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Ændringsforslag 47
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den overordnede målsætning for EU-
lovgivningen på disse områder er at 
bidrage til et højt sundhedsniveau for 
mennesker, dyr og planter i hele 
fødevarekæden, et højt beskyttelses- og 
oplysningsniveau for forbrugerne og et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, samtidig med at 
konkurrenceevne og jobskabelse 
tilgodeses.

(2) Den overordnede målsætning for EU-
lovgivningen på disse områder er at 
bidrage til et højt niveau af sundhed og 
trivsel for mennesker, dyr og planter i hele 
fødevarekæden, et højt beskyttelses- og 
oplysningsniveau for forbrugerne og et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, samtidig med at 
konkurrenceevne og jobskabelse 
tilgodeses.

Or. en

Ændringsforslag 48
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at kunne forfølge denne 
overordnede målsætning er det nødvendigt 
at råde over passende finansielle midler. 
Det er derfor nødvendigt, at Unionen 
bidrager til finansieringen af 
foranstaltninger, der gennemføres på de 
forskellige områder, der er omfattet af den 
overordnede målsætning. Derudover bør 
der, med henblik på at sikre en effektiv
målretning af udgifterne, opstilles 
specifikke mål og fastlægges indikatorer, 
der gør det muligt at vurdere, i hvilken 
udstrækning disse mål opfyldes.

(3) For at kunne forfølge denne 
overordnede målsætning er det nødvendigt 
at råde over passende finansielle midler. 
Det er derfor nødvendigt, at Unionen 
bidrager til finansieringen af 
foranstaltninger, der gennemføres på de 
forskellige områder, der er omfattet af den 
overordnede målsætning. Derudover bør 
der, med henblik på at sikre en effektiv 
målretning af udgifterne, opstilles 
specifikke mål og fastlægges indikatorer, 
der gør det muligt at vurdere, i hvilken 
udstrækning disse mål opfyldes. Det er 
vigtigt, at midlerne til dette ikke fører til 
en stigning i det generelle EU-budget, 
men i stedet tages fra allerede 
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eksisterende poster i EU-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 49
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at kunne forfølge denne 
overordnede målsætning er det nødvendigt 
at råde over passende finansielle midler. 
Det er derfor nødvendigt, at Unionen 
bidrager til finansieringen af 
foranstaltninger, der gennemføres på de 
forskellige områder, der er omfattet af den 
overordnede målsætning. Derudover bør 
der, med henblik på at sikre en effektiv 
målretning af udgifterne, opstilles 
specifikke mål og fastlægges indikatorer, 
der gør det muligt at vurdere, i hvilken 
udstrækning disse mål opfyldes.

(3) For at kunne forfølge denne 
overordnede målsætning er det nødvendigt 
at råde over passende finansielle midler. 
Det er derfor nødvendigt, at Unionen 
bidrager til finansieringen af 
foranstaltninger, der gennemføres på de 
forskellige områder, der er omfattet af den 
overordnede målsætning. Derudover bør 
der, med henblik på at sikre en effektiv 
målretning af udgifterne, opstilles 
specifikke mål og fastlægges indikatorer, 
der gør det muligt at vurdere, i hvilken 
udstrækning disse mål opfyldes. Alle 
finansielle midler bør komme fra de 
budgetposter, der er fastlagt i FFR.

Or. en

Ændringsforslag 50
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslår i sit forslag til 
en flerårig finansiel ramme for 2014-2020 
desuden, at der indføres en 
hastemekanisme til brug i 
krisesituationer. Følgelig bør der i 
ekstraordinære tilfælde, f.eks. i 
forbindelse med krisesituationer på dyre-

udgår
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og plantesundhedsområdet, når 
bevillingerne under udgiftsområde 3 er 
utilstrækkelige, men 
hasteforanstaltninger er påkrævede, 
overføres midler fra reserven til kriser i 
landbrugssektoren i overensstemmelse 
med den interinstitutionelle aftale af […] 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning10 .
__________________
10 EUT C […] af […], s. […].

Or. es

Begrundelse

De knappe midler, som krisereserven årligt består af, er omfattet af bestemmelserne i den 
horisontale forordning om reformen af den fælles landbrugspolitik og skal bruges i 
forbindelse med krisen inden for produktion og handel. Den horisontale forordning 
indeholder ikke bestemmelser om de udgifter, som denne forordning vedrører.

Ændringsforslag 51
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslår i sit forslag til 
en flerårig finansiel ramme for 2014-2020 
desuden, at der indføres en 
hastemekanisme til brug i 
krisesituationer. Følgelig bør der i 
ekstraordinære tilfælde, f.eks. i 
forbindelse med krisesituationer på dyre-
og plantesundhedsområdet, når 
bevillingerne under udgiftsområde 3 er 
utilstrækkelige, men 
hasteforanstaltninger er påkrævede, 
overføres midler fra reserven til kriser i 
landbrugssektoren i overensstemmelse 
med den interinstitutionelle aftale af […] 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 

udgår
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forsvarlig økonomisk forvaltning10 .
__________________
10 EUT C […] af […], s. […].

Or. es

Begrundelse

Ethvert behov for støttemidler fra fødevaresikkerhedsprogrammet, som ligger ud over de 
vedtagne beløb, bør iværksættes med anvendelse af de generelle mekanismer for fleksibilitet i 
budgettet, efter at muligheden for en omfordeling af bevillingerne under udgiftsområde 3, 
hvorunder udgifter til fødevaresikkerhed og sundhed netop hører, som det første er undersøgt. 
Krisereserven er ikke udformet til at skulle dæmme op for udgifter hidrørende fra 
sundhedsepidemier.

Ændringsforslag 52
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Muligheden for at opnå godtgørelse 
for værdien af planter og planteprodukter, 
der er blevet destrueret i forbindelse med 
kontrolforanstaltninger, vil blive overvejet 
i forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om 
beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere (COM(2013)0267).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der skabes et grundlag for, hvordan erstatning for planters markedsværdi 
inkluderes, f.eks. krav vedrørende anmeldelse.

Ændringsforslag 53
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
opstilling og ændring af lister over 
dyresygdomme og zoonoser, der berettiger 
til EU-tilskud, samt fastlæggelse af 
arbejdsprogrammer. I forbindelse med 
ændringer af listen over dyresygdomme, 
der berettiger til ansøgning om tilskud til
hasteforanstaltninger, bør Kommissionen 
tage hensyn til de dyresygdomme, der skal 
anmeldes i henhold til Rådets direktiv 
82/894/EØF af 21. december 1982 om 
anmeldelse af dyresygdomme inden for 
Fællesskabet15. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser16.

(28) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
opstilling og ændring af lister over 
dyresygdomme og zoonoser, der berettiger 
til EU-tilskud, samt fastlæggelse af 
arbejdsprogrammer og beslutninger 
vedrørende gennemførelsen af
hasteforanstaltninger. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser16.

__________________ __________________
15 EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. 15 EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58.
16 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 16 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 54
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Rådgivningsproceduren kan 
anvendes til vedtagelse af de foreløbige 
lister over dyresygdomme og zoonoser, der 
berettiger til tilskud på 
dyresundhedsområdet, da disse foreløbige 
lister udelukkende, og uden ændringer, 

udgår
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bør indeholde de dyresygdomme og 
zoonoser, der allerede er støtteberettigede 
i henhold til Rådets beslutning 
2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse 
udgifter på veterinærområdet17 .
__________________
17 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

Or. en

Ændringsforslag 55
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den generelle målsætning om at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder og et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugerne og 
miljøet, samtidig med at det sikres, at 
fødevare- og foderstofindustrien i Unionen 
kan agere i et miljø, der tilgodeser 
konkurrenceevne og jobskabelse

a) den generelle målsætning om at bidrage 
til et højt niveau af sundhed og trivsel for 
mennesker, dyr og planter i hele 
fødevarekæden og på beslægtede områder
ved at forhindre og udrydde sygdomme og 
skadegørere og sikre et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugerne og 
miljøet, samtidig med at det sikres, at 
fødevare- og foderstofindustrien i Unionen 
kan agere i et miljø, der tilgodeser 
konkurrenceevne og jobskabelse

Or. en

Ændringsforslag 56
Marit Paulsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den generelle målsætning om at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder og et højt 

a) den generelle målsætning om at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder og et højt 
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beskyttelsesniveau for forbrugerne og 
miljøet, samtidig med at det sikres, at 
fødevare- og foderstofindustrien i Unionen 
kan agere i et miljø, der tilgodeser 
konkurrenceevne og jobskabelse

beskyttelsesniveau for forbrugerne, 
dyrevelfærden og miljøet, samtidig med at 
det sikres, at fødevare- og 
foderstofindustrien i Unionen kan agere i et 
miljø, der tilgodeser konkurrenceevne og 
jobskabelse

