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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 1.5 - nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/20/EF
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 1, erstattes stk. 3 med 
følgende:
"3. Kommissionen vedtager og reviderer 
om nødvendigt principperne for god 
klinisk praksis og de detaljerede 
vejledninger, der udarbejdes på 
grundlag af disse principper, for at tage 
hensyn til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.
Kommissionen offentliggør disse 
detaljerede vejledninger."

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 2.2 - punkt 7 a (nyt)
Direktiv 98/83/EF
Bilag II – tabel A – punkt 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I bilag II, tabel A, erstattes punkt 2 
med følgende:
"2. Efterprøvningskontrol
Formålet med efterprøvningskontrol er 
at tilvejebringe de nødvendige 
oplysninger for at afgøre, om alle 
direktivets parameterværdier 
overholdes. Alle parametre, der 
fastsættes i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 2 og 3,
skal underkastes efterprøvningskontrol, 
medmindre de kompetente myndigheder 
kan fastslå, at det for en periode, som de 
fastlægger, er usandsynligt, at en 
bestemt parameter er til stede i en 
bestemt forsyning i koncentrationer, 
som kan medføre risiko for 
overskridelse af den pågældende 
parameterværdi.
Dette punkt gælder ikke for 
parametrene for radioaktivitet, der skal 
kontrolleres i overensstemmelse med de 
kontrolkrav, som vedtages af 
Kommissionen, jf. note 8, 9 og 10 i bilag 
I, del C. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i dette direktiv vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
12, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 2.3  - punkt 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2037/2000
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
"3. Fra den 1. januar 2004 er udførsel af 
hydrochlorfluorcarboner fra 
Fællesskabet til stater, der ikke er parter 
i protokollen, forbudt. Kommissionen 
tager [...]  ovennævnte dato op til 
overvejelse i lyset af den relevante 
internationale udvikling inden for 
protokollens rammer og ændrer den, 
hvis det er hensigtsmæssigt.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 18, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 2.6 – punkt 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 1. maj 2008 fastlægger 
Kommissionen bestemmelser, der er 
nødvendige for følgende, idet litra b), c) og 
d) prioriteres:

2. Senest den 1. maj 2008 fastlægger 
Kommissionen bestemmelser, der er 
nødvendige for følgende, idet litra b), c) og 
d) prioriteres:

a) gennemførelse af artikel 13, stk. 6, 
herunder de tekniske krav vedrørende 
definitionen af cyanid dissocierbart med 
svag syre og metoden til måling heraf

a) gennemførelse af artikel 13, stk. 6, 
herunder de tekniske krav vedrørende 
definitionen af cyanid dissocierbart med 
svag syre og metoden til måling heraf

b) færdiggørelse af de tekniske krav til 
specificering af affald i bilag II

b) færdiggørelse af de tekniske krav til 
specificering af affald i bilag II

c) fortolkning af definitionen i artikel 3, nr. 
3)

c) fortolkning af definitionen i artikel 3, nr. 
3)

d) fastlæggelse af kriterierne for 
klassificering af affaldsanlæg i bilag III

d) fastlæggelse af kriterierne for 
klassificering af affaldsanlæg i bilag III

e) fastlæggelse af de harmoniserede e) fastlæggelse af de harmoniserede 
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prøveudtagningsstandarder og 
analysemetoder, som er nødvendige for 
den tekniske gennemførelse af direktivet.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
herunder ved supplering af det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 3.

prøveudtagningsstandarder og 
analysemetoder, som er nødvendige for 
den tekniske gennemførelse af direktivet. 

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
herunder ved supplering af det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 3.
(Dette ændringsforslag indebærer, at det 
sidste stykke vedrører punkt a)-e))

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.1 – punkt 2
Forordning (EF) nr. 315/93
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 4, stk. 2, ændres udtrykket 
"artikel 8" til "artikel 8, stk. 2".

2) Artikel 4, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen gennemgår hurtigst 
muligt de af den i stk. 1 nævnte 
medlemsstat angivne grunde i Den 
Stående Levnedsmiddelkomité, nedsat 
ved afgørelse 314/1/EØF (1), og afgiver 
straks udtalelse og træffer de nødvendige
foranstaltninger med henblik på at 
bekræfte, ændre eller ophæve den 
nationale foranstaltning efter 
fremgangsmåden i artikel 8, stk. 2."

