimod enig i den foreslåede sletning af Kommissionens beføjelser til at 
tilpasse de nuværende direktiver med EU's generelle bestemmelser for levnedsmidler, 
da disse er omfattet af den eksisterende levnedsmiddellovgivning.


