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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de 
befogenheter som ska tilldelas kommissionen
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0150),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0089/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts 
fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 23 maj 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 229, 31.7.2012, s. 143.
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Ändringsförslag 1

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 
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.

(3) Bilagorna till direktiven 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG och 
2001/114/EG innehåller delar förknippade 
med varornas beteckningar och/eller 
försäljningsnamn, beskrivningar, 
definitioner och egenskaper, och dessa 
delar kan behöva anpassas eller uppdateras 
för att ta hänsyn till utvecklingen av 
relevanta internationella normer eller den 
tekniska utvecklingen. När de 
bestämmelserna avser icke väsentliga 
tekniska delar – närmare bestämt i 
avsnitten C och D i bilaga I till 
direktiv 2000/36/EG, del B i bilagan till 
direktiv 2001/111/EG samt del B i 
bilaga III till direktiv 2001/113/EG – är 
det lämpligt att tilldela kommissionen 
befogenhet 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.

Or. en
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Ändringsförslag 2

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 
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 

(4) I syfte att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av direktiven 
2000/36/EG, 2001/111/EG och 
2001/113/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 avsnitten C och D i bilaga I, att, 
när det gäller direktiv 2001/111/EG, 
anpassa eller uppdatera del B i bilagan och 
att, när det gäller direktiv 2001/113/EG, 
anpassa eller uppdatera del B i bilaga III. 
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bilaga II. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1
Direktiv 1999/4/EG
Artiklarna 4 och 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 4 och 5 i direktiv 1999/4/EG ska 
ersättas med följande:

Artiklarna 4 och 5 i direktiv 1999/4/EG ska 
utgå.

Or. en

Motivering

Bilagan innehåller varornas beteckningar, definitioner och egenskaper och berör således 
väsentliga delar som inte bör delegeras. Av förklaringen i skäl 6 framgår det dessutom att 
artiklarna 5 och 6 inte längre är aktuella.

Ändringsförslag 4

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 avsnitten 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.

Or. en



PR\916663SV.doc 9/15 PE498.036v01-00

SV

Motivering

Delarna A och B i bilaga I innehåller varornas försäljningsnamn, definitioner och 
egenskaper och berör således väsentliga delar som inte bör delegeras. Däremot handlar 
delarna C och D i bilaga I om beräkning av procentsatser för olika ingredienser och om de 
sockerarter som avses i direktivet. Detta kan betraktas som icke väsentliga tekniska delar som 
är lämpliga att ändra genom delegerade akter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2
Direktiv 2000/36/EG
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 5 ska ges 
kommissionen tills vidare från och med … 
(publikationskontoret ska fylla i datumet 
för ikraftträdandet av denna 
ändringsrättsakt). 

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 5 ska ges 
kommissionen för en period av fem år från 
och med … (publikationskontoret ska fylla 
i datumet för ikraftträdandet av denna 
ändringsrättsakt). 

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, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 5 i direktiv 2000/36/EG. Övriga EU-institutioner måste 
underrättas om antagandet och resultaten av de delegerade akterna.
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Ändringsförslag 6

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 
utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 5 
för att ändra del B i bilagan och på så vis ta 
hänsyn till utvecklingen av relevanta 
internationella normer, där det är lämpligt, 
och till den tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Del A i bilagan innehåller varornas beteckningar och definitioner och berör således 
väsentliga delar som inte bör delegeras. Däremot handlar del B i bilagan om metoden för att 
bestämma vissa egenskaper hos sockerarter, och detta kan betraktas som en icke väsentlig 
teknisk del som är lämplig att ändra genom delegerade akter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3
Direktiv 2001/111/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 4 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 4 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den …. (publikationskontoret ska 
ange dagen för ikraftträdande för denna 
ändringsrättsakt).

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
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genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 4 i direktiv 2001/111/EG. Övriga EU-institutioner måste 
underrättas om antagandet och resultaten av de delegerade akterna.

Ändringsförslag 8

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 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. en

Motivering

Bilaga I innehåller varornas beteckningar och definitioner, medan bilaga II anger vilka 
ingredienser som får användas i varorna. Dessa bilagor berör således väsentliga delar som 
inte bör delegeras. Del B i bilaga III handlar om behandling av råvaror och förefaller 
lämplig att ändra genom delegerade akter.
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Ändringsförslag 9

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 .…. (publikationskontoret ska 
ange dagen för ikraftträdande för denna 
ändringsrättsakt).

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, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 5 i direktiv 2001/113/EG.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5
Direktiv 2001/114/EG
Artiklarna 5 och 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 5 och 6 i direktiv 2001/114/EG 
ska ersättas med följande:

Artiklarna 5 och 6 i direktiv 2001/114/EG 
ska utgå.

