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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder med avseende på 
kommissionens genomförandebefogenheter
(KOM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0912)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37, 95 och 152 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0027/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

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

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 3, punkt 2, (Förordning (EG) nr 1829/2003)

”2. Åtgärder för att vid behov avgöra om 
en typ av livsmedel omfattas av detta 
avsnitt, och vilka avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll som avses i artikel 35.4.”

”2. Åtgärder för att vid behov avgöra om 
en typ av livsmedel omfattas av detta 
avsnitt, skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 35.3 eftersom de är avsedda 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den.”

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 5, punkt 7 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(1a) Artikel 5.7 skall ersättas med 
följande:
7. ”Efter samråd med myndigheten skall 
kommissionen fastställa 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel, 
däribland bestämmelser för utarbetande
och presentation av ansökan. Åtgärder 
som är avsedda att ändra icke-väsentliga 
delar i denna förordning genom att 
komplettera den skall antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 1B (nytt)

Artikel 8, punkt 8 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(1b) Artikel 8.8 skall ersättas med 
följande:
8.”Kommissionen skall anta detaljerade 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel. 
Åtgärder som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, LED 1C (nytt)

Artikel 11, punkt 5 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(1c) Artikel 11.5 skall ersättas med 
följande:
5. ”Efter samråd med myndigheten får 
kommissionen fastställa 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel, 
däribland bestämmelser för utarbetande 
och presentation av ansökan. Åtgärder 
som är avsedda att ändra icke-väsentliga 
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delar i denna förordning genom att 
komplettera den skall antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 12, punkt 4 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

”4. När så är lämpligt får lägre 
tröskelvärden fastställas, särskilt i fråga om 
livsmedel som innehåller eller består av 
genetiskt modifierade organismer eller för 
att ta hänsyn till framsteg inom vetenskap 
och teknik. Dessa åtgärder som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den skall 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 35.4.”

”4. När så är lämpligt får lägre 
tröskelvärden fastställas, särskilt i fråga om 
livsmedel som innehåller eller består av 
genetiskt modifierade organismer eller för 
att ta hänsyn till framsteg inom vetenskap 
och teknik. Dessa åtgärder som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den skall 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 35.3.”

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 14 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(2a) Artikel 14 skall ersättas med
följande:
1. ”Kommissionen får fastställa 
detaljerade tillämpningsföreskrifter för 
detta avsnitt, däribland sådana åtgärder 
som företagare måste vidta för att 
uppfylla märkningskraven. Åtgärder som 
är avsedda att ändra icke-väsentliga delar 
i denna förordning genom att komplettera 
den skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3.”
2. Kommissionen får fastställa särskilda 
bestämmelser om sådan information som 
skall ges till storkök som färdigställer
föda till slutkonsumenter. Åtgärder som 
är avsedda att ändra icke-väsentliga delar 
i denna förordning genom att komplettera 
den skall antas i enlighet med det 
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föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3”
För att kunna beakta de särskilda 
förhållanden som råder i storkök kan 
sådana bestämmelser kräva anpassning 
av märkningskraven i artikel 13.1 e.”

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 15, punkt 2 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

”2. Åtgärder för att vid behov avgöra om 
en typ av livsmedel omfattas av detta 
avsnitt, vilka avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll som avses i artikel 35.4”.

”2. Åtgärder för att vid behov avgöra om 
en typ av livsmedel omfattas av detta 
avsnitt, skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 35.3 eftersom de är avsedda 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den.”

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)

Artikel 17, punkt 7 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(3a) Artikel 17.7 skall ersättas med 
följande:
7. ”Efter samråd med myndigheten skall
kommissionen fastställa 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel, 
däribland bestämmelser för utarbetande 
och presentation av ansökan. Åtgärder 
som är avsedda att ändra icke-väsentliga 
delar i denna förordning genom att 
komplettera den skall antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 3B (nytt)

Artikel 20, punkt 8 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(3b) Artikel 20.8 skall ersättas med 
följande:
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8. ”Kommissionen skall anta detaljerade 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel. 
Åtgärder som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 3C (nytt)

Artikel 23, punkt 5 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(3c) Artikel 23.5 skall ersättas med 
följande:
5. ”Efter samråd med myndigheten får 
kommissionen fastställa 
tillämpningsföreskrifter för denna artikel, 
däribland bestämmelser för utarbetande 
och presentation av ansökan. Åtgärder 
som är avsedda att ändra icke-väsentliga 
delar i denna förordning genom att 
komplettera den skall antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 24, punkt 4 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

”2. Åtgärder för att fastställa lägre 
tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som 
innehåller eller består av genetiskt 
modifierade organismer, eller för att ta 
hänsyn till framsteg inom vetenskap och 
teknik, vilka avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll som avses i artikel 35.4”.

”2. Åtgärder för att fastställa lägre 
tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som 
innehåller eller består av genetiskt 
modifierade organismer, eller för att ta 
hänsyn till framsteg inom vetenskap och 
teknik, skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 35.3 eftersom de är avsedda 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den.”

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)
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Artikel 26 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(4a) Artikel 26 skall ersättas med 
följande:
”Kommissionen får fastställa detaljerade 
tillämpningsföreskrifter för detta avsnitt, 
däribland sådana åtgärder som företagare 
måste vidta för att uppfylla 
märkningskraven. Åtgärder som är 
avsedda att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 35.3.”

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 25, punkt 3 (Förordning (EG) nr 1829/2003)

(6) Artikel 35.3–4 skall ersättas med 
följande:

(6) Artikel 35.3 skall ersättas med följande:

”3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet. 

”3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet. 

4. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1–4 och 5 b samt artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet. 
De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 
5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG 
skall vara två månader, en månad 
respektive två månader.”
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