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KORT BEGRUNDELSE

Det er positivt, at Kommissionen med sit forslag ønsker at sikre en harmoniseret EU-
lovramme for tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlig kontrol i fødevarekæden og at 
sikre ensartet anvendelse af reglerne for fødevarekæden i hele EU og et velfungerende indre 
marked.

For så vidt angår denne forordnings anvendelsesområde, foreslår Kommissionen, at det skal 
omfatte andre kontrolområder uden for fødevarekæden såsom plantebeskyttelsesmidler, 
plantesundhed og planteformeringsmateriale, herunder forstligt materiale. Dette forekommer 
betænkeligt, da målsætningen for de nødvendige kontroller og kontrolkriterierne ikke kan 
sammenlignes med målsætningerne og kriterierne for fødevarekæden. Bestemmelserne om 
kontroller i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler, plantesundhed og planteformering bør 
derfor fortsat være forankret i den relevante specifikke EU-lovgivning. Dette gælder også for 
forslagene om markedsføring af materialet. 

Kommissionen foreslår endvidere at udvide anvendelsesområdet for kontrolforordningen til 
"andre officielle aktiviteter, som gennemføres af de kompetente myndigheder i henhold til 
denne forordning eller til de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2". I medfør af 
proportionalitetsprincippet må indholdet og formen af Unionens handling ikke gå videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne. Med henblik på at opnå fælles EU-
regler for officiel kontrol er det imidlertid ikke nødvendigt også at indføre bindende regler for 
hele EU for den kompetente myndigheds andre officielle aktiviteter uden for den officielle 
kontrol. 

Desuden indeholder forslaget til forordning på alle reguleringsområder bemyndigelser til 
Kommissionen til at udstede delegerede retsakter, navnlig i lovgivningsforslagets artikel 15-
24. De reguleringsområder, som Kommissionen foreslår, omfatter bl.a. myndighedernes 
kompetence og opgaver, de fælles krav til gennemførelsen af kontroller, de foranstaltninger, 
der skal træffes, og navnlig mindstekravene til hyppigheden af de officielle kontroller. Det er 
nødvendigt, at alle bestemmelser, som har væsentlig indvirkning på medlemsstaternes 
kontrolaktiviteter, bliver medtaget i selve forordningen. 

Da det også inden for rammerne af EU-forordninger anerkendes, at medlemsstaterne i det 
mindste har konkretiseringsbeføjelser, mangler der et sådant spillerum for de nationale 
lovgivere. Tværtimod dokumenterer det meget store antal planlagte bestemmelser, der giver 
Kommissionen beføjelse til at udstede delegerede retsakter, at forordningsforslaget går langt 
ud over de kompetencer, der er tillagt i henhold til artikel 114 i TEUF. Artikel 114 i TEUF er 
de europæiske lovgiveres retsgrundlag for at udforme det indre marked for fødevareprodukter 
og for dette indre markeds funktion. Dette skal i henhold til artikel 114, stk. 3, i TEUF baseres 
på et højt beskyttelsesniveau. Det foreliggende forslag til forordning skaber imidlertid et 
retsgrundlag for omfattende, bindende bestemmelser for den forvaltningsmæssige procedure, 
som udelukkende fastsættes af EU-lovgivningen, og som også gælder for områder, der rækker 
ud over de officielle kontroller. Dette er ude af proportioner. 
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Desuden går spørgsmålet om, hvordan medlemsstaterne forhindrer overtrædelser af 
bestemmelserne, langt ud over det koncept, hvormed det sikres, at officielle kontroller i EU er 
pålidelige, og at nødvendige EU-standarder overholdes på det indre marked. 

Med hensyn til finansiering af den officielle kontrol må det navnlig sikres, at bestemmelserne 
om fastsættelse af gebyrer er klar og utvetydig. Kun på den måde kan der sikres en ensartet 
gennemførelse i medlemsstaterne. I forbindelse med udformningen af gebyrerne bør 
bureaukratiet ved opkrævning af gebyrerne minimeres mest muligt. 

Kontroller i forbindelse med forsyningspligt er i samfundets interesse og er derfor en offentlig 
opgave, som skal finansieres tilsvarende. Kun ekstra kontroller bør være pålagt et gebyr. Det 
skaber et incitament til at undgå ekstra kontroller og dermed udgifter. Fastsættelsen af 
udgifterne må ikke føre til konkurrenceforvridning. 

Det må hilses velkommen, at gennemsigtighedsprincippet finder anvendelse i forbindelse med 
anvendelsen af de midler, der opkræves via gebyrerne. Dette må imidlertid ikke føre til, at 
bureaukratiet vokser væsentligt. Det skal endvidere påpeges, at budgetkompetencen for 
medlemsstaternes parlamenter ikke vil blive begrænset. 

Endelig skaber Kommissionens forslag ikke klarere strukturer. Målsætningen bør være at gøre 
det officielle kontrolsystem mere effektivt og overskueligt. 

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Offentlig kontrol bør gennemføres 
af personale, der ikke er berørt af nogen 
interessekonflikter, og navnlig af 
personale, som ikke, hverken direkte eller 
gennem ægtefæller, driver 
erhvervsvirksomhed, der er underlagt den 
omhandlede offentlige kontrol.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Det bør pålægges medlemsstaterne at 
sikre, at der altid er tilstrækkelige 
finansielle ressourcer til rådighed, så de 
kompetente myndigheder, der gennemfører 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, har tilstrækkeligt personale og 
udstyr. Det er primært operatørerne, der er 
ansvarlige for at sikre, at de overholder 
EU-reglerne for fødevarekæden, når de 
gennemfører deres aktiviteter, men det 
egenkontrolsystem, som de indfører til 
dette formål, skal suppleres med et 
dedikeret system af offentlig kontrol, der 
opretholdes af den enkelte medlemsstat for 
at sikre en effektiv markedsovervågning i 
fødevarekæden. Et sådant system er i 
sagens natur komplekst og 
ressourcekrævende og bør have en stabil 
tilførsel af ressourcer til offentlig kontrol 
på et niveau, der svarer til det til enhver tid 
gældende håndhævelsesbehov. For at 
mindske det offentlige kontrolsystems 
afhængighed af de offentlige finanser bør 
de kompetente myndigheder opkræve 
gebyrer for at dække deres omkostninger 
til offentlig kontrol af visse operatører og 
for visse aktiviteter, for hvilke EU-
lovgivningen for fødevarekæden kræver 
registrering eller godkendelse i henhold til 
EU-reglerne for fødevare- og 
foderstofhygiejne eller reglerne for 
plantesundhed og 
planteformeringsmateriale. Der bør også 
opkræves gebyrer af operatører for at 
kompensere for omkostningerne til 
offentlig kontrol med henblik på 
udstedelse af et officielt certifikat eller en 
officiel attestering og omkostninger til 
offentlig kontrol, som gennemføres af de 
kompetente myndigheder på 
grænsekontrolsteder.

(54) Det bør pålægges medlemsstaterne at 
sikre, at der altid er tilstrækkelige 
finansielle ressourcer til rådighed, så de 
kompetente myndigheder, der gennemfører 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, har tilstrækkeligt personale og 
udstyr. Det er primært operatørerne, der er 
ansvarlige for at sikre, at de overholder 
EU-reglerne for fødevarekæden, når de 
gennemfører deres aktiviteter, men det 
egenkontrolsystem, som de indfører til 
dette formål, skal suppleres med et 
dedikeret system af offentlig kontrol, der 
opretholdes af den enkelte medlemsstat for 
at sikre en effektiv markedsovervågning i 
fødevarekæden. Et sådant system er i 
sagens natur komplekst og 
ressourcekrævende og bør have en stabil 
tilførsel af ressourcer til offentlig kontrol 
på et niveau, der svarer til det til enhver tid 
gældende håndhævelsesbehov. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) De kompetente myndigheder bør i 
forbindelse med gennemførelsen af 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, for så vidt angår produktion og 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale og på 
dyrevelfærdsområdet, have adgang til 
ajourførte, pålidelige og ensartede tekniske 
data, forskningsresultater, nye teknikker og 
ekspertise i fornødent omfang til at 
anvende EU-lovgivningen på disse 
områder korrekt. Med henblik herpå bør 
Kommissionen kunne udpege og trække på 
ekspertbistand fra EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale og for 
dyrevelfærd.

(61) De kompetente myndigheder bør i 
forbindelse med gennemførelsen af 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, for så vidt angår produktion og 
markedsføring af 
planteformeringsmateriale og på 
dyrevelfærdsområdet, have adgang til 
ajourførte, pålidelige og ensartede tekniske 
data, forskningsresultater, nye teknikker og 
ekspertise i fornødent omfang til at 
anvende EU-lovgivningen på disse 
områder korrekt. Med henblik herpå bør 
Kommissionen kunne udpege og trække på 
ekspertbistand fra EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale og for 
dyrevelfærd. Strukturen for 
referencecentrene for dyrevelfærd bør 
baseres på erfaringerne fra pilotprojektet 
EUWelNet (Coordinated European 
Animal Welfare Network).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for fødevarer og 
fødevaresikkerhed i alle led i produktion, 
forarbejdning og distribution af fødevarer, 
herunder regler, der har til formål at yde 
garanti for fair praksis i forbindelse med 
handel og beskytte forbrugerinteresser og -
oplysning, og fremstilling og anvendelse af 
materialer og genstande bestemt til kontakt 

a) regler for fødevarer og 
fødevaresikkerhed i alle led i produktion, 
forarbejdning og distribution af fødevarer, 
herunder regler, der har til formål at yde 
garanti for kommerciel kvalitet og fair 
praksis i forbindelse med handel og 
beskytte forbrugerinteresser og -oplysning, 
og fremstilling og anvendelse af materialer 
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med fødevarer og genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer

Begrundelse

Med henblik på at forfølge fødevaresvig bør det tydeligt fremgå, at kontrollen af fødevarernes 
kommercielle kvalitet er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) regler for dyresundhedskrav d) regler for dyresundhedskrav, navnlig de 
regler, der er direkte knyttet til 
operatørernes overholdelse af 
dyresundhedskrav

Begrundelse

Formålet med ændringen er at sikre, at forslaget kun finder anvendelse på operatører på 
dyresundhedsområdet og dermed ikke gælder for de myndigheder, der er ansvarlige for 
udviklingen af epidemiologiovervågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) regler for kontrol af visse stoffer og
restkoncentrationer heraf i levende dyr og 
produkter heraf.

