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21.10.2015 A8-0046/116 

Ändringsförslag  116 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

Denna delegerade akt ska antas i enlighet 

med artikel 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Ändringsförslag  117 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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: 

Senast tre månader efter det att Efsas 

yttrande har offentliggjorts ska 

kommissionen lägga fram ett utkast till 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: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Ändringsförslag  118 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 27.3. 

Denna delegerade akt ska antas i enlighet 

med artikel 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Ändringsförslag  119 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 23a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23a 

 Medlemsstaternas behörighet 

 1. En medlemsstat, som, efter att nya rön 

har framkommit eller gällande kunskap 

har omprövats, har genomgripande skäl 

att anse att användningen av ett livsmedel 

eller en livsmedelsingrediens som 

uppfyller förordningens krav äventyrar 

människors hälsa eller miljön, får 

temporärt begränsa eller upphäva handel 

med och användning av livsmedlet eller 

ingrediensen i fråga inom sitt territorium. 

Medlemsstaten ska utan dröjsmål 

informera övriga medlemsstater och 

kommissionen om sitt beslut och skälen 

till detta. 

 2. Kommissionen ska i nära samarbete 

med Efsa snarast möjligt granska de skäl 

som avses i punkt 1 och vidta lämpliga 

åtgärder. Den medlemsstat som fattat det 

beslut som avses i punkt 1 får 

upprätthålla detta tills åtgärderna har 

trätt i kraft. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Ändringsförslag  120 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 26a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 26a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 9.3, 11.1 och 

17.1 ska ges till kommissionen för en 

period av fem år efter denna förordnings 

ikraftträdande. 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. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 9.3, 11.1 och 17.1 får 

när som helst återkallas av 
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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 9.3, 11.1 och 17.1 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. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Ändringsförslag  121 

Pavel Poc 

för S&D-gruppen 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

Eleonora Evi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nya livsmedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 29a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 29a 

 Övergångsbestämmelser för livsmedel 

som härrör från klonade djur och deras 

avkommor. 

 Innan specifik lagstiftning för livsmedel 

från klonade djur och deras avkomma 

träder i kraft ska sådana livsmedel som 

förs ut på unionsmarknaden åtföljas av 

följande upplysningar för 

slutkonsumenten: ”Livsmedel från 

klonade djur/avkomma från klonade 

djur.” För färdigförpackade livsmedel ska 

dessa upplysningar lämnas på en etikett. I 

alla övriga fall ska upplysningarna 

lämnas genom annat medföljande 

material. 

Or. en 

 

 