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.2 – punkt 2
Direktiv 93/74/EF 
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 8, stk. 2, andet afsnit, ændres 
udtrykket "artikel 9" til "artikel 9, stk. 
2".

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen indleder hurtigst 
muligt forskriftsproceduren i artikel 9, 
stk. 2, for at træffe passende 
foranstaltninger med henblik på at 
bekræfte, ændre eller ophæve den 
nationale foranstaltning."

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.2 – punkt 3
Direktiv 93/74/EF 
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder."

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 5.3 - punkt 6 a (nyt)
Direktiv 96/23/EF
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, affattes 
således:

"Kommissionen godkender den 
pågældende plan efter 
forskriftsproceduren i artikel 33, stk. 2.
Efter samme procedure kan andre 
garantier end dem, der følger af 
anvendelsen af dette direktiv, 
godkendes."

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.4 – punkt 7
Forordning (EF) nr. 258/97
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 12, stk. 2, ændres udtrykket 
"artikel 13" til "artikel 13, stk. 2".

7) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen lader hurtigst muligt 
Den Stående Levnedsmiddelkomité 
undersøge den i stk. 1 nævnte 
begrundelse; den træffer passende
foranstaltninger med henblik på at 
bekræfte, ændre eller ophæve den 
nationale foranstaltning i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2.
Den medlemsstat, der har vedtaget den i 
stk. 1 omhandlede afgørelse, kan lade 
den gælde indtil disse foranstaltningers 
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ikrafttræden."

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.5 – nr. 3 – litra a
Beslutning 2119/98/EF 
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der henvises til dette stykke, anvendes 
artikel 5a, stk. 1-4 og stk. 5, litra b), samt
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.6 – nr. 2 – litra aa (nyt)
Direktiv 2000/13/EF
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 6, andet afsnit, første led, affattes 
således:

"- kan ingredienser, der henhører under 
en af de i bilag I anførte kategorier, og 
som indgår i et andet levnedsmiddel, 
betegnes alene ved navnet på denne 
kategori.
Ændringer til listen over kategorier I 
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bilag I kan vedtages af Kommissionen.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3.
Den i bilag I anførte betegnelse 
«stivelse» skal dog altid, hvis denne 
ingrediens kan indeholde gluten, 
suppleres med en oplysning om dens 
særlige vegetabilske oprindelse."

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.6 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2000/13/EF
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- skal ingredienser, der henhører under en 
af de i bilag II anførte kategorier, betegnes 
ved navnet på denne kategori, efterfulgt af 
deres specifikke navn eller deres EF-
nummer; for så vidt angår en ingrediens, 
der henhører under flere kategorier, 
angives den, der svarer til ingrediensens 
hovedfunktion i levnedsmidlet

- skal ingredienser, der henhører under en 
af de i bilag II anførte kategorier, betegnes 
ved navnet på denne kategori, efterfulgt af 
deres specifikke navn eller deres EF-
nummer; for så vidt angår en ingrediens, 
der henhører under flere kategorier, 
angives den, der svarer til ingrediensens 
hovedfunktion i levnedsmidlet.

de ændringer, der skal foretages i dette 
bilag som følge af den videnskabelige og 
tekniske udvikling, og som er 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 4

de ændringer, der skal foretages i dette 
bilag som følge af den videnskabelige og 
tekniske udvikling, og som er 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3

den i bilag II anførte betegnelse 
»modificeret stivelse« skal dog altid, hvis 
denne ingrediens kan indeholde gluten, 
suppleres med en oplysning om dens 
særlige vegetabilske oprindelse"

den i bilag II anførte betegnelse 
»modificeret stivelse« skal dog altid, hvis 
denne ingrediens kan indeholde gluten, 
suppleres med en oplysning om dens 
særlige vegetabilske oprindelse"

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.6 – nr. 2 – litra d
Direktiv 2000/13/EF
Artikel 6 – stk. 11 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIIa kan ændres af Kommissionen 
efter udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet afgivet på 
grundlag af artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(*), jf. dog andet afsnit. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 4.