Begrundelse

Det fremgår af forslagets begrundelse samt øvrige betragtninger, at kontrollen af visse stoffer 
og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf, som tidligere var reguleret i 
henhold til anden lovgivning, skal indarbejdes i Kommissionens forslag. Ovennævnte fremgår 
imidlertid ikke specifikt af artikel 1,  men bør medtages heri for at undgå enhver tvivl om 
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forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de regler, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
veterinærlægemidler. 

Begrundelse

Dermed er det præciseret, at denne forordning ikke gælder for fremstilling af 
veterinærlægemidler.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de centrale myndigheder i en 
medlemsstat, som er ansvarlige for 
tilrettelæggelsen af offentlig kontrol og 
andre officielle aktiviteter, jf. denne 
forordning og de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2

a) de centrale myndigheder i en 
medlemsstat, som er ansvarlige for 
tilrettelæggelsen eller gennemførelsen af 
offentlig kontrol og andre officielle
aktiviteter, jf. denne forordning og de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

Begrundelse

Således som denne definition er formuleret, udelukkes de myndigheder, som er ansvarlige for 
gennemførelsen af offentlig kontrol.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver anden myndighed, som har fået 
overdraget dette ansvar

b) enhver anden lokal eller regional
myndighed, som er blevet bemyndiget 
hertil

Begrundelse

Ordlyden i forordning nr. 882/04 bør bevares for at kunne skelne mellem denne myndighed 
og begrebet offentlig myndighed i artikel 3.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "dyr": dyr som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health]

6. "dyr": dyr som defineret i artikel 4, stk. 
1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], undtagen selskabsdyr

Begrundelse

Da der gælder andre kontrolbestemmelser for selskabsdyr, bør begrebet "selskabsdyr" 
afgrænses fra definitionen af "dyr".

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det er foreskrevet i de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, enhver anden 
person, som er bemyndiget til at 
underskrive officielle certifikater af de 
kompetente myndigheder

b) hvis det er foreskrevet i de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, enhver anden 
person, som er bemyndiget til at udstede 
og underskrive officielle certifikater af de 
kompetente myndigheder
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25. "officiel attestering": enhver 
mærkeseddel, ethvert mærke eller anden 
form for attestering, udstedt af 
operatørerne under tilsyn gennem 
dedikeret offentlig kontrol fra de 
kompetente myndigheders side eller af de 
kompetente myndigheder selv, og som 
sikrer opfyldelsen af et eller flere krav i de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

25. "officiel attestering": enhver 
mærkeseddel, ethvert mærke eller anden 
form for attestering, udstedt af de 
kompetente myndigheder selv, og som 
sikrer opfyldelsen af et eller flere krav i de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

Begrundelse

En officiel attestering foretaget af operatøren må afvises. Den officielle attesteringsprocedure 
bør fortsat udelukkende ligge under den officielle myndigheds kompetence.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 28 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dyr eller varer a) dyr, planter, planteprodukter, andre 
objekter eller varer

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 28 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktiviteter underlagt kontrol fra 
operatører, som falder ind under 
anvendelsesområdet for de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, og udstyr, 
transportmidler, stoffer og materialer, som 

b) aktiviteter underlagt kontrol fra 
operatører, som falder ind under 
anvendelsesområdet for de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, og udstyr, 
transportmidler, stoffer, materialer og 
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anvendes til at gennemføre disse aktiviteter plantebeskyttelsesmidler, som anvendes til 
at gennemføre disse aktiviteter

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 28 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) steder, hvor operatører gennemfører 
deres aktiviteter

c) steder, hvor operatører gennemfører 
deres aktiviteter, samt, hvis det er 
nødvendigt, tilgrænsende områder

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 28 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den dokumentation, der omfatter 
undersøgelserne i litra a), b) og c)

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at dokumentationen er i overensstemmelse med de gældende regler.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29) "grænsekontrolsted": et sted med 
tilhørende faciliteter udpeget af en 
medlemsstat med henblik på at gennemføre 
offentlig kontrol, jf. artikel 45, stk. 1

29) "grænsekontrolsted": et kontrolsted 
med tilhørende faciliteter udpeget af en 
medlemsstat med henblik på at gennemføre 
offentlig kontrol, jf. artikel 45, stk. 1

Begrundelse

Med begrebet "kontrolsted" fokuseres der mere på funktionen end på stedet. Ordvalget svarer 
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til definitionerne i den tyske bekendtgørelse om dyresygdomme og det indre marked og til den 
østrigske veterinærimportbekendtgørelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "audit": en systematisk og uafhængig 
undersøgelse for at fastslå, om aktiviteter 
og resultaterne af sådanne aktiviteter er i 
overensstemmelse med de planlagte 
foranstaltninger, og om disse 
foranstaltninger anvendes effektivt og er 
egnet til at nå målene

30) "audit ": en systematisk, uafhængig og 
dokumenteret proces, hvis formål er at 
fremskaffe auditdata og bedømme dem 
objektivt for at afgøre, i hvilket omfang 
auditkriterierne er opfyldt

Begrundelse

Der er formentlig tale om en fejl i den tyske oversættelse, som kan føre til 
fortolkningsproblemer. Det foreslås derfor at anvende ordlyden fra DIN EN ISO 19011.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40) "kontrolverifikationsprocedurer": de 
foranstaltninger, der træffes, og tiltag, der 
iværksættes af de kompetente myndigheder 
med henblik på at sikre, at offentlig kontrol 
og andre officielle aktitiviteter er 
konsekvente og effektive

40) "kontrolverifikationsprocedurer": de 
foranstaltninger, der træffes, og tiltag, der 
iværksættes af de kompetente myndigheder 
med henblik på at sikre, at offentlig kontrol 
og andre officielle aktiviteter er effektive

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag skal de kompetente myndigheder ud over proceduren til kontrol 
af effektiviteten af de offentlige kontroller nu også indføre en procedure til kontrol af 
"konsekvensen". Bortset fra at det er uklart, hvad dette begreb dækker, må det forventes, at 
det vil medføre en yderligere udgift, som ikke umiddelbart ser ud til at bringe nytte.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

46) "dokumentkontrol": undersøgelse af 
officielle certifikater, officielle 
attesteringer og anden form for 
dokument/andre former for dokumenter, 
herunder handelsdokumenter, som 
forsendelsen skal ledsages af, jf. de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og 
artikel 54, stk. 1, eller 
gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold 
til artikel 75, stk. 3, artikel 125, stk. 4, 
artikel 127, stk. 1, og artikel 128, stk. 1

46)  "dokumentkontrol": undersøgelse af 
officielle certifikater og anden form for 
dokument/andre former for dokumenter, 
herunder handelsdokumenter, som 
forsendelsen skal ledsages af, jf. de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og 
artikel 54, stk. 1, eller 
gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold 
til artikel 75, stk. 3, artikel 125, stk. 4, 
artikel 127, stk. 1, og artikel 128, stk. 1

Begrundelse

Kontrol af attesteringer er ikke en del af dokumentkontrollen, men derimod af 
identitetskontrollen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

47) "identitetskontrol": en visuel inspektion 
for at verificere, at indholdet og 
mærkningen af en forsendelse, herunder 
mærkerne på dyr, plomber og 
transportmidler, svarer til oplysningerne i 
de officielle certifikater, officielle 
attesteringer og andre dokumenter, der 
ledsager den

47) "identitetskontrol": en visuel inspektion 
for at verificere, at indholdet og 
mærkningen af en forsendelse, herunder 
mærkerne på dyr, attesteringer, plomber 
og transportmidler, svarer til oplysningerne 
i de officielle certifikater, officielle 
attesteringer og andre dokumenter, der 
ledsager den

Begrundelse

Kontrol af attesteringer er ikke en del af dokumentkontrollen, men derimod af 
identitetskontrollen.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

56) "kontrolplan": en beskrivelse, der er 
udarbejdet af de kompetente 
myndigheder, og som indeholder 
oplysninger om det offentlige 
kontrolsystems struktur, tilrettelæggelse 
og funktion samt den detaljerede 
planlægning af den offentlige kontrol, der 
skal gennemføres på hvert af de områder, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i en 
periode

udgår

Begrundelse

Definitionen af ”kontrolplan”synes at være for omfattende, hvis den skal dække over ”den 
detaljerede planlægning af den offentlige kontrol”. De kompetente myndigheder vil næppe 
kunne opfylde kravet om en detaljeret beskrivelse i form af en kontrolplan.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 57 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

57a) "kommerciel kvalitet": en fødevares 
samlede egenskaber og karakteristika, 
som er en konsekvens af krav i henhold til 
ufravigelige bestemmelser vedrørende de 
råvarer eller ingredienser, der anvendes 
til fremstillingen, de processer, der er 
fulgt, samt den sammensætning og 
præsentation, der kendetegner det 
endelige produkt.

