
 

DA    DA 

 

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 28.4.2004 
KOM(2004) 345 endelig 

2000/0182 (COD) 

  

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til 

forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for 
produktion og markedsføring af visse animalske produkter til konsum og om ændring af 

direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF 

Europaudvalget 2000
KOM (2000) 0438 
Offentligt
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2000/0182 (COD) 

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til 

forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for 
produktion og markedsføring af visse animalske produkter til konsum og om ændring af 

direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF 

1. INDLEDNING 

Ifølge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), skal Kommissionen 
afgive udtalelse om de ændringer, Europa-Parlamentet foreslår ved 
andenbehandlingen. Kommissionen forelægger hermed sin udtalelse om 
Parlamentets ændringsforslag.  

2. BAGGRUND 

 Kommissionens vedtagelse af forslaget1 14.07.2000

 Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2 28.03.2001

 Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen 03.06.2003

 Vedtagelse af det ændrede forslag 23.07.2003

 Politisk enighed i Rådet 22.07.2003

 Vedtagelse af den fælles holdning3 27.10.2003

 Vedtagelse af Parlamentets indstilling ved andenbehandlingen 30.03.2004

                                                 
1 EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 132. 
2 EFT C 155 af 29.5.2001, s. 39. 
3 EUT C 48 E af 24.2.2004, s. 131. 
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3. FORMÅLET MED FORSLAGET 

Dette er fjerde forslag i en pakke bestående af fem forslag, der skal konsolidere og 
ajourføre de gældende fællesskabsbestemmelser om fødevarehygiejne. 

Forslaget sigter mod: 

• ophævelse af 17 direktiver om fødevarehygiejne 

• ændring af andre direktiver, der har direkte forbindelse med fødevarehygiejne 

• indførelse af en beskyttelses- og standstill-klausul for at sikre, at vigtige 
temperaturkrav og mikrobiologiske krav fastholdes, og at 
gennemførelsesbestemmelserne på grundlag af de 17 ophævede direktiver fortsat 
er gældende. 

4. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG 

Ingen ændringsforslag ved andenbehandlingen. 

5. KONKLUSION 

Der er ikke behov for et ændret forslag. 