Bilag IIIa kan ændres af Kommissionen 
efter udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet afgivet på 
grundlag af artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(*), jf. dog andet afsnit. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 5.6 - punkt 5 a (nyt)
Direktiv 2000/13/EF
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 12 affattes således:
"De nærmere bestemmelser for 
angivelse af alkoholindhold udtrykt i 
volumen fastsættes for så vidt angår 
produkter henhørende under position 
22.04 og 22.05 i den fælles toldtarif, ved 
de særlige fællesskabsbestemmelser, som 
gælder for disse produkter.
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For andre drikkevarer, der indeholder 
mere end 1,2 volumenprocent, fastsættes 
reglerne af Kommissionen."
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.6 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2000/13/EF
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder."

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.7 – punkt 2
Direktiv 2001/37/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilpasningen til videnskabelig og 
teknisk udvikling af de i artikel 4 anførte 

1. Tilpasningen til videnskabelig og 
teknisk udvikling af de i artikel 4 anførte 
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målemetoder og definitionerne i 
tilknytning hertil besluttes af 
Kommissionen. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 10, stk. 4.

målemetoder og definitionerne i 
tilknytning hertil besluttes af 
Kommissionen. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 10, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.7 – punkt 3
Direktiv 2001/37/EF
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder."

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5,8 – punkt 2
Direktiv 2001/95/EF
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen tilpasser de særlige krav 
vedrørende denne underretningspligt, som 
er anført i bilag I. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 

"Kommissionen tilpasser de særlige krav 
vedrørende denne underretningspligt, som 
er anført i bilag I. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
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dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 15, stk. 5."

dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 15, stk. 4."

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.8 – punkt 3
Direktiv 2001/95/EF
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere regler for RAPEX er anført i 
bilag II. De tilpasses af Kommissionen. 
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
15, stk. 5.

3. De nærmere regler for RAPEX er anført 
i bilag II. De tilpasses af Kommissionen. 
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
15, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.8 – punkt 4
Direktiv 2001/95/EF
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4 og stk. 5, litra 
b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, 
jf. dennes artikel 8. 

udgår

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, én måned og to 
måneder.
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Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.10 – punkt 8
Forordning (EF) nr. 1774/2002
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Reglerne for gennemførelse af denne
artikel, herunder reglerne vedrørende 
kontrolforanstaltninger, vedtages efter 
proceduren i artikel 33, stk. 2.
Kommissionen kan indrømme undtagelser 
fra stk. 1, litra a), i denne artikel for fisk og 
pelsdyr efter høring af den relevante 
videnskabelige komité. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 33, stk. 3.

2. Reglerne for gennemførelse af denne 
artikel, herunder reglerne vedrørende 
kontrolforanstaltninger, vedtages af 
Kommissionen. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i denne forordning ved supplering af den 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 33, stk. 3. Kommissionen 
kan indrømme undtagelser fra stk. 1, litra 
a), i denne artikel for fisk og pelsdyr efter 
høring af den relevante videnskabelige 
komité. Disse foranstaltninger til ændring 
af ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 33, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag -  afsnit 5.10  - punkt 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1774/2002
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Artikel 29, stk. 4, første afsnit, 
affattes således:
"4. De i bilag VII og VIII omhandlede 
produkter skal, med undtagelse af 
tekniske produkter, hidrøre fra anlæg, 



PE405.771v01-00 16/28 PA\720035DA.doc

DA

der er opført på en EF-liste, som 
udarbejdes af Kommissionen på grundlag 
af en meddelelse fra tredjelandets 
myndigheder til Kommissionen, ved 
hvilken de erklærer, at de pågældende 
anlæg opfylder EF-kravene og er 
undergivet tilsyn af en officiel 
kontroltjeneste i tredjelandet.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 33, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.10– punkt 20 – litra a, nr. i) (nyt)
Forordning (EF) nr. 1774/2002
Bilag VIII - kapitel IV – del A – punkt 3 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) Punkt 3, litra a), nr. ii), affattes 
således:

"ii) produkterne har gennemgået en af 
følgende behandlinger, der sikrer fravær 
af patogener af de i nr. i) nævnte 
drøvtyggersygdomme:
— varmebehandling ved 65 oC i mindst 
tre timer efterfulgt af en effektivitetstest
— bestråling med 2,5 megarad eller med 
gammastråler efterfulgt af en 
effektivitetstest
— justering til en pH-værdi på 5 i to 
timer efterfulgt af en effektivitetstest
— varmebehandling ved mindst 90 oC 
overalt i produktet efterfulgt af en 
effektivitetstest, eller
— en anden behandling, der er godkendt 
af Kommissionen; Disse foranstaltninger 
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til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 33, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.11 – punkt 1
Direktiv 2002/98/EF
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. 

udgår

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder."

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.11 – punkt 2 – litra c
Direktiv 2002/98/EF
Artikel 29 – nyt stykke

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske krav i stk. 2, litra a), h) og i),
som er foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
28, stk. 3.

De tekniske krav i stk. 2, litra a)-i), som er 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
28, stk. 3.
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De tekniske krav i stk. 2, litra b), c), d), e), 
f) og g), som er foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i dette direktiv ved supplering af det, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 28, stk. 4. I særligt 
hastende tilfælde kan Kommissionen 
anvende hasteproceduren i artikel 28, stk. 
5, for de tekniske krav i stk. 2, litra b), c) 
og d). 

I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 28, stk. 5, for de tekniske krav i stk. 
2, litra b), c) og d). 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.12 – punkt 1
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er nødvendigt, kan 
Kommissionen som følge af de 
teknologiske fremskridt eller den 
videnskabelige udvikling tilpasse de 
generelle betingelser i bilag IV. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 4.

5. Når det er nødvendigt, kan 
Kommissionen som følge af de 
teknologiske fremskridt eller den 
videnskabelige udvikling tilpasse de 
generelle betingelser i bilag IV. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.12 – punkt 2
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når det er nødvendigt, kan 
Kommissionen som følge af de 
teknologiske fremskridt og den 
videnskabelige udvikling indføre 
yderligere kategorier og funktionelle 
grupper for fodertilsætningsstoffer. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 22, stk. 4.

3. Når det er nødvendigt, kan 
Kommissionen som følge af de 
teknologiske fremskridt og den 
videnskabelige udvikling indføre 
yderligere kategorier og funktionelle 
grupper for fodertilsætningsstoffer. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 22, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.12 – punkt 4
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage ændringer af 
bilag III for at tage hensyn til de 
teknologiske fremskridt og den 
videnskabelige udvikling. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 4.

6. Kommissionen kan vedtage ændringer af 
bilag III for at tage hensyn til de 
teknologiske fremskridt og den 
videnskabelige udvikling. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.12 – punkt 5
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 21 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelserne til bilag II 
og eventuelle ændringer af bilaget
vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 
2.

Gennemførelsesbestemmelserne til bilag II 
vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 
2.

Bilag II kan ændres af Kommissionen. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 4.

Bilag II kan ændres af Kommissionen. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5,12 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 4 indsættes: udgår
"4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder."

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 5.13 - punkt -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 2065/2003
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Artikel 6, stk. 1, erstattes med 
følgende:

"1. Der fastlægges af Kommissionen en 
udtømmende liste over 
primærprodukter, der er godkendt i 
Fællesskabet til at blive anvendt uden 
videre forarbejdning i eller på fødevarer 
og/eller til fremstilling af afledte 
røgaromaer. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i denne forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 5.13  - punkt -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2065/2003
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 6, stk. 3, erstattes med 
følgende:
"3. Efter at listen, jf. stk. 1, er fastlagt, 
kan primærprodukter optages på listen.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3."
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Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 5.13 - punkt -1 b(nyt)
Forordning (EF) nr. 2065/2003
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Artikel 17, stk. 3, affattes således:
" 3. Efter at have anmodet om 
videnskabelig og teknisk bistand fra 
autoriteten vedtager Kommissionen om 
nødvendigt kvalitetskrav til validerede 
analysemetoder, der foreslås i henhold 
til punkt 4 i bilag II, herunder hvilke 
stoffer der skal måles […].
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.13 – punkt 1
Forordning (EF) nr. 2065/2003
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ændringer til den i artikel 6, stk. 1, 
omhandlede liste vedtages efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, efter at der 
er søgt videnskabelig og teknisk bistand 
hos autoriteten."