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra a).
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) opretter et fælles register over 
kontrollerne gennem indførelse af et 
fælles IT-forvaltningssystem for at sikre 
koordinering mellem de organer, der er 
involveret i kontrollen, og styringen af 
nævnte kontroller.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det under litra ba) nævnte register 
omfatter krydsoverensstemmelseskontrol i 
overensstemmelse med forordning 
[xxx.2013] (horisontal forordning for den 
fælles landbrugspolitik). 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstater kan overdrage de 
kompetente myndigheder, der er omhandlet 
i stk. 1, ansvaret for at gennemføre kontrol 
for at verificere overholdelsen eller 
anvendelsen af regler, som ikke er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, herunder 
regler, som regulerer specifikke risici, der 
kan opstå som følge af tilstedeværelse af 
ikke-hjemmehørende arter i Unionen.

5. Medlemsstater kan overdrage de 
kompetente myndigheder, der er omhandlet 
i stk. 1, ansvaret for at gennemføre kontrol 
for at verificere overholdelsen eller 
anvendelsen af regler.
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Begrundelse

I overensstemmelse med det foreslåede anvendelsesområde.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge den 
måde, hvorpå de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 4, skal gøres offentligt 
tilgængelige. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig. Det kan overlades til medlemsstaterne selv at beslutte, 
hvordan de vil stille oplysningerne til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sørger for, at der er fastlagt ordninger for 
at sikre, at personale, som gennemfører 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, ikke har interessekonflikter

c) sørger for, at der er fastlagt ordninger for 
at sikre, at personale, som gennemfører 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, ikke har interessekonflikter, og 
navnlig at hverken personalet selv eller 
dets ægtefæller driver 
erhvervsvirksomhed, som er underlagt 
den omhandlede offentlige kontrol

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning



AD\1008897DA.doc 17/70 PE514.762v02-00

DA

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre konsekvens i fortolkningen 
og gennemførelsen af offentlig kontrol 
overalt i medlemsstaterne skal den under 
litra c) nævnte uddannelse inkludere 
deltagelse i besøg i andre medlemsstater 
for at observere, hvordan offentlig kontrol 
gennemføres der.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre, at personalet hos de 
kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i stk. 1, litra e), og i stk. 2, har 
kvalifikationer, færdigheder og viden i 
fornødent omfang, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 139 vedrørende regler for 
specifikke kvalifikations- og 
uddannelseskrav til dette personale under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske viden, som er nødvendig for at 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter på hvert af de 
områder, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2.

udgår

Begrundelse

Det forekommer ikke nødvendigt at give Kommissionen beføjelse til at udstede delegerede 
retsakter om kvalifikations- og uddannelseskrav.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for gennemførelsen af de audit, der er 
omhandlet i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

udgår

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at Kommissionen fastsætter regler for gennemførelsen af audits ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. For det første er de retningslinjer for audits (2006/677), 
som Kommissionen har udstedt, tilstrækkelige. For det andet har medlemsstaterne i årevis 
haft systemer for audits og for uafhængig kontrol af disse. Der er derfor ikke behov for 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders personales
tavshedspligt

Tavshedspligt for personalet ved de 
kompetente myndigheder

Begrundelse

De kompetente myndigheder kan råde over eget personale eller kontraktansatte, og udtrykket 
"ved de" afspejler i højere grad de forskellige ansættelsesforhold, der kendetegner de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) beskyttelsen af en fysisk persons 
personoplysninger
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Begrundelse

Der bør være en mekanisme for operatørers beskyttelse af meget fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) beskyttelsen af en fysisk eller juridisk 
persons knowhow

(Der bør være en mekanisme for operatørers beskyttelse af meget fortrolige oplysninger.)

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at de 
kompetente myndigheder offentliggør eller 
på anden måde stiller oplysninger til 
rådighed for offentligheden om resultaterne
af offentlig kontrol vedrørende individuelle 
operatører, forudsat at følgende betingelser 
er opfyldt:

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at de 
kompetente myndigheder offentliggør eller 
på anden måde stiller oplysninger til 
rådighed for offentligheden om resultaterne 
af offentlig kontrol vedrørende individuelle 
operatører, som er etableret på deres 
område, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

Begrundelse

Bestemmelserne på dette område er ikke harmoniseret. Beføjelsen bør underlægges 
territoriale begrænsninger.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning



PE514.762v02-00 20/70 AD\1008897DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder
gennemfører offentlig kontrol af alle 
operatører regelmæssigt ud fra en 
risikovurdering med passende hyppighed 
og tager højde for:

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol af operatører 
med en regelmæssighed, der svarer til de 
risici, der kan opstå på det pågældende 
område, med passende hyppighed og tager 
højde for:

Begrundelse

Hvis der foretages en risikoanalyse forud for kontrollen, er det ikke nødvendigt at gennemføre 
kontrol af "alle" operatører eller bruge budgetmidler herpå.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) dyr og varer i) dyr, skadegørere, planter, 
planteprodukter, andre objekter og varer

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beliggenheden af operatørers aktiviteter 
eller operationer

iii) beliggenheden af operatørers aktiviteter 
eller operationer, herunder 
oprindelsesstedet

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) operatøren har anmodet om en sådan 
offentlig kontrol.

udgår

Begrundelse

Dette er i strid med Kommissionens hidtidige holdning, ifølge hvilken kontroller skal være 
uanmeldte. Denne mulighed kunne føre til, at økonomisk stærke virksomheder anmoder om 
kontroller mod gebyr og på den måde opnår fordele i forhold til andre virksomheder, især 
med hensyn til at gøre de officielle kontrolresultater gennemsigtige.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Offentlig kontrol gennemføres så vidt 
muligt på en måde, der minimerer 
operatørernes byrde.

5. Offentlig kontrol gennemføres så vidt 
muligt på en måde, der minimerer 
operatørernes byrde. Såfremt operatørerne 
underkastes forskellige officielle 
kontroller, sikrer medlemsstaterne en 
koordineret tilgang med det formål at 
forene de eksisterende 
kontrolforanstaltninger. Der bør eksistere 
en uafhængig klageprocedure for 
operatører, som på grundlag af beviser 
påberåber sig at have været udsat for 
omfattende og unødvendige byrder.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) af dyr og varer i alle produktions-, a) af dyr, planter, planteprodukter, brugen 
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forarbejdnings- og distributionsled af plantebeskyttelsesmidler og varer i alle 
produktions-, forarbejdnings-, 
markedsførings- og distributionsled

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre en ensartet gennemførelse 
af de regler, der er fastsat i denne artikel, 
stk. 1, fastlægger Kommissionen og 
ajourfører efter behov ved 
gennemførelsesretsakter det format, hvori 
de oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, 
offentliggøres. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

udgår

Begrundelse

Der er ikke behov for et fælles EU-format for informationen til offentligheden. Det afgørende 
er omfanget af offentliggørelsen, ikke formen.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De oplysninger, der indgives til 
Kommissionen af de kompetente 
myndigheder, jf. stk. 1 i denne artikel, 
skal gøres tilgængelige for 
offentliggørelse, eller offentligheden skal 
på anden vis have adgang til dem.

Begrundelse

Det bidrager til gennemsigtigheden, at samtlige medlemsstaters rapporter er tilgængelige på 
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det samme sted.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder har ret til 
at offentliggøre oplysninger om ratingen af 
individuelle operatører ud fra resultaterne 
af offentlig kontrol eller på anden måde 
stille dem til rådighed for offentligheden, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

3. De kompetente myndigheder har ret til 
at offentliggøre oplysninger om ratingen af 
individuelle operatører, som er etableret på 
deres område, ud fra resultaterne af 
offentlig kontrol eller på anden måde stille 
dem til rådighed for offentligheden, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Denne beføjelse bør begrænses til de nationale operatører.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse procedurer omfatter de 
emneområder i forbindelse med 
kontrolprocedurer, der er fastlagt i bilag II, 
kapitel II, og indeholder detaljerede 
instrukser til det personale, som 
gennemfører offentlig kontrol.

Disse procedurer omfatter de emneområder 
i forbindelse med kontrolprocedurer, der er 
fastlagt i bilag II, kapitel II, og indeholder 
instrukser til det personale, som 
gennemfører offentlig kontrol.

Begrundelse

Kontrolpersonalet bør fortsat have det nødvendige spillerum for en sagkyndig vurdering.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder sørger for, 
at der er fastlagt procedurer til at sikre 
konsekvens og effektivitet i den offentlige 
kontrol og de andre officielle aktiviteter, 
som de gennemfører.

2. De kompetente myndigheder sørger for, 
at der er fastlagt procedurer til at sikre 
effektivitet i den offentlige kontrol og de 
andre officielle aktiviteter, som de 
gennemfører.