Or. en
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Motivering

Bilagan innehåller varornas definitioner och beteckningar och berör således väsentliga delar 
som inte bör delegeras. Av förklaringen i skäl 6 framgår det dessutom att artiklarna 5 och 6 
inte längre är aktuella.
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MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag: Syftet med förslaget är att kommissionens nuvarande 
genomförandebefogenheter i

 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om 
kaffe- och cikoriaextrakt,

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om 
kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel,

 rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker 
avsedda som livsmedel,

 rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad 
samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel,

 rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av 
hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel,

ska anpassas till bestämmelserna i Lissabonfördraget med avseende på (i) befogenheter som 
delegerats till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är 
lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en 
lagstiftningsakt (delegerade akter, se artikel 290.1 i fördraget), och (ii) befogenheter som 
tilldelats kommissionen så att den kan anta enhetliga villkor för genomförandet av unionens 
rättsligt bindande akter (genomförandeakter, se artikel 291.2 i fördraget). 
Enligt förslaget ger inte de nuvarande ”frukostdirektiven” kommissionen lämpliga 
befogenheter att snabbt kunna anpassa eller uppdatera tekniska delar i bilagorna och på så vis 
ta hänsyn till utvecklingen av relevanta internationella normer och/eller till den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen föreslås därför få möjlighet att anta delegerade akter

 i direktiv 1999/4/EG för att anpassa eller uppdatera de tekniska egenskaperna i fråga 
om varornas beteckningar och definitioner i bilagan,

 i direktiv 2000/36/EG för att 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,

 i direktiv 2001/111/EG för att anpassa eller uppdatera del A i bilagan när det gäller 
tekniska egenskaper förknippade med beteckningar och definitioner, samt del B i 
bilagan,

 i direktiv 2001/113/EG för att 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,

 i direktiv 2001/114/EG för att 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.

Vidare föreslås att kommissionen inte längre ska ha befogenhet att anpassa de bestämmelser i 
frukostdirektiven som handlar om att skapa överensstämmelse med de allmänna principerna 
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och kraven i EU:s livsmedelslagstiftning. Att tilldela sådana befogenheter är inte längre 
aktuellt eftersom unionens allmänna bestämmelser om livsmedel, såsom dessa fastställs i 
förordning (EG) nr 178/2002, är direkt tillämpliga på de produkter som omfattas av dessa 
direktiv. 

Föredragandens kommentarer och rekommendationer: Föredraganden konstaterar att de 
nuvarande frukostdirektiven föreskriver kommittéförfaranden (inom ramen för det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i direktiven 1999/4/EG och 2000/36/EG) eller 
föreskrivande förfaranden där Europaparlamentet måste höras (direktiven 2001/111/EG, 
2001/113/EG och 2001/114/EG), varvid räckvidden är ganska stor. Direktiv 2007/61/EG om 
ändring av direktiv 2001/114/EG är ett exempel på en relevant ändringsakt som medger 
standardisering av proteinhalten (i vissa former av dehydratiserad mjölk) och anpassar den till 
standarden i Codex Alimentarius (se även Europaparlamentets resolution av 
den 5 september 2007, P6_TA(2007)0371). 
Den föreslagna nya ordalydelsen förefaller mer konkret och ger kommissionen möjlighet att 
ändra de tekniska egenskaperna i fråga om produktbeskrivningar och produktdefinitioner i 
bilagorna. Denna uttryckliga befogenhet att ändra egenskaper som påverkar produkters 
beskrivningar, definitioner eller beteckningar – som är väsentliga delar i direktiven – sträcker 
sig emellertid längre än delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget, där delegeringen 
begränsas till att endast komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakten. 

För att endast icke väsentliga delar ska omfattas och för att undvika tvetydigheter om i vilken 
utsträckning kommissionen kan anta delegerade akter som påverkar väsentliga delar, 
exempelvis definitionen av en produkt, föreslår föredraganden att delegeringen av befogenhet

 i direktiv 2000/36/EG begränsas till avsnitten C och D i bilaga I,

 i direktiv 2001/111/EG begränsas till del B i bilagan,

 i direktiv 2001/113/EG begränsas till del B i bilaga III,
samt att de bestämmelser om delegerade akter som handlar om tekniska delar som påverkar 
produkters beskrivningar, definitioner, beteckningar, försäljningsnamn och egenskaper ska 
utgå. Föredraganden föreslår även att delegeringen ska begränsas till en (förnybar) 
femårsperiod och att delegeringen av befogenhet ska övervakas genom att kommissionen 
åläggs att avlägga rapport före utgången av varje femårsperiod.  

Därigenom tar föredraganden fasta på den metod som valts i den nyligen antagna ändringen 
av direktivet om fruktjuice (se direktiv 2012/12/EU), där bilagan med produkternas 
beteckningar, definitioner och egenskaper har undantagits från delegering.  Det är alldeles 
uppenbart att sådana väsentliga delar inte får ändras genom delegerade akter. 

Vidare ställer sig föredraganden bakom förslaget att kommissionen inte längre ska ha 
befogenhet att anpassa de nuvarande direktiven till EU:s allmänna bestämmelser för 
livsmedel, eftersom dessa redan omfattas av gällande livsmedelslagstiftning.