2. Ændringer af bilagene vedtages af 
Kommissionen, efter at der er søgt 
videnskabelig og teknisk bistand hos 
autoriteten. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i denne forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3.
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Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag -  afsnit 5.15  - punkt 1 a (nyt)
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 9, stk. 4, affattes således:

"4. Procedurerne til kontrol af, om de 
tilsvarende kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder som de i stk. 1 
omhandlede, er opfyldt, fastlægges af 
Kommissionen.  Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i denne forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
29, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.15 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 28 – nyt stykke 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De tekniske krav i litra a), b), c), f), g) 
og i), som er foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 29, stk. 3. 

1. "De tekniske krav i litra a)-i), som er 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
29, stk. 3.

2. De tekniske krav litra d), e) og h), som 
er foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det, vedtages efter 

2. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 29, stk. 5, for de tekniske krav i litra 
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
29, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 29, stk. 5, for de tekniske krav i litra 
d), og e) i artikel 28. 

d), og e) i artikel 28.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.15 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. 

udgår

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i 
afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 
henholdsvis to måneder, en måned og to 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag -  afsnit 5.16  - punkt 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 882/2004
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 15, stk. 5, affattes således:

"5. En liste over foderstoffer og 
fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, 
der på grundlag af kendte eller nye risici 
skal underkastes mere intensiv offentlig 
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kontrol på indgangsstedet til områder 
anført i bilag I, udarbejdes og ajourføres 
af Kommissionen. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
62, stk. 4.
Kontrollens hyppighed og art fastsættes 
efter samme procedure. Også gebyrerne 
i forbindelse med en sådan kontrol kan 
fastsættes efter denne procedure."

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag -  afsnit 5.16  - punkt 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 882/2004
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 32, stk. 6, affattes således:

"6. EF-referencelaboratorierne kan få 
tillagt yderligere ansvarsområder og 
opgaver af Kommissionen. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
62, stk. 4."

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - afsnit 5.16 - punkt 5 b(nyt)
Forordning (EF) nr. 882/2004
Artikel 33 – stk. 6



PE405.771v01-00 26/28 PA\720035DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) I artikel 33, erstattes stk. 6 med 
følgende:
"6. EF-referencelaboratorierne kan få 
tillagt yderligere ansvarsområder og 
opgaver af Kommissionen. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 62, stk. 4."

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.17 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 5 – stk. 1 – nyt afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særforanstaltningerne i litra m) vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2.

Særforanstaltningerne i litra m) vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
23, stk. 2.

Særforanstaltningerne i litra f), g), h), i), j), 
k), l) og n), der er foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3.

Særforanstaltningerne i litra a)-l) og n), der 
er foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3."

Særforanstaltningerne i litra a)-e), der er 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.17 – punkt 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ændre eksisterende 
særdirektiver om materialer og genstande. 
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 4.

2. Kommissionen kan ændre eksisterende 
særdirektiver om materialer og genstande. 
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.17 – punkt 3
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Fællesskabsgodkendelse i form af en 
særforanstaltning som omhandlet i stk. 1 
vedtages af Kommissionen. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 4.

3. Fællesskabsgodkendelse i form af en 
særforanstaltning som omhandlet i stk. 1 
vedtages af Kommissionen. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 23, stk. 3.

Or. en



PE405.771v01-00 28/28 PA\720035DA.doc

DA

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5,17 – punkt 4
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den endelige særforanstaltning om 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse vedtages af 
Kommissionen. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 23, stk. 5.

6. Den endelige særforanstaltning om 
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse vedtages af 
Kommissionen. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
23, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 23, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag – afsnit 5.17 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.

udgår

Or. en
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