Begrundelse

I den officielle kontrol findes der en række muligheder for at etablere "konsekvens" (samme 
forhold kontrolleres på samme måde). Det må imidlertid antages, at man her tænker på mere 
vidtgående kontrolprocedurer, som er forbundet med yderligere udgifter, uden at det har 
nogen synlig nytteværdi.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) træffer korrigerende foranstaltninger i 
alle de tilfælde, hvor de procedurer, der er 
fastlagt i stk. 2, identificerer manglende 
konsekvens og effektivitet i offentlige 
kontrol og andre officielle aktiviteter

a) træffer korrigerende foranstaltninger i 
alle de tilfælde, hvor de procedurer, der er 
fastlagt i stk. 2, identificerer manglende 
effektivitet i offentlige kontrol og andre 
officielle aktiviteter

Begrundelse

Det fremgår ikke klart, hvad man her mener med begrebet konsekvens. Det må imidlertid 
forventes, at dette er forbundet med yderligere udgifter, uden at det har nogen synlig 
nytteværdi.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 1. De kompetente myndigheder kan 
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gennemfører offentlig kontrol under 
anvendelse af kontrolmetoder og -
teknikker, som omfatter screening, 
målrettet screening, verifikation, 
inspektioner, audit, prøveudtagning, 
analyse, diagnosticering og undersøgelser, 
hvis det er relevant.

gennemføre offentlig kontrol under 
anvendelse af passende kontrolmetoder og 
-teknikker, som f.eks. omfatter, men ikke 
begrænser sig til, screening, målrettet 
screening, verifikation, inspektioner, audit, 
prøveudtagning, analyse, diagnosticering 
og undersøgelser, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) primærproducentvirksomheder og andre 
virksomheder, herunder deres omgivelser, 
lokaler, kontorer, udstyr, installationer, 
maskiner, transport samt deres dyr og varer

i) primærproducentvirksomheder og andre 
virksomheder, herunder deres omgivelser, 
lokaler og andre områder, kontorer, 
udstyr, installationer, maskiner, transport 
samt deres dyr, planter, planteprodukter, 
andre objekter, plantebeskyttelsesmidler
og varer

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) deres dyr og varer c) deres dyr, planter, planteprodukter, 
andre objekter, plantebeskyttelsesmidler
og varer

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) deres dokumenter og alle andre d) deres dokumenter og alle andre 
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relevante oplysninger. relevante oplysninger i forbindelse med 
den offentlige kontrol, der skal 
gennemføres.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med offentlig kontrol og 
andre officielle aktiviteter skal 
operatørerne bistå de kompetente 
myndigheders personale i udførelsen af 
deres opgaver.

2. I forbindelse med offentlig kontrol og 
andre officielle aktiviteter skal 
operatørerne bistå de kompetente 
myndigheders personale i udførelsen af 
deres kontrolopgaver.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ensartede specifikke krav til offentlig 
kontrol og ensartet mindstehyppighed af en 
sådan offentlig kontrol under hensyntagen 
ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til særlige farer 
og risici i forbindelse med ikke godkendte 
stoffer og ikke godkendt anvendelse af 
godkendte stoffer

a) ensartede specifikke krav til offentlig 
kontrol og ensartet mindstehyppighed af en 
sådan offentlig kontrol under hensyntagen 
ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til særlige risici i 
forbindelse med ikke godkendte stoffer og 
ikke godkendt anvendelse af godkendte 
stoffer

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til offentlig 
kontrol og ensartet mindstehyppighed af en 

b) ensartede specifikke krav til offentlig 
kontrol og ensartet mindstehyppighed af en 



AD\1008897DA.doc 27/70 PE514.762v02-00

DA

sådan offentlig kontrol under hensyntagen 
ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til behovet for at 
håndtere særlige farer og risici for 
dyresundheden ved hjælp af offentlig 
kontrol for at verificere overensstemmelsen 
med de sygdomsforebyggelses- og 
kontrolforanstaltninger, der er fastlagt i 
henhold til de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, litra d)

sådan offentlig kontrol under hensyntagen 
ikke blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til behovet for at 
håndtere særlige risici for dyresundheden 
ved hjælp af offentlig kontrol for at 
verificere overensstemmelsen med de 
sygdomsforebyggelses- og 
kontrolforanstaltninger, der er fastlagt i 
henhold til de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, litra d)

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) offentlig kontrol af dyrenes egnethed til 
transport og af transportmidler

i) offentlig kontrol af dyrenes egnethed til 
transport og af transportmidler for at 
verificere overholdelsen af kapitel II og, 
hvor dette er relevant, kapitel VI i bilag I i 
forordning (EF) nr. 1/2005

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den tilsvarende bestemmelse i forordning (EF) nr. 1/2005, 
som ophæves af dette forslag til forordning.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed efter en 
offentlig kontrol, jf. litra c), nr. i), 
vurderer, at dyrene er uegnede til 
transport, skal disse aflæsses, vandes, 
fodres og have hvile, indtil de er egnede til 
at fortsætte transporten.
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Begrundelse

Selv om forslaget til forordning stiller krav om, at dyrene skal undersøges på udgangssteder 
for at verificere, at de er egnede til at fortsætte transporten, bliver det ikke præciseret, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes, hvis det vurderes, at dyrene er uegnede til transport.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), 
og ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol under hensyntagen ikke 
blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til de særlige 
farer og risici for plantesundheden i 
forbindelse med bestemte planter, 
planteprodukter og andre objekter af særlig 
oprindelse eller proveniens

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), 
og ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol under hensyntagen ikke 
blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til de særlige 
risici for plantesundheden i forbindelse 
med bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter af særlig oprindelse eller 
proveniens

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ensartede specifikke krav til inspektioner 
af pesticidudbringningsudstyr og ensartet 
mindstehyppighed af en sådan kontrol

c) ensartede specifikke krav til inspektioner 
af pesticidudbringningsudstyr, som 
anvendes i stor målestok og kan forventes 
at påvirke menneskers sundhed, og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
kontrol
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Begrundelse

Det ville være en kæmpe administrativ byrde at skulle kontrollere alt 
pesticidudbringningsudstyr. Udstyr, som anvendes i lille målestok, og som har vist sig ikke at 
have nogen skadelig virkning på menneskers sundhed, bør derfor undtages fra sådan kontrol.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i hvilke tilfælde de kompetente 
myndigheder i forbindelse med konkrete 
tilfælde af manglende overholdelse skal 
iværksætte en eller flere af de 
foranstaltninger, som er omhandlet i 
artikel 135, stk. 2, eller supplerende 
foranstaltninger ud over dem, der er 
fastlagt i nævnte stykke

udgår

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol ikke blot under 
hensyntagen til de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til 
de særlige farer og risici, som findes i 
forbindelse med den enkelte kategori af 
fødevarer og foderstoffer og de forskellige 
processer, de gennemgår

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol ikke blot under 
hensyntagen til de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til 
de særlige risici, som findes i forbindelse 
med den enkelte kategori af fødevarer og 
foderstoffer og de forskellige processer, de 
gennemgår
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i henhold 
til artikel 135 eller til de regler, der er 
fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), som følge 
af offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j).

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i henhold 
til artikel 135 eller i henhold til de regler, 
der er fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), og 
artikel 23, stk. 3, litra e), som følge af 
offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k).

Begrundelse

I henhold til stk. 2, i denne artikel er det muligt for de kompetente myndigheder at delegere 
specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol af økologisk landbrug for så vidt angår 
foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse. Det er uforståeligt, 
hvorfor denne bestemmelse ikke også finder anvendelse på beskyttede oprindelsesbetegnelser, 
beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, som reguleres i 
henhold til samme referencebestemmelse (EN ISO 17065). Der foreslås følgelig en tilføjelse.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, som 
ikke må delegeres, for at bevare de 
kompetente myndigheders uafhængighed 
eller deres centrale funktioner.

udgår

Begrundelse

I artikel 15-24 tillægges Kommissionen beføjelse til at udstede delegerede retsakter i henhold 
til artikel 139. Det må forkastes, at bestemmelser for gennemførelsen af kontrollerne 
udelukkende skal fastlægges i delegerede retsakter. En sådan fastlæggelse har en massiv 
indvirkning på medlemsstaternes budgetter, som ikke kan forudses eller beregnes.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til verifikation af 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), til et 
eller flere organer med delegerede opgaver, 
tildeler de hvert enkelt organ med 
delegerede opgaver et kodenummer og 
udpeger myndigheder med ansvar for 
godkendelse af og tilsyn med disse.

4. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til verifikation af 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k), 
til et eller flere organer med delegerede 
opgaver, tildeler de hvert enkelt organ med 
delegerede opgaver et kodenummer og 
udpeger myndigheder med ansvar for 
godkendelse af og tilsyn med disse.

Begrundelse

Det er uforståeligt, hvorfor bestemmelsen kun finder anvendelse på økologisk landbrug og 
ikke på produkter med samme kvalitetsmærke. Der foreslås følgelig en tilføjelse.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) er upartisk og uden interessekonflikter, 
for så vidt angår varetagelsen af de 
specifikke opgaver i forbindelse med 
offentlig kontrol, det har fået delegeret

iii) er upartisk, uafhængigt af den 
operatør, der kontrolleres, og uden 
interessekonflikter, for så vidt angår 
varetagelsen af de specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, det har 
fået delegeret

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det pålægges personalet i organer med 
delegerede opgaver ikke at videregive 
oplysninger, de får kendskab til under 
varetagelsen af deres forpligtelser i 
forbindelse med offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter, der ifølge deres natur 
er omfattet af tavshedspligt.

