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BEGRUNDELSE

Efter EF-traktatens artikel 251, stk. 2, litra c), skal Kommissionen udtale sig om de
ændringer, der er foreslået af Europa-Parlamentet ved anden behandling.

Kommissionen udtaler sig i det følgende om den af Europa-Parlamentet foreslåede ændring.
I henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, vedlægger den også et ændret forslag, der
medtager Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret.

1. Baggrund

a) Formålet med forslaget:

Dossieret er omfattet af den forenkling af EF-bestemmelserne, som Det Europæiske
Råd vedtog på mødet i Edinburgh i december 1992. Formålet med forslaget er
således at forenkle og udskifte direktiv 73/241/EØF og at tilpasse EF-forskrifterne
for levnedsmidler. Forslaget skal også sikre fri bevægelighed for produkter, idet der
fastsættes bestemmelser om eventuel tilsætning af andre vegetabilske produkter end
kakaosmør. Ifølge direktiv 73/241/EØF kan medlemsstaterne tillade eller forbyde
tilsætning af andet vegetabilsk fedt end kakaosmør. For tiden er anvendelse af
vegetabilsk fedt kun tilladt i syv medlemsstater.

b) Dato for vedtagelse forslag af Kommissionens direktiv (KOM (1995) 722 endelig
udg.): 17.4.1996.

c) Dato for oversendelse til EP og Rådet: 30.5.1996.

d) Udtalelse fra ØSU: 31.10.1996.

e) Europa-Parlamentet afgav første udtalelse den 23. oktober 1997.

f) Kommissionens ændrede forslag: KOM (1997) 682 endelig udg. af 2.2.1998.

g) Dato for vedtagelse af fælles holdning: 28.10.1999.

h) Meddelelse fra Kommissionen vedrørende fælles holdning: SEK (1999) 1912 endelig
udg. af 18.11.1999.

i) Den 15. marts 2000 afgav Europa-Parlamentet ved anden behandling positiv
beslutning, der indeholder et ændringsforslag til den fælles holdning.

2. Kommissionens udtalelse om Europa-Parlamentets ændringsforslag

Ændringsforslaget går ud på, at der efter fjortende betragtning i den fælles holdning indsættes
en betragtning, der indebærer, at Kommissionen undersøger, i hvilket omfang Fællesskabet i
denne sammenhæng kan støtte de udviklingslande, der producerer kakaosmør eller andet
vegetabilsk fedt.

Ændringsforslaget stemmer overens med Kommissionens politik og kan accepteres.


