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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Förslaget till EU-förordning är kommissionens andra försök att reformera det regelverk för 
nya livsmedel i EU som infördes 1997. Det existerande regelverket har kritiserats för att vara 
mycket besvärligt, trögt och kostsamt när det gäller att få ett godkännande av ett nytt 
livsmedel. I jämförelse med den snabbare processen för godkännande före utsläppande på 
marknaden i andra tredjeländer, såsom Förenta staterna och Kanada, är det svårare för de 
företag vars viktigaste marknad är Europa. Till följd av detta är många livsmedelsföretag i 
EU, särskilt små och medelstora företag, inte så pigga på att utveckla och släppa ut nya 
livsmedel eller livsmedelsingredienser som skulle omfattas av förordningen om nya livsmedel 
på marknaden.

På det internationella planet har EU vid flera tillfällen utsatts för kritik inom WTO från 
tredjeländer som anser att godkännandet av nya livsmedel utgör ett handelshinder och 
förhindrar att livsmedel med en lång historisk och säker användning som livsmedel i sina 
ursprungsländer får tillträde till EU-marknaden.

Överväganden

Förutom det allmänna målet att garantera livsmedelssäkerhet är syftet med den nya 
förordningen att effektivisera och förenkla godkännandeförfarandet för nya livsmedel genom 
att upprätta en unionsförteckning över godkända nya livsmedel. Förslagen om att minska den 
administrativa bördan för både medlemsstaterna och deras företag liksom 
godkännandeförfarandets längd och kostnad, och om att öka den europeiska 
livsmedelsindustrins konkurrenskraft, särskilt för små och medelstora företag, bl.a. genom att 
skapa incitament för innovation, är mycket välkomna.

I förslaget införs dessutom en snabbare och rimligare säkerhetsbedömning för traditionella 
livsmedel från tredjeländer. Genom att underlätta marknadstillträde är syftet med dessa 
särskilda bestämmelser för livsmedel som inte har saluförts i EU men med en historisk och 
säker användning i länder utanför EU, att skapa ett mer balanserat system och ett positivt 
handelsklimat, och därmed möta den oro som uttryckts inom WTO om godtyckliga och 
onödiga restriktioner vad gäller tillträde till EU-marknaden.

Förslagets fastställda mål är dessutom att förtydliga definitionen av ett nytt livsmedel i 
förordningen och att därmed öka rättssäkerheten. Ändå har oro uttryckts för att framför allt 
avskaffandet av kategorier och utvidgningen av definitionerna kan få motsatt effekt och skapa 
luckor i lagstiftningen som kan påverka livsmedelssäkerheten.

Den nya definitionen och de exakta anmälningskraven för traditionella livsmedel från 
tredjeländer är något som särskilt bekymrar föredraganden. Begreppet ”historisk och säker 
användning som livsmedel” är fortfarande ganska löst definierat i förslaget och måste åtföljas 
av tydliga riktlinjer och standarder för insamling av de data och evidens som ska lämnas av de 
sökande. Detta är en förutsättning för att det nya centraliserade systemet ska fungera effektivt, 
dvs. för att medlemsstaterna inte ska komma med alltför många omotiverade invändningar 
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avseende säkerheten. Dessutom måste dessa krav vara i linje med EU:s internationella 
åtaganden för att inte skapa onödiga restriktioner för företagare från tredjeländer.
Föredraganden känner till det arbete som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för 
närvarande gör för att uppdatera riktlinjerna från 1997 om de vetenskapliga aspekterna på 
vilken information som ska lämnas som stöd för ansökningar om utsläppande av nya 
livsmedel och nya livsmedelsingredienser samt utarbetandet av de första 
utvärderingsrapporterna enligt förordning (EG) nr 258/971. Generellt kommer det nya 
centraliserade systemet att innebära mer arbete för Efsa, vilket naturligtvis innebär att Efsa 
måste få ökade resurser. 

I fråga om de ovannämnda riktlinjerna anser föredraganden för övrigt att tillräckligt tekniskt 
stöd måste göras tillgängligt i rätt tid för företagare i tredjeländer som vill släppa ut 
traditionella livsmedel på EU-marknaden.

Sist men inte minst anser föredraganden att det är viktigt att genomförandet och effekten av 
de nya reglerna övervakas på lämpligt sätt, särskilt när det gäller det nya förenklade 
förfarandet för traditionella livsmedel från tredjeländer. Resultatet av övervakningen bör 
rapporteras till parlamentet fem år efter det att den nya förordningen har trätt i kraft.

Detta är vissa överväganden som ligger till grund för de förslag som föredraganden för 
utskottet för internationell handel kommer att lägga fram. Vad gäller de konkreta 
ändringsförslagen kommer de att fokusera på bestämmelserna om traditionella livsmedel från 
tredjeländer och den delegering av befogenhet som krävs i detta avseende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och konsumenternas 
intressen samt att den inre marknaden 
fungerar effektivt samtidigt som det 
säkerställs att öppenhet råder.

(2) Det bör i unionens livsmedelspolitik 
säkerställas en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, miljön och 
konsumenternas intressen samt att den inre 
marknaden fungerar effektivt samtidigt 
som det säkerställs att öppenhet råder och 
innovation och kreativitet inom små 
medelstora företag i livsmedelssektorn 
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stimuleras. Försiktighetsprincipen enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 178/2002 bör tillämpas.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utsläppande av traditionella livsmedel 
från tredjeländer på marknaden i unionen 
bör underlättas om historisk och säker 
användning som livsmedel i ett tredjeland 
har påvisats. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en stor del 
av landets befolkning under minst 25 år. 
Historisk och säker användning av ett 
livsmedel bör inte inbegripa användning 
som annat än livsmedel eller användning 
som inte är förknippad med normala 
kostvanor.

(11) En åtskillnad bör göras mellan 
traditionella livsmedel från tredjeländer 
och nya livsmedel. Utsläppande av 
traditionella livsmedel från tredjeländer på 
marknaden i unionen bör underlättas om 
historisk och säker användning som 
livsmedel i ett tredjeland har påvisats, i 
enlighet med den vetenskapliga och 
tekniska vägledning som Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
ska tillhandahålla. Dessa livsmedel bör ha 
konsumerats i ett tredjeland som en del av 
den vanliga kosthållningen för en 
betydande del av landets befolkning under 
minst 25 år. Historisk och säker 
användning av ett livsmedel bör inte 
inbegripa användning som annat än 
livsmedel eller användning som inte är 
förknippad med normala kostvanor.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 

(21) När det gäller eventuell användning av 
nanomaterial för livsmedelsbruk, ansåg 
Efsa i sitt yttrande av den 6 april 201121 om 
riktlinjerna för riskbedömning av 
tillämpningen av nanovetenskap och 
nanoteknik i livsmedels- och foderkedjan 
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att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk håller 
kommissionen på att utveckla testmetoder 
som beaktar särdragen hos konstruerade 
nanomaterial.

att det endast föreligger begränsade 
uppgifter om olika aspekter av 
konstruerade nanomaterials toxikokinetik 
och toxikologi och att det kan vara 
nödvändigt att ändra de befintliga 
toxicitetstestmetoderna. För att bättre 
kunna bedöma säkerheten hos 
nanomaterial för livsmedelsbruk, med 
beaktande av försiktighetsprincipen,
håller kommissionen på att utveckla 
testmetoder som beaktar särdragen hos 
konstruerade nanomaterial.

__________________ __________________
21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikelnr 2140.

21 The EFSA Journal, vol. 9(2011):5, 
artikelnr 2140.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/2011 avseende 
tillhandahållande av livsmedelsinformation 
till konsumenterna och av andra relevanta 
märkningskrav i unionens 
livsmedelslagstiftning. I vissa fall kan det 
vara nödvändigt att kräva ytterligare 
märkning, särskilt när det gäller 
beskrivningen av livsmedlet, dess ursprung 
eller användningsvillkoren, för att 
säkerställa att konsumenterna får tillräcklig 
information om det nya livsmedlets 
beskaffenhet.

(24) Nya livsmedel omfattas av de 
allmänna märkningskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1169/2011 avseende 
tillhandahållande av livsmedelsinformation 
till konsumenterna och av andra relevanta 
märkningskrav i unionens 
livsmedelslagstiftning. Ytterligare 
märkning bör inkluderas, särskilt när det 
gäller beskrivningen av livsmedlet, dess 
ursprung, dess sammansättning eller 
användningsvillkoren, för att säkerställa att 
konsumenterna får tillräcklig information 
om det nya livsmedlets beskaffenhet, även 
om livsmedel från tredjeländer. När ett 
nytt livsmedel förs in i 
unionsförteckningen eller i förteckningen 
över traditionella livsmedel från 
tredjeländer kan särskilda villkor för 
användning eller märkning införas, vilka 
bl.a. kan gälla särskilda kännetecken eller
livsmedelsegenskaper såsom 
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sammansättning, näringsvärde eller 
näringseffekter och avsedd användning 
av livsmedlet eller etiska överväganden 
eller konsekvenser för specifika 
befolkningsgruppers hälsa. I denna 
förordning bör det fastställas specifika 
märkningskrav för de 
livsmedelsingredienser som ingår i form 
av konstruerade nanomaterial som 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och bör 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

(26) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och bör 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande och bidra till att garantera 
lika villkor.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 − punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) traditionellt livsmedel från ett 
tredjeland: ett annat nytt livsmedel än det 
som avses i led a i–iii som härrör från 
primärproduktion och har historisk och 
säker användning som livsmedel i ett 

b) traditionellt livsmedel från ett 
tredjeland: ett annat nytt livsmedel än det 
som avses i led a i–iii som härrör från 
primärproduktion och bearbetade 
produkter enligt definitionen i förordning 
(EG) nr 178/202 med en historisk och 
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tredjeland. säker användning som livsmedel i ett 
tredjeland. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 −punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) historisk och säker användning som 
livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 
livsmedlet i fråga har bekräftats genom 
uppgifter om sammansättningen och 
genom erfarenheter från livsmedlets 
tidigare användning under minst 25 år som 
en del av den vanliga kosthållningen för en 
stor del av befolkningen i ett tredjeland, 
innan en anmälan enligt artikel 13 lämnas 
in.

c) historisk och säker användning som 
livsmedel i ett tredjeland: säkerheten hos 
livsmedlet i fråga har bekräftats genom 
uppgifter om sammansättningen och 
genom erfarenheter från livsmedlets 
tidigare användning under minst 25 år som 
en del av den vanliga kosthållningen för en 
betydande del av befolkningen i ett 
tredjeland, innan en anmälan enligt artikel 
13 lämnas in.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 −punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 27a om definitionen av begreppet 
”en betydande del av befolkningen i ett 
tredjeland”.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) sökande: den medlemsstat, det d) sökande: den medlemsstat, det 
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tredjeland eller den berörda part, som kan 
företräda flera berörda parter, som har 
lämnat in en ansökan i enlighet med
artikel 9 eller 15 eller en anmälan i enlighet 
med artikel 13 till kommissionen.

tredjeland eller den berörda part, som kan 
företräda flera berörda parter, eller ett litet 
eller medelstort företag, som har lämnat in 
en ansökan i enlighet med artikel 9 eller 15 
eller en anmälan i enlighet med artikel 13 
till kommissionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 − rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandebefogenheter avseende 
definitionen av nytt livsmedel i artikel 2.2 
a

Delegering av befogenheter

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 − stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av denna förordning får 
kommissionen genom genomförandeakter 
besluta om huruvida ett visst livsmedel 
omfattas av definitionen av nytt livsmedel 
i artikel 2.2 a.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 27a om beslut om huruvida ett visst 
livsmedel omfattas av definitionen av nytt 
livsmedel i artikel 2.2 och om 
godkännandet av ett traditionellt 
livsmedel från ett tredjeland samt om 
uppdateringen av den unionsförteckning 
som avses i artikel 17.

Motivering

Föredraganden anser att man i stället bör använda systemet med delegerade akter för att 
komplettera eller ändra förordningen i dessa avseenden. Om detta ändringsförslag skulle 
antas bör ett skäl läggas till med en närmare beskrivning av delegeringen av befogenhet. 
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 − stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.3.

utgår

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta och
uppdatera en unionsförteckning över nya 
livsmedel som godkänts för att släppas ut 
på marknaden i unionen i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 (nedan kallad 
unionsförteckningen).

1. Kommissionen ska upprätta, uppdatera 
och offentliggöra en unionsförteckning 
över nya livsmedel som godkänts för att 
släppas ut på marknaden i unionen i 
enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 (nedan 
kallad unionsförteckningen) i enlighet med 
bilagan till denna förordningen.
Unionsförteckningen ska innehålla 
traditionella livsmedel från tredjeländer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om det är omöjligt att kontrollera 
spårbarheten hos de material som använts 
för att framställa livsmedlet.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ytterligare särskilda märkningskrav för 
att informera slutkonsumenten om 
eventuella särdrag eller egenskaper hos 
livsmedlet, t.ex. sammansättning, 
näringsvärde eller näringsmässiga effekter 
och livsmedlets avsedda användning, som 
innebär att ett nytt livsmedel inte längre 
motsvarar ett befintligt livsmedel och om 
hälsoeffekter för särskilda 
befolkningsgrupper,

c) ytterligare särskilda märkningskrav för 
att informera slutkonsumenten om 
eventuella särdrag eller egenskaper hos 
livsmedlet och säkerställa spårbarheten, 
t.ex. sammansättning, härkomst,
näringsvärde eller näringsmässiga effekter 
och livsmedlets avsedda användning, som 
innebär att ett nytt livsmedel inte längre 
motsvarar ett befintligt livsmedel och om 
hälsoeffekter för särskilda 
befolkningsgrupper,

Motivering

Genom märkningen av nya livsmedel bör slutkonsumenten kunna se var produkten kommer 
ifrån.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Dess ursprungsland. c) Dess ursprungsland och 
ursprungsländerna för de material som 
använts för dess framställning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 13 − stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Dokumenterade uppgifter som visar på 
historisk och säker användning som 

d) Dokumenterade uppgifter som visar på 
historisk och säker användning som 
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livsmedel i ett tredjeland. livsmedel i ett tredjeland, i enlighet med de 
europeiska riktlinjer som ligger under 
Efsas kontroll. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 − stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) I tillämpliga fall användningsvillkoren 
och de särskilda märkningskraven som inte 
vilseleder konsumenten.

e) Användningsvillkoren och de särskilda 
märkningskraven som inte vilseleder 
konsumenten.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 − punkt 1 − stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast tre månader efter det att Efsas 
yttrande har offentliggjorts ska 
kommissionen för den kommitté som avses 
i artikel 27.1 lägga fram ett utkast till 
genomförandeakt om att tillåta att det 
traditionella livsmedlet från ett tredjeland 
släpps ut på marknaden i unionen och om 
uppdatering av unionsförteckningen, vari 
följande beaktas:

1. Senast tre månader efter det att Efsas 
yttrande har offentliggjorts ska 
kommissionen anta en delegerad akt om 
att tillåta att det traditionella livsmedlet 
från ett tredjeland släpps ut på marknaden i 
unionen och om uppdatering av 
unionsförteckningen, vari följande beaktas:

Motivering

Föredraganden anser att man i stället bör använda systemet med delegerade akter för att 
komplettera förordningen i dessa avseenden. Om detta ändringsförslag skulle antas bör ett 
skäl läggas till med en närmare beskrivning av delegeringen av befogenhet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 17 − punkt 1 − stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 27.3.

utgår

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 − led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innehåll, upprättande och utformning av 
den anmälan som avses i artikel 13 och av 
den ansökan som avses i artikel 14.5.

a) Innehåll, upprättande och utformning av 
den anmälan som avses i artikel 13 och av 
den ansökan som avses i artikel 14.5, på 
grundval av Efsas riktlinjer.

Motivering

Förutom en uppdatering av de vetenskapliga riktlinjerna bör Efsa utarbeta en teknisk 
vägledning och tekniska verktyg som ska hjälpa livsmedelsföretagen i tredjeländer då de ska 
lämna in sina ansökningar eller anmälningar.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det nya livsmedlets namn och 
beskrivning.

b) Det nya livsmedlets namn, beskrivning 
och sammansättning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelsföretagarna ska omedelbart 
informera kommissionen om

2. Livsmedelsföretagarna och 
hälsovårdsmyndigheterna i 
medlemsstaterna ska omedelbart informera 
kommissionen om

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den
...26 , och alla senare ändringar som gäller 
dem så snart som möjligt.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande och 
garantera lika villkor. Medlemsstaterna 
ska anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den ...26, och alla 
senare ändringar som gäller dem så snart 
som möjligt.

__________________ __________________
26 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

26 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 27a ny

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 3 och 17 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 femårsperioden. 
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.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3 och 17 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.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3 och 17 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_____________

* OJ: Vänligen för in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.
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Motivering

Föredraganden anser att man bör begränsa tidsperioden för tilldelning av befogenheter till 
kommissionen. Denna begränsning leder till större parlamentarisk kontroll, eftersom 
kommissionen måste utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast nio 
månader innan den fastställda perioden löpt ut. En förlängning av delegeringen genom tyst 
medgivande med en period av samma längd förhindrar å andra sidan att lagstiftarna 
överbelastas och underlättar genomförandet av förordningen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 29a ny

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering

Fem år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av denna förordning och 
särskilt ta upp effekten av det nya 
förenklade förfarandet på nya livsmedel 
och traditionella livsmedel från 
tredjeländer. Rapporten ska 
offentliggöras.
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