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage kravet om tavshedspligt for organer med delegerede opgaver. Dette 
krav gælder allerede for de kompetente myndigheders personale, der foretager offentlig 
kontrol.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1, 
skal officielle laboratorier anvende de mest 
avancerede metoder til deres specifikke 
analyse-, undersøgelses- og 
diagnosticeringsbehov og inddrage:

2. Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1, 
skal officielle laboratorier fortrinsvis 
anvende de mest avancerede metoder til 
deres specifikke analyse-, undersøgelses-
og diagnosticeringsbehov og inddrage:

Begrundelse

Anvendelsen bør tage form af en anbefaling og ikke en forpligtelse.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er et presserende behov for 
laboratorieanalyser, -undersøgelser eller -
diagnosticeringer, og ingen af de metoder, 

4. Hvis der i særlige tilfælde som følge af 
en krisesituation under udvikling er et 
presserende behov for laboratorieanalyser, 
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der er omhandlet i stk. 1 og 2, findes, kan 
det relevante nationale 
referencelaboratorium, eller, hvis et sådant 
nationalt referencelaboratorium ikke 
findes, ethvert andet laboratorium, der er 
udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, 
anvende andre metoder end dem, som er 
omhandlet i stk. 1 og 2, indtil der er 
foretaget en validering af en passende 
metode i henhold til internationalt 
anerkendte videnskabelige protokoller.

-undersøgelser eller -diagnosticeringer, og 
ingen af de metoder, der er omhandlet i stk. 
1 og 2, findes, kan det relevante nationale 
referencelaboratorium, eller, hvis et sådant 
nationalt referencelaboratorium ikke 
findes, ethvert andet laboratorium, der er 
udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, 
anvende andre metoder end dem, som er 
omhandlet i stk. 1 og 2, indtil der er 
foretaget en validering af en passende 
metode i henhold til internationalt 
anerkendte videnskabelige protokoller.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for:

Kommissionen kan, hvis det ikke i 
forvejen er reguleret på anden måde, ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for:

Begrundelse

På foderområdet findes forordning (EF) nr.152/2009 om prøveudtagnings- og 
analysemetoder  Her beskrives både prøveudtagelsen og undersøgelsesmetoderne. Den 
reviderede udgave af denne forordning vil blive offentliggjort om kort tid. Kommissionen kan 
derfor kun foretage sig noget, hvis dette ikke i forvejen er reguleret andetsteds.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at der tages et tilstrækkeligt antal andre 
prøver til at få en supplerende 
ekspertudtalelse, eller

i) at der tages et tilstrækkeligt antal prøver 
inddelt i tre til en indledende analyse og, 
hvis det er relevant, en supplerende 
ekspertudtalelse efter anmodning fra 
operatøren samt en afsluttende analyse, 
såfremt der er uoverensstemmelser 
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mellem de to første

Begrundelse

Hvis der opstår uoverensstemmelser, skal der foretages endnu en analyse, hvorfor det er 
vigtigt at inddele prøven i tre.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de operatører, hos hvem der bestilles 
prøver i henhold til stk. 1:

2. De kompetente myndigheder træffer, 
når de råder over prøverne, de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
operatører, hos hvem disse prøver bestilles 
i henhold til stk. 1:

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ekspertise, udstyr og infrastruktur i 
fornødent omfang til at kunne foretage 
analyser, undersøgelser eller 
diagnosticeringer i forbindelse med 
prøver

udgår

Begrundelse

Akkrediteringsorganet kontrollerer i forbindelse med en akkrediteringsprocedure i henhold til 
EN ISO/IEC 17025, om kravet er overholdt.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) har et tilstrækkeligt stort personale med 
passende kvalifikationer og erfaringer

udgår

Begrundelse

Akkrediteringsorganet kontrollerer i forbindelse med en akkrediteringsprocedure i henhold til 
EN ISO/IEC 17025, om kravet er overholdt.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er upartisk og uden interessekonflikter, 
for så vidt angår varetagelsen af sine 
opgaver som officielt laboratorium

udgår

Begrundelse

Akkrediteringsorganet kontrollerer i forbindelse med en akkrediteringsprocedure i henhold til 
EN ISO/IEC 17025, om kravet er overholdt.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fungerer i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden om "Generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence" og er vurderet og
akkrediteret i henhold til den pågældende 
standard af et nationalt 
akkrediteringsorgan, der fungerer i henhold 
til forordning (EF) nr. 765/2008.

e) fungerer i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden om "Generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence" og er akkrediteret i henhold 
til den pågældende standard af et nationalt 
akkrediteringsorgan, der fungerer i henhold 
til forordning (EF) nr. 765/2008.

Begrundelse

Formuleringen "vurderet og akkrediteret" er uforståelig. I forbindelse med 
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akkrediteringsproceduren gennemfører det nationale akkrediteringsorgan omfattende audits 
(vurderinger). Prøvningslaboratoriet bliver altså "vurderet", før akkrediteringen tildeles.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omfanget af den vurdering og
akkreditering af et officielt laboratorium, 
der er omhandlet i stk. 4, litra e):

Omfanget af den akkreditering af et 
officielt laboratorium, der er omhandlet i 
stk. 4, litra e):

Begrundelse

Formuleringen "vurdering og akkreditering" er uforståelig. I forbindelse med 
akkrediteringsproceduren gennemfører det nationale akkrediteringsorgan omfattende audits 
(vurderinger). Prøvningslaboratoriet bliver altså "vurderet", før akkrediteringen tildeles.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når den kompetente myndighed 
udpeger et privat laboratorium til at 
foretage laboratorieanalyser, -
undersøgelser og -diagnosticeringer 
vedrørende prøver, der er udtaget i 
forbindelse med offentlig kontrol, 
betragtes dette ikke som delegering af 
opgaver og er dermed ikke omfattet af 
kapitel III i dette afsnit.

Begrundelse

De private laboratoriers gennemførelse af laboratorieanalyser, -undersøgelser og -
diagnosticeringer betragtes ikke som delegering af opgaver, eftersom de kun udfører en del af 
den offentlige kontrol. I nærværende tilfælde foretager de kun de sagkyndige undersøgelser, 
hvorfor der ikke er tale om egentlig delegering af opgaver i forbindelse med offentlig kontrol.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De officielle laboratorier gør listen over 
metoder, der anvendes til de analyser, 
undersøgelser eller diagnosticeringer, 
som foretages, i forbindelse med offentlig 
kontrol og andre officielle aktiviteter, 
offentligt tilgængelig.

udgår

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser fra betingelsen om 
obligatorisk vurdering og akkreditering for 
visse officielle laboratorier

Undtagelser fra betingelsen om 
obligatorisk akkreditering for visse 
officielle laboratorier

Begrundelse

Vurderingen sker allerede før akkrediteringen.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 36, stk. 4, litra e), kan de 
kompetente myndigheder udpege følgende 
som officielle laboratorier, uanset om de 
opfylder betingelsen i nævnte litra:

1. Uanset artikel 36, stk. 4, litra e), kan de 
kompetente myndigheder udpege følgende 
som officielle laboratorier, eller 
laboratorier, der arbejder under officielt 
tilsyn, uanset om de opfylder betingelsen i 
nævnte litra:
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Begrundelse

Ordet "officielle" kan være vildledende, idet denne artikels anvendelsesområde også bør 
omfatte private laboratorier med akkreditering.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) der foretager påvisning af trikiner under
tilsyn af de kompetente myndigheder eller 
af et officielt laboratorium, som er udpeget 
i henhold til artikel 36, stk. 1, og vurderet 
og akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden om "Generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence" med henblik på anvendelse af 
de metoder, der er omhandlet i litra a), nr. 
ii)

iii) der foretager påvisning af trikiner under 
tilsyn af de kompetente myndigheder eller 
af et officielt laboratorium, som er udpeget 
i henhold til artikel 36, stk. 1, og 
akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden om "Generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence" med henblik på anvendelse af 
de metoder, der er omhandlet i litra a), nr. 
ii)

Begrundelse

Formuleringen "vurderet og akkrediteret" er uforståelig. I forbindelse med 
akkrediteringsproceduren gennemfører det nationale akkrediteringsorgan omfattende audits 
(vurderinger). Prøvningslaboratoriet bliver altså "vurderet", før akkrediteringen tildeles.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beføjelser til at vedtage undtagelser fra 
betingelsen om obligatorisk vurdering og
akkreditering af alle de laboratorieanalyse-, 
-undersøgelses- og -
diagnosticeringsmetoder, som officielle 
laboratorier anvender

Beføjelser til at vedtage undtagelser fra 
betingelsen om obligatorisk akkreditering 
af alle de laboratorieanalyse, 
-undersøgelses- og 
-diagnosticeringsmetoder, som officielle 
laboratorier anvender

Begrundelse

Formuleringen "vurdering og akkreditering" er uforståelig. I forbindelse med 
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akkrediteringsproceduren gennemfører det nationale akkrediteringsorgan omfattende audits 
(vurderinger). Prøvningslaboratoriet bliver altså "vurderet", før akkrediteringen tildeles.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 41 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidige undtagelser fra betingelsen 
om obligatorisk vurdering og akkreditering 
af officielle laboratorier

Midlertidige undtagelser fra betingelsen 
om obligatorisk akkreditering af officielle 
laboratorier

Begrundelse

Formuleringen "vurdering og akkreditering" er uforståelig. I forbindelse med 
akkrediteringsproceduren gennemfører det nationale akkrediteringsorgan omfattende audits 
(vurderinger). Prøvningslaboratoriet bliver altså "vurderet", før akkrediteringen tildeles.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 46 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) varer, der sendes som vareprøver eller 
som udstillingsgenstande til udstillinger, og 
som ikke er bestemt til at blive 
markedsført

a) varer, der sendes som vareprøver eller 
som udstillingsgenstande til udstillinger