Or. sv

Ændringsforslag 57
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den generelle målsætning om at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder og et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugerne og 
miljøet, samtidig med at det sikres, at 
fødevare- og foderstofindustrien i Unionen 
kan agere i et miljø, der tilgodeser 
konkurrenceevne og jobskabelse

a) den generelle målsætning om at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder gennem forebyggelse
og bekæmpelse af sygdomme og 
skadegørere og et højt beskyttelsesniveau 
for forbrugerne og miljøet, samtidig med at 
det sikres, at fødevare- og 
foderstofindustrien i Unionen kan agere i et 
miljø, der tilgodeser konkurrenceevne og 
jobskabelse

Or. it

Ændringsforslag 58
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Brug af reserven til kriser i 
landbrugssektoren
EU-tilskud til foranstaltninger over for 
krisesituationer som omhandlet i afsnit II, 
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kapitel I, afdeling 1, og afsnit II, kapitel 
II, afdeling 1, kan også finansieres i 
henhold til artikel 4, stk. 2, litra e), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XXX/201X om 
finansiering, forvaltning og overvågning 
af den fælles landbrugspolitik. 

Or. es

Begrundelse

De knappe midler, som krisereserven årligt består af, er omfattet af bestemmelserne i den 
horisontale forordning om reformen af den fælles landbrugspolitik og skal bruges i 
forbindelse med krisen inden for produktion og handel. Den horisontale forordning 
indeholder ikke bestemmelser om de udgifter, som denne forordning vedrører.

Ændringsforslag 59
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Brug af reserven til kriser i 
landbrugssektoren
EU-tilskud til foranstaltninger over for 
krisesituationer som omhandlet i afsnit II, 
kapitel I, afdeling 1, og afsnit II, kapitel 
II, afdeling 1, kan også finansieres i 
henhold til artikel 4, stk. 2, litra e), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XXX/201X om 
finansiering, forvaltning og overvågning 
af den fælles landbrugspolitik. 

Or. es

Begrundelse

Ethvert behov for støttemidler fra fødevaresikkerhedsprogrammet, som ligger ud over de 
vedtagne beløb, bør iværksættes med anvendelse af de generelle mekanismer for fleksibilitet i 
budgettet, efter at muligheden for en omfordeling af bevillingerne under udgiftsområde 3, 
hvorunder udgifter til fødevaresikkerhed og sundhed netop hører, som det første er undersøgt. 
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Krisereserven er ikke udformet til at skulle dæmme op for udgifter hidrørende fra 
sundhedsepidemier.

Ændringsforslag 60
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskud - maksimumssatser og 
minimumsbeløb

Maksimumssatser

Or. en

Ændringsforslag 61
Franco Bonanini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteter på tværs af grænserne, som 
gennemføres af to eller flere medlemsstater 
i fællesskab for at bekæmpe eller udrydde 
skadegørere eller dyresygdomme

a) aktiviteter på tværs af grænserne, som 
gennemføres af to eller flere medlemsstater 
i fællesskab for at bekæmpe eller udrydde 
skadegørere eller dyresygdomme, eller

Or. it

Ændringsforslag 62
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for Unionen

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden i Unionen
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Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at vide, hvilke alvorlige risici der henvises til, og at der ud over 
beskyttelsen af menneskers sundhed udtrykkeligt inkluderes sundhedsrisici for planter og dyr.

Ændringsforslag 63
Franco Bonanini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for Unionen

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for Unionen, eller

Or. it

Ændringsforslag 64
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for Unionen

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden i Unionen

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at vide, hvilke alvorlige risici der henvises til, og at der ud over beskyttelse 
af menneskers sundhed udtrykkeligt inkluderes sundhedsrisici for planter og dyr.

Ændringsforslag 65
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes ikke tilskud på under 
50 000 EUR.

udgår

Or. es

Begrundelse

Fastsættelse af et minimumsbeløb for medfinansiering kan bringe udviklingen af 
overvågnings- og kontrolprogrammer i fare, særlig på plantesundhedsområdet. Disse 
programmer er desuden obligatoriske.

Ændringsforslag 66
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes ikke tilskud på under 
50 000 EUR.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 67
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan ydes tilskud til medlemsstaterne 
op til de i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, fastsatte 
maksimumssatser til foranstaltninger 
truffet i tilfælde af bekræftet forekomst af 
en af de i henhold til artikel 8 listeopførte 
dyresygdomme, hvis de pågældende 
foranstaltninger er gennemført omgående 
og de gældende bestemmelser i den 
relevante EU-lovgivning er overholdt.

1. Der kan ydes tilskud til medlemsstaterne 
op til de i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, fastsatte 
maksimumssatser til foranstaltninger 
truffet i tilfælde af mistanke, der 
efterfølgende bekræftes, om forekomst af 
en af de i henhold til artikel 8 listeopførte 
dyresygdomme, hvis de pågældende 
foranstaltninger er gennemført omgående 
og de gældende bestemmelser i den 
relevante EU-lovgivning er overholdt.
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Or. es

Begrundelse

Det fremgår ikke af ændringsforslag 11 i udtalelsen fra Miljøudvalget, om artikel 7, stk. 1, 
erstattes af ordførerens forslag i form af stk. 1a. Hensigten med denne ændring er, i 
overensstemmelse med ordførerens forslag, at præcisere tekstafsnittet.

Ændringsforslag 68
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan ydes tilskud til medlemsstaterne 
op til de i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, fastsatte 
maksimumssatser til foranstaltninger 
truffet i tilfælde af bekræftet forekomst af 
en af de i henhold til artikel 8 listeopførte 
dyresygdomme, hvis de pågældende 
foranstaltninger er gennemført omgående 
og de gældende bestemmelser i den 
relevante EU-lovgivning er overholdt.

1. Der kan ydes tilskud til medlemsstaterne 
op til de i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, fastsatte 
maksimumssatser til foranstaltninger 
truffet i tilfælde af mistanke, der 
efterfølgende bekræftes, om forekomst af 
en af de i henhold til artikel 8 listeopførte 
dyresygdomme, hvis de pågældende 
foranstaltninger er gennemført omgående 
og de gældende bestemmelser i den 
relevante EU-lovgivning er overholdt.

Or. es

Begrundelse

Når der er begrundet mistanke om smitsom infektionssygdom, er det i den tid, hvor der ventes 
på laboratoriets bekræftelse, nødvendigt at iværksætte hasteforanstaltninger for at minimere 
sygdommens virkninger og spredning.

Ændringsforslag 69
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 
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markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet, hvis de ikke var 
blevet ramt af sygdommen

Or. en

Ændringsforslag 70
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden
anmeldelse af sygdommen

Or. de

Begrundelse

Formålet med godtgørelsen er at erstatte tabet af dyret. Det er derfor dyrets markedsværdi 
inden anmeldelse af sygdommen, der skal udgøre grundlaget for godtgørelsen.

Ændringsforslag 71
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 
markedsværdi, hvis disse ikke var 
angrebet af sygdommen

Or. it
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Ændringsforslag 72
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udgifter til transport, aflivning eller 
slagtning af dyrene

Or. en

Ændringsforslag 73
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters markedsværdi umiddelbart 
inden destruktionstidspunktet

b) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters markedsværdi umiddelbart 
inden anmeldelse af sygdommen

Or. de

Begrundelse

Formålet med godtgørelsen er at erstatte de produkter, der er blevet destrueret. Det er derfor 
markedsværdien inden anmeldelse af sygdommen af de produkter, der er blevet destrueret, 
der skal danne grundlag for godtgørelsen.

Ændringsforslag 74
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til rengøring af, eliminering af 
insekter fra og desinfektion af bedrifter og 

c) udgifter til sygdomsspecifik rengøring 
af, eliminering af insekter fra og 
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udstyr desinfektion af bedrifter og udstyr

Or. en

Ændringsforslag 75
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til destruktion af kontamineret 
foder og, hvis det ikke kan desinficeres, 
kontamineret udstyr

d) udgifter til transport og destruktion af 
kontamineret foder og, hvis det ikke kan 
desinficeres, kontamineret udstyr

Or. en

Ændringsforslag 76
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til destruktion af kontamineret 
foder og, hvis det ikke kan desinficeres, 
kontamineret udstyr

d) udgifter til transport og destruktion af 
kontamineret foder og, hvis det ikke kan 
desinficeres, kontamineret udstyr

Or. es

Begrundelse

Det er en udgift, der i henhold til den aktuelle lovgivning skal medfinansieres.

Ændringsforslag 77
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udgifter til indkøb og indgift af vacciner,
hvis Kommissionen har truffet beslutning 
herom/godkendt dem

e) udgifter til indkøb og indgift af vacciner, 
hvis Kommissionen har truffet beslutning 
herom/godkendt dem samt i behørigt 
begrundende undtagelsestilfælde udgifter 
forbundet med følgetab ved brug af disse 
vacciner

Or. de

Begrundelse

Hvis dyr som følge af brugen af vacciner i forbindelse med en nødforanstaltning ikke kan 
markedsføres på samme vis som tidligere, bør tabene i behørigt begrundede tilfælde 
godtgøres.

Ændringsforslag 78
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udgifter til transport af kadavere til 
forarbejdningsanlæg, hvor det er relevant

f) udgifter til transport og bortskaffelse af 
kadavere til forarbejdningsanlæg, hvor det 
er relevant

Or. en

Ændringsforslag 79
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udgifter til transport af kadavere til 
forarbejdningsanlæg, hvor det er relevant

f) udgifter til transport og destruktion af 
kadavere til forarbejdningsanlæg, hvor det 
er relevant

Or. es



AM\1006631DA.doc 19/36 PE521.690v01-00

DA

Begrundelse

Det er en udgift, der i henhold til den aktuelle lovgivning skal medfinansieres.

Ændringsforslag 80
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelsesbestemmelse, jf. artikel 
130, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012, er udgifter støtteberettigede fra 
den dato, hvor medlemsstaten anmelder 
sygdommens forekomst til Kommissionen.

Som en undtagelsesbestemmelse, jf. artikel 
130, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012, er udgifter støtteberettigede fra 
den dato, hvor mistanken konstateres. Det 
er nødvendigt, at medlemsstaten anmelder 
sygdommens forekomst til Kommissionen.

Or. es

Begrundelse

Når der er begrundet mistanke om smitsom infektionssygdom, er det i den tid, hvor der ventes 
på laboratoriets bekræftelse, nødvendigt at iværksætte hasteforanstaltninger for at minimere 
sygdommens virkninger og spredning.

Ændringsforslag 81
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes tilskud til medlemsstaternes 
årlige eller flerårige nationale programmer 
for udryddelse, bekæmpelse og 
overvågning af de i henhold til artikel 11 
listeopførte dyresygdomme og zoonoser (i 
det følgende benævnt "nationale 
programmer").

Der kan ydes tilskud til gennemførelsen af
medlemsstaternes årlige eller flerårige 
nationale programmer for udryddelse, 
bekæmpelse og overvågning af de i 
henhold til artikel 11 listeopførte 
dyresygdomme og zoonoser (i det følgende 
benævnt "nationale programmer").

Or. de
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Begrundelse

Tilføjelsen skal præcisere og afgrænse f.eks. planlægningsprocesser.

Ændringsforslag 82
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til disse dyrs
markedsværdi, hvis de ikke var blevet ramt 
af sygdommen

Or. en

Ændringsforslag 83
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden
anmeldelse af sygdommen

Or. de

Begrundelse

Formålet med godtgørelsen er at erstatte tabet af dyret. Det er derfor dyrets markedsværdi 
inden anmeldelse af sygdommen, der skal udgøre grundlaget for godtgørelsen.
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Ændringsforslag 84
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes 
markedsværdi, hvis disse ikke var 
angrebet af sygdommen

Or. it

Ændringsforslag 85
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters markedsværdi umiddelbart 
inden destruktionstidspunktet

d) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters markedsværdi umiddelbart 
inden anmeldelse af sygdommen

Or. de

Begrundelse

Formålet med godtgørelsen er at erstatte de produkter, der er blevet destrueret. Det er derfor 
markedsværdien inden anmeldelse af sygdommen af de produkter, der er blevet destrueret, 
der skal udgøre grundlaget for godtgørelsen.

Ændringsforslag 86
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udgifter til indgift af vaccinedoser til 
husdyr

f) udgifter til indgift af vaccinedoser til 
husdyr, hvis en sygdom forekommer som 
en epidemi

Or. de

Begrundelse

Frivillige vacciner eller forebyggende foranstaltninger, hvor der ikke er tale om krisetilfælde, 
f.eks. vacciner mod rabies forud for en rejse med katte eller hunde, bør ikke finansieres med 
disse midler.

Ændringsforslag 87
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes fire uger 
efter vedtagelsen af EU-budgettet for det 
kommende år ved en afgørelse om ydelse 
af tilskud vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden 1. januar til den 31. 
december det pågældende år. Efter 
forelæggelse af de i artikel 15 omhandlede 
foreløbige rapporter kan Kommissionen 
om nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

Or. de

Begrundelse

En beslutning om tilskud til nationale programmer bør træffes hurtigst muligt, dog senest fire 
uger efter fastlæggelse af budgettet for det pågældende programår, for at give 
medlemsstaterne klarhed og et sikkert grundlag for deres planlægning.

Ændringsforslag 88
Andrés Perelló Rodríguez
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes den 30.
november gældende for de programmer, 
der skal træde i kraft det efterfølgende år,
ved en afgørelse om ydelse af tilskud 
vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden 1. januar til den 31. 
december det pågældende år. Efter 
forelæggelse af de i artikel 15 omhandlede 
foreløbige rapporter kan Kommissionen 
om nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

Or. es

Begrundelse

I forordningsforslaget flyttes vedtagