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21.10.2015 A8-0046/116 

Ændringsforslag  116 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

Denne delegerede retsakt vedtages i 

overensstemmelse med artikel 26a. 

Or. en 
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Ændringsforslag  117 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 

af EFSA's udtalelse forelægger 

Kommissionen den i artikel 27, stk. 1, 

omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om godkendelse af 

markedsføring i Unionen af den 

pågældende traditionelle fødevare fra et 

tredjeland og om ajourføring af EU-listen, 

under hensyntagen til: 

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 

af autoritetens udtalelse tillægges 

Kommissionen beføjelser til at fremlægge 

et udkast til delegeret retsakt om 

godkendelse af markedsføring i Unionen af 

den pågældende traditionelle fødevare fra 

et tredjeland og om ajourføring af EU-

listen, under hensyntagen til: 

Or. en 
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Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3. 

Denne delegerede retsakt vedtages i 

overensstemmelse med artikel 26a. 

Or. en 



 

AM\1076650DA.doc  PE568.557v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0046/119 

Ændringsforslag  119 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 23 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23 a 

 Medlemsstaternes privilegier 

 1. Hvis en medlemsstat som følge af nye 

oplysninger eller en fornyet vurdering af 

de foreliggende oplysninger har 

begrundet formodning om, at anvendelsen 

af en fødevare eller en 

fødevareingrediens, der opfylder 

forordningens krav, udgør en 

sundhedsrisiko eller en risiko for miljøet, 

kan medlemsstaten enten midlertidigt 

begrænse eller suspendere handelen med 

og anvendelsen af den pågældende 

fødevare eller den pågældende 

fødevareingrediens på sit område. Den 

underretter omgående de øvrige 

medlemsstater og Kommissionen herom 

og begrunder sin afgørelse. 

 2. Kommissionen undersøger hurtigst 

muligt den i stk. 1 nævnte begrundelse i 

tæt samarbejde med EFSA og træffer de 

nødvendige foranstaltninger. Den 

medlemsstat, der har vedtaget den i stk. 1 
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omhandlede afgørelse, kan lade den 

gælde indtil disse foranstaltningers 

ikrafttræden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  120 

Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 26 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 26 a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, 

stk. 1, og artikel 17, stk. 1, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra denne forordnings ikrafttræden. 

Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende 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. 

 3. Den i artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 1, 

og artikel 17, stk. 1, omhandlede 
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delegation af beføjelser efter kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse 

om tilbagekaldelse bringer delegationen 

af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af 

afgørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et senere tidspunkt, der 

angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 1, og 

artikel 17, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Or. en 
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Pavel Poc 

for S&D-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nye fødevarer 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 29 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 29 a 

 Overgangsforanstaltninger for fødevarer 

fra klonede dyr og deres afkom 
 

 Indtil der træder specifik lovgivning om 

fødevarer fra klonede dyr og deres afkom 

i kraft, skal sådanne fødevarer, når de 

markedsføres i Unionen, herunder 

import, være ledsaget af følgende 

information til den endelige forbruger: 

"Fødevare fra klonede dyr/afkom af 

klonede dyr". For færdigpakkede 

fødevareprodukter gælder, at denne 

information skal formidles ved mærkning. 

For alle øvrige af disse fødevarer gælder, 

at denne information skal formidles i 

form af andet ledsagende materiale. 

Or. en 

 

 