Begrundelse

I henhold til definitionen i artikel 3, nr. 8, i forordning (EF) nr. 178/2002 udgør videregivelse 
af en vareprøve eller udstillingsgenstand en markedsføring.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra b



PE514.762v02-00 40/70 AD\1008897DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dyr og varer bestemt til videnskabelige 
formål

udgår

Begrundelse

Set i lyset af den potentielle risiko for menneskers sundhed bør der gennemføres kontrol af 
dyr bestemt til videnskabelige formål ved EU's grænser.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) selskabsdyr som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 10), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health]

udgår

Begrundelse

Hvis det tillades, at Kommissionen slækker på kontrollen af selskabsdyr, der indføres til 
Unionen, kan det få enorm indflydelse på dyresundheden og -velfærden. Alle sådanne forslag 
bør undersøges nøje af Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol af sendinger 
af de kategorier af dyr og varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, ved 
sendingens ankomst til 
grænsekontrolstedet. Denne offentlige 
kontrol omfatter dokumentkontrol, 

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol af sendinger 
af de kategorier af dyr og varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, ved 
sendingens ankomst til 
grænsekontrolstedet. Denne offentlige 
kontrol tager hensyn til både tidligere 
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identitetskontrol og fysisk kontrol. overholdelse og til mulige risici og kan 
omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol 
og fysisk kontrol.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der gennemføres en sådan kontrol af 
dyr, foretages den af embedsdyrlægen eller 
under dennes tilsyn.

Hvis der gennemføres en sådan kontrol af 
dyr eller animalske produkter, foretages 
den af embedsdyrlægen eller under dennes 
tilsyn.

Begrundelse

Embedsdyrlægen skal fortsat være ansvarlig for at træffe beslutninger vedrørende levende 
dyr og animalske produkter (kødprodukter, mælkeprodukter osv.).

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) selskabsdyr, som rejser med deres 
ejere.

Begrundelse

Det fremgår, at de kompetente myndigheder kan overdrage visse opgaver til 
toldmyndighederne eller andre offentlige myndigheder. Herunder kan nævnes kontrollen af 
selskabsdyr, som rejser med deres ejere.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse afgørelser registreres i det fælles 
sundhedsimportdokument, som er omtalt i 
artikel 54.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal bidrage til større klarhed.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder på 
grænsekontrolstedet færdiggør det fælles 
sundhedsimportdokument, så snart:

4. De kompetente myndigheder på 
grænsekontrolstedet registrerer afgørelsen 
vedrørende sendingen i det fælles 
sundhedsimportdokument, så snart alle 
nødvendige offentlige kontroller i henhold 
til artikel 47, stk. 1, er blevet foretaget.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig. 

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hele den offentlige kontrol, jf. artikel 
47, stk. 1, er blevet gennemført

udgår

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig. 



AD\1008897DA.doc 43/70 PE514.762v02-00

DA

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) resultaterne af den fysiske kontrol, hvis 
denne kontrol er påkrævet, foreligger

udgår

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig. 

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en afgørelse om sendingen er truffet i 
henhold til artikel 53 og registreret i det 
fælles sundhedsimportdokument.

udgår

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig. 

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og 
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på hvilke betingelser det fælles 
sundhedsimportdokument skal ledsage 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til 
bestemmelsesstedet.

på hvilke betingelser det fælles 
sundhedsimportdokument skal ledsage 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til 
bestemmelsesstedet. En kopi af det fælles 
sundhedsimportdokument skal i alle 
tilfælde ledsage sendinger af de kategorier 
af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 
45, stk. 1, til bestemmelsesstedet.

Begrundelse

En kopi af det fælles sundhedsimportdokument skal altid ledsage sendinger af kontrollerede 
dyr og varer til bestemmelsesstedet.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten udsætter udpegelsen af 
grænsekontrolstedet, indtil Kommissionen 
har meddelt den det positive resultat af 
kontrollen.

udgår

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Grænsekontrolsteder skal være placeret i 
umiddelbar nærhed af indgangsstedet til 
Unionen og på et sted, der er således 
udstyret, at det kan udpeges af 
toldmyndighederne i henhold til artikel 38, 
stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

1. Grænsekontrolsteder skal være placeret i 
umiddelbar nærhed af indgangsstedet til 
Unionen og på et sted, der er udstyret på 
passende måde i henhold til artikel 38, stk. 
1, i forordning (EØF) nr. 2913/92.
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sendinger af dyr og varer, som 
operatører ikke har anmeldt som 
bestående af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, skal 
underkastes offentlig kontrol fra de 
kompetente myndigheders side, når der er 
grund til at tro, at sådanne kategorier af 
dyr eller varer findes i sendingen.

2. Når de kompetente myndigheder har 
mistanke om, at der fin des bestemte dyr 
og/eller varer i en sending, som 
operatørerne ikke har anmeldt på behørig 
vis, foretager de en offentlig kontrol i 
henhold til artikel 45, stk. 1.

Begrundelse

Der foreslås en alternativ formulering, som er lettere at forstå.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder foretager 
officiel tilbageholdelse af de sendinger, der 
er omhandlet i stk. 1 og 2, indtil de 
modtager resultaterne af den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i disse stykker.

De kompetente myndigheder foretager 
nøjere kontrol, herunder de nødvendige 
prøver og analyser, af de sendinger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, og foretager 
officiel tilbageholdelse af dem, indtil de 
modtager resultaterne af den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i disse stykker.

Begrundelse

Disse produkter, der er under mistanke, eller som ikke er anmeldt, skal underkastes nøjere 
kontrol med analyser.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 2



PE514.762v02-00 46/70 AD\1008897DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er relevant, isoleres enhver sådan 
sending eller holdes i karantæne, og dyrene 
i sendingen opstaldes og behandles på 
passende vis, indtil der foreligger 
yderligere afgørelse.

Hvis det er relevant, isoleres enhver sådan 
sending eller holdes i karantæne, og dyrene 
i sendingen opstaldes og behandles på 
passende vis, indtil der foreligger 
yderligere afgørelse. Der tages ligeledes 
hensyn til specielle behov i forbindelse 
med andre varer. 

Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter om muligt at have hørt den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
pålægger de kompetente myndigheder 
omgående operatøren:

3. De kompetente myndigheder hører den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen.
Den kompetente myndighed kan undlade 
dette, hvis der er behov for en omgående 
afgørelse på grund af overhængende fare 
eller af samfundshensyn. Den pålægger 
derefter omgående operatøren:

Begrundelse

Det er principielt altid nødvendigt og også muligt at indrømme operatøren retten til at blive 
hørt. Det bør derfor defineres nøje, under hvilke omstændigheder det er muligt eller 
tvingende nødvendigt at begrænse dette retsprincip.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 65 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der skal træffes Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde 
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vedrørende dyr og varer, som indføres til 
Unionen fra tredjelande, og som udgør en 
risiko

af forsøg på at indføre sendinger, der ikke 
opfylder lovgivningen, og som udgør en 
risiko, til EU fra tredjelande

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatøren skal straks gennemføre alle 
de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder har påbudt i henhold til 
artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, og 
senest 60 dage efter den dato, hvor de 
kompetente myndigheder meddelte 
operatøren deres afgørelse i henhold til 
artikel 64, stk. 4.

1. Operatøren skal straks gennemføre alle 
de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder har påbudt i henhold til 
artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, og for 
så vidt angår varer, senest 60 dage efter 
den dato, hvor de kompetente myndigheder 
meddelte operatøren deres afgørelse i 
henhold til artikel 64, stk. 4.

Begrundelse

Operatøren gives 60 dage til at efterkomme den afgørelse, som er truffet af de kompetente 
myndigheder. Denne frist er for lang, når der er tale om levende dyr.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder eller et 
organ med delegerede opgaver, der 
præciseres i godkendelsen:

4. De kompetente myndigheder eller en 
kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, 
der er anerkendt af Kommissionen til at 
tage sig af økologiske produkter:

Begrundelse

I tredjelande bør ansvaret for forbindelserne med EU samt overvågning af opfyldelsen 
placeres hos den kompetente myndighed uden delegerede opgaver.
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Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater og berørte operatører via 
Tracessystemet ud over at søge 
administrativ bistand i henhold til de 
procedurer, der er fastlagt i afsnit IV

a) underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater og berørte operatører via 
Tracessystemet, herunder om de 
foranstaltninger, der skal træffes, ud over 
at søge administrativ bistand i henhold til 
de procedurer, der er fastlagt i afsnit IV

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Toldmyndighederne frigiver kun 
sendinger af dyr eller varer, der er 
omhandlet i artikel 45, når den 
kompetente myndighed på 
grænsekontrolstedet har foretaget 
offentlig kontrol i henhold til artikel 47 og 
har offentliggjort sin afgørelse i det fælles 
sundhedsimportdokument.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at toldmyndighederne ikke træffer beslutning om sendinger, som skal 
underkastes offentlig kontrol.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 

1. Medlemsstaterne sikrer med de midler, 
de finder passende, at der er tilstrækkelige 
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stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

finansielle ressourcer til at stille det 
fornødne personale og andre fornødne 
ressourcer til rådighed for de kompetente 
myndigheder, så de kan gennemføre 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan i henhold til 
artikel 77 opkræve gebyrer i forbindelse 
med offentlig kontrol.

Begrundelse

Det skal understreges, at det er det ikke alle medlemsstater, der kan få adgang til ordningen 
"finansiering af offentlig kontrol" i henhold til nærhedsprincippet, hvilket skal ses i lyset af 
den manglende skatteharmonisering på EU-plan.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i 
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ud fra en liste over aktiviteter træffe beslutning om, hvilke aktiviteter 
der skal pålægges gebyrer, hvilket afhænger af situationen i de enkelte medlemsstater. 
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Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne hører de berørte 
operatører om de metoder, der benyttes til 
at beregne de gebyrer, som er omhandlet i 
artikel 77.

4. Medlemsstaterne kan høre de berørte 
operatører om de metoder, der benyttes til 
at beregne de gebyrer, som er omhandlet i 
artikel 77.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 77 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Obligatoriske gebyrer Gebyrer

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv kunne træffe beslutning om at opkræve gebyrer, hvilket skal ses i 
lyset af den manglende skatteharmonisering på EU-plan.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, kan de kompetente 
myndigheder opkræve gebyrer for at 
dække nogle af eller alle deres 
omkostninger i forbindelse med:
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Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykkes litra 
a), omfatter ikke offentlig kontrol, som 
gennemføres i primærproduktionsleddet, 
som dette er defineret i artikel 3, stk. 17, i 
forordning 178/2002, herunder 
forarbejdning, som finder sted på gårdene

Begrundelse

Primærproduktionen, herunder forarbejdning, som finder sted på gårdene, bør fritages fra 
det obligatoriske system til opkrævning af gebyrer. Forordningen opstiller allerede en 
specifik ramme for finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik. 
Landbrugernes gennemsnitlige indkomst ligger 50 % under den gennemsnitlige indkomst for 
en hvilken som helst anden sektor i den europæiske økonomi. Det vil ikke være acceptabelt 
med yderligere omkostninger til offentlig kontrol, og dette ville bestemt gå imod princippet 
om indkomststøtte, som fremmes under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) medlemsstaterne kan beslutte, at de 
gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, ikke 
omfatter fødevarevirksomhedsledere, der 
udelukkende udbyder lokale tjenester.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77 for at dække 
følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder kan 
opkræve gebyrer i henhold til artikel 77 for 
at dække følgende omkostninger:

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 udgår

Beregning af gebyrer

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77:

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 
hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, or,

b) beregnes ud fra de faktiske 
omkostninger i forbindelse med hver 
enkelt offentlig kontrol og finder 
anvendelse på de operatører, der er 
omfattet af en sådan offentlig kontrol; et 
sådant gebyr må ikke overstige de faktiske 
omkostninger i forbindelse med offentlig 
kontrol og kan være helt eller delvist 
udtrykt som en funktion af den tid, der 
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medgår hos de kompetente myndigheders 
personale til at gennemføre den offentlige 
kontrol.

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer, 
som er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på 
en måde, der ikke medfører 
forskelsbehandling af operatører ud fra 
afstanden mellem deres lokaler og de 
kompetente myndigheders beliggenhed.

3. Hvis gebyrerne beregnes i henhold til 
stk. 1, litra a), må de gebyrer, som 
opkræves af de kompetente myndigheder i 
henhold til artikel 77, ikke overstige de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol 
i den periode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a).

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 80 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, litra a), fastsættes den 
gebyrsats, som finder anvendelse på den 
enkelte operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 77, og hvis der rådes over de 
finansielle ressourcer, som er nødvendige 
i henhold til artikel 78 og ud fra 
beregningen i artikel 79, stk. 1, litra a), 
kan den gebyrsats, som kan finde
anvendelse på den enkelte operatør, 
fastsættes under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer overensstemmelse med artikel 77, som giver medlemsstaterne 
mulighed for frivillig opkrævning af gebyrer, og artikel 78, som indebærer en forpligtelse til 
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at dække omkostninger i forbindelse med offentlig kontrol. En mulig mindskelse heraf skal 
kunne gennemføres uden at forsømme denne forpligtelse.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77, stk. 1, litra d), betales af den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
eller dennes repræsentant.

2. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77, stk. 1, litra d), kan betales af den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
eller dennes repræsentant.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 84 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer for at dække de 
ekstraomkostninger, de har afholdt som 
følge af:

Kompetente myndigheder kan opkræve
gebyrer for at dække de 
ekstraomkostninger, de har afholdt som 
følge af:

Begrundelse

Det virker ulogisk at pålægge operatørerne at betale gebyrerne for den obligatoriske 
inspektion, som de underkastes.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) officielle sundhedsattesteringer.
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Begrundelse

Forslaget skal ses i relation til de foreslåede definitioner.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med udstedelse af officielle certifikater 
eller officielle attesteringer eller med det 
officielle tilsyn, som er omhandlet i artikel 
90, stk. 1, skal en sådan delegering 
overholde bestemmelserne i artikel 25-32.

2. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med udstedelse af officielle certifikater,
officielle attesteringer eller officielle 
sundhedsattesteringer eller med det 
officielle tilsyn, som er omhandlet i artikel 
90, stk. 1, skal en sådan delegering 
overholde bestemmelserne i artikel 25-32.

Begrundelse

Forslaget skal ses i relation til de foreslåede definitioner.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Officielle certifikater udstedes af de 
kompetente myndigheder.

1. Officielle certifikater udstedes af de 
kompetente myndigheder eller delegerede 
organer i henhold til artikel 25-32.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 85, stk. 2.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) skal muliggøre identifikation af den 
person, der har underskrevet dem

d) skal muliggøre identifikation af den 
person, der har underskrevet dem, og af 
udstedelsesdatoen

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) skal muliggøre verifikation af 
forbindelsen mellem certifikatet og 
sendingen, partiet eller de enkelte dyr eller 
varer, der er omfattet af certifikatet.

e) skal muliggøre nem verifikation af 
forbindelsen mellem certifikatet, den 
udstedende myndighed og sendingen, 
partiet eller de enkelte dyr eller varer, der 
er omfattet af certifikatet.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen kan, når den finder det 
hensigtsmæssigt, udpege mere end ét 
referencelaboratorium for samme sygdom 
og dermed fremme rotationen mellem de 
nationale laboratorier, der opfylder 
betingelserne i denne artikels stk. 3.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikre, at personalet respekterer visse 
emners, resultaters eller meddelelsers 
fortrolige karakter.

Begrundelse

De aktiviteter og tiltag, der gennemføres af EU-referencelaboratorierne, skal være fortrolige 
i henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning nr. 882/2004.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at koordinere de nationale 
referencelaboratoriers og om nødvendigt 
andre officielle laboratoriers anvendelse 
af de metoder, der er omhandlet i litra a), 
navnlig ved at foretage regelmæssige 
sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem og ved at sikre en 
passende opfølgning af sådanne 
sammenlignende undersøgelser i henhold 
til internationalt anerkendte protokoller, 
hvis de findes

b) at koordinere de nationale 
referencelaboratoriers anvendelse af de 
metoder, der er omhandlet i litra a), navnlig 
ved at foretage regelmæssige 
sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem og ved at sikre en 
passende opfølgning af sådanne 
sammenlignende undersøgelser i henhold 
til internationalt anerkendte protokoller, 
hvis de findes, og ved at informere de 
kompetente myndigheder om opfølgning 
og resultater af denne form for 
sammenlignende undersøgelser mellem 
laboratorier;

Begrundelse

Bestemmelsen bør begrænses til de nationale referencelaboratorier.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at afholde kurser for personale fra de 
nationale referencelaboratorier og om 
nødvendigt fra andre officielle laboratorier 
samt eksperter fra tredjelande

d) at afholde gratis kurser for personale fra 
de nationale referencelaboratorier og om 
nødvendigt at afholde kurser for 
personale fra andre officielle laboratorier 
samt eksperter fra tredjelande

Begrundelse

Det bør præciseres, at kurserne afholdes gratis for de nationale referencelaboratorier.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
aktiviteter i forbindelse med anvendelsen 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra f).

1. Kommissionen skal ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
aktiviteter i forbindelse med anvendelsen 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1,
stk. 2, litra f).

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommunikation mellem de 
kompetente myndigheder, som sker i 
medfør af bestemmelserne i dette afsnit, 
gennemføres med forbehold af forordning 
nr. 16/2011 om fastsættelse af 
gennemførelsesforanstaltninger for det 
hurtige varslingssystem for fødevarer og 
foder, herunder udveksling af meddelelser 
i medfør af dette system.
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Begrundelse

Det bør specifikt fremgå, at der findes et særligt kommunikationssystem, herunder et hurtigt 
varslingssystem for fødevarer og foder, der finder anvendelse på udveksling af meddelelser 
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplyser senest ti dage efter modtagelsen 
af underretningen:

b) oplyser senest 15 arbejdsdage efter 
modtagelsen af underretningen:

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger én central 
myndighed, der er ansvarlig for:

2. Medlemsstaterne udpeger den eller de 
myndigheder, der er ansvarlig for:

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at udpege én central myndighed, der er ansvarlig for aspekterne i 
stk. 2, hvilket skal ses i lyset af den store variation inden for de forskellige områder, der er 
omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre, at en sådan plan gennemføres 
på en sammenhængende og konsekvent 
måde.

b) at sikre, at en sådan plan er
sammenhængende og opfylder 
bestemmelserne i denne forordning.
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Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flerårige nationale kontrolplaner skal 
indeholde generelle oplysninger om 
strukturen i og opbygningen af de 
offentlige kontrolsystemer i den berørte 
medlemsstat og mindst indeholde 
oplysninger om følgende:

2. Flerårige nationale kontrolplaner skal 
indeholde generelle oplysninger om 
strukturen i og opbygningen af de 
offentlige kontrolsystemer i den berørte 
medlemsstat og inden for de forskellige 
berørte sektorer og mindst indeholde 
oplysninger om følgende:

Begrundelse

Indholdet af kontrolplanerne for de forskellige sektorer bør ikke fremgå af et enkelt format 
eller dokument. Et globalt dokument kan virke forvirrende.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110 udgår

Delegerede beføjelser i forbindelse med 
flerårige nationale kontrolplaner

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende de flerårige nationale 
kontrolplaner, der er omhandlet i artikel 
107, stk. 1.

Disse delegerede retsakter skal fastsætte 
regler for:

a) kriterier for risikoklassificering af 
operatørernes aktiviteter

b) prioriteringer for offentlig kontrol ud 
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fra de kriterier, der er fastlagt i artikel 8 
og i reglerne i artikel 15-24

c) procedurer, der maksimerer 
effektiviteten af den offentlige kontrol

d) de vigtigste resultatindikatorer, der skal 
anvendes af de kompetente myndigheder 
til vurdering af den flerårige nationale 
kontrolplan og dens gennemførelse.

Begrundelse

Kriterierne for risikoklassificering bør fastsættes af medlemsstaterne, Det anbefales derfor at 
lade denne artikel udgå.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 111 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at foretage en EU-
dækkende målrettet vurdering af 
anvendelsen af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, eller bestemme 
prævalensen af visse risici i hele Unionen 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende:

Med henblik på at foretage en EU-
dækkende målrettet vurdering af 
anvendelsen af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, eller bestemme 
prævalensen af visse risici i hele Unionen 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter
vedrørende:

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne deltager i udarbejdelsen af bestemmelser 
vedrørende tilrettelæggelsen af koordinerede kontrolplaner, som skal gennemføres af de 
enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
141, stk. 2.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne deltager i udarbejdelsen af bestemmelser 
vedrørende tilrettelæggelsen af koordinerede kontrolplaner, som skal gennemføres af de 
enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. juni hvert år forelægger 
den enkelte medlemsstat Kommissionen en 
rapport, der indeholder:

1. Senest den 30. juni hvert andet år efter 
denne forordnings ikrafttræden
forelægger den enkelte medlemsstat 
Kommissionen en rapport, der indeholder:

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter ændre sit 
kontrolprogram for at inddrage udviklingen 
på de områder, der er reguleret af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Enhver 
sådan ændring meddeles medlemsstaterne.

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter ændre sit 
kontrolprogram for at inddrage udviklingen 
på de områder, der er reguleret af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Enhver 
sådan ændring meddeles medlemsstaterne i 
tilstrækkelig god tid i forvejen.

Begrundelse

Tilføjelsen er nødvendig for at sikre, at medlemsstaterne meddeles behørigt forud for enhver 
ændring.



AD\1008897DA.doc 63/70 PE514.762v02-00

DA

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 118 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder al fornøden bistand og 
tilvejebringer al den dokumentation og 
anden tekniske bistand, som
Kommissionens eksperter anmoder om, 
således at de kan gennemføre kontrollen 
effektivt

b) yder fornøden bistand og tilvejebringer 
dokumentation og anden tekniske bistand 
til Kommissionens eksperter, således at de 
kan gennemføre kontrollen effektivt

Begrundelse

Ændringen sker for at tage hensyn til, at visse forhold skal tilpasses de enkelte situationer.

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilrettelægge
uddannelsesaktiviteter for de kompetente 
myndigheders personale og, hvis det er 
relevant, for personale fra andre 
myndigheder i medlemsstaterne, som er 
involveret i undersøgelser af mulige 
overtrædelser af denne forordning og af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Kommissionen tilrettelægger 
uddannelsesaktiviteter for de kompetente 
myndigheders personale og, hvis det er 
relevant, for personale fra andre 
myndigheder i medlemsstaterne, som er 
involveret i undersøgelser af mulige 
overtrædelser af denne forordning og af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Begrundelse

Denne beføjelse bør ikke tillægges Kommissionen, men derimod Rådet og Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
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Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilrettelægge disse 
aktiviteter i samarbejde med 
medlemsstaterne.

Kommissionen tilrettelægger disse 
aktiviteter i samarbejde med 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Denne beføjelse bør ikke tillægges Kommissionen, men derimod Rådet og Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol forvaltes og håndteres (IMSOC).

1. Kommissionen indfører og forvalter 
under hensyntagen til eksisterende 
nationale systemer et IT-
informationsstyringssystem for integreret 
drift af de mekanismer og værktøjer, 
gennem hvilke data, oplysninger og 
dokumenter vedrørende offentlig kontrol 
forvaltes og håndteres (IMSOC) under 
hensyntagen til eksisterende nationale 
systemer.

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af skærpet offentlig 
kontrol af dyr, varer og operatører i en 
passende periode

a) gennemførelse af skærpet offentlig 
kontrol af dyr, varer og operatører i en 
passende periode alt efter karakteren af 
risikoen i de enkelte tilfælde



AD\1008897DA.doc 65/70 PE514.762v02-00

DA

Begrundelse

For at undgå subjektive fortolkninger præciseres det, at perioden skal være passende i lyset 
af den mulige risiko.

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) påbyde aflæsning, overførsel til et andet 
transportmiddel, anbringelse og pasning af 
dyrene, karantæneperioder, udsættelse af 
slagtning af dyrene

b) påbyde aflæsning, overførsel til et andet 
transportmiddel, passende anbringelse og 
pasning af dyrene, karantæneperioder, 
udsættelse af slagtning af dyrene

Begrundelse

Det tilføjede ord er at finde i forordning 1/2005 og præciserer, hvad der menes med 
"anbringelse og pasning".

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – afsnit l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der under den offentlige kontrol af 
logbøger, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), nr. 
i), konstateres manglende overholdelse, 
stiller de kompetente myndigheder krav til 
operatøren om at ændre 
foranstaltningerne for den planlagte 
langvarige rejse med henblik på at sikre 
overholdelse af forordning (EF) nr. 
1/2005.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bestemmelsen i forordning (EF) nr. 1/2005 om ændring af 
kravene til transporter i tilfælde af manglende overholdelse.
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Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, 
stk. 2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, 
artikel 19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, 
artikel 24, stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 
26, stk. 2, artikel 40, artikel 43, stk. 4, 
artikel 45, stk. 3, artikel 46, 49, artikel 51, 
stk. 1, artikel 52, stk. 1 og 2, artikel 56, 
stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 62, stk. 2, 
artikel 69, stk. 3, artikel 75, stk. 1 og 2, 
artikel 97, stk. 2, artikel 98, stk. 6, artikel 
99, stk. 2, artikel 101, stk. 3, artikel 106, 
stk. 3, artikel 110, 111, artikel 114, stk. 4, 
artikel 125, stk. 1, artikel 132, stk. 1, tredje 
afsnit, artikel 133, artikel 138, stk. 1 og 2, 
artikel 143, stk. 2, artikel 144, stk. 3, 
artikel 151, stk. 3, artikel 153, stk. 3, og 
artikel 159, stk. 3, tillægges for en 
ubegrænset periode fra datoen for 
nærværende forordnings ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en femårsperiode fra datoen 
for nærværende forordnings ikrafttræden. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med udøvelsen af de 
delegerede beføjelser er det særlig vigtigt, 
at Kommissionen i sit forberedende 
arbejde gennemfører passende 
konsultationer, bl.a. af eksperter. 
Kommissionen bør under udarbejdelsen 
af arbejdsdokumenter i forbindelse med 
delegerede retsakter sørge for, at de mest 
relevante dokumenter sendes til Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt og 
rettidigt.

Begrundelse

Tilføjelsen af dette stykke skal understrege, at Kommissionen er forpligtet til at inddrage 
medlemsstaternes arbejdsgrupper og eksperter forud for offentliggørelsen af en delegeret 
retsakt.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 141 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og 
Foder nedsat ved artikel 58, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 178/2002. Denne 
komité er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og 
Foder nedsat ved artikel 58, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 178/2002. Denne 
komité er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 23 
bistås Kommissionen af udvalg i henhold 
til forordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produktion, forordning (EU) 
nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer 
(beskyttede oprindelsesbetegnelser, 
beskyttede geografiske betegnelser og 
garanterede traditionelle specialiteter), 
forordning (EF) nr. 1234/2007 om 
bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter (beskyttede 
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oprindelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser) og forordning 
(EF) nr. 110/2008 om geografiske 
betegnelser for spiritus.

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23.

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 141 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt udvalget ikke afgiver nogen 
udtalelse, vedtager Kommissionen ikke 
udkastet til gennemførelsesretsakt, og 
artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning 
(EU) nr. 182/2011 finder anvendelse. 

Begrundelse

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, bør det sikres, at Kommissionen kan revidere 
udkastene til gennemførelsesretsakter under hensyn til de synspunkter, der er givet udtryk for 
i udvalget.

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 150 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Artikel 14, 15, 16, 21, artikel 22, stk. 2,
artikel 23, 24 og 26 udgår.

b) Artikel 14, 15, 16, 21, 23, 24 og 26 
udgår.

Begrundelse

Artikel 22, stk. 2, er en vigtig bestemmelse, som beskytter dyrene mod unødige forsinkelser 
under transport og de hermed forbundne velfærdsproblemer. Derfor bør den ikke udgå.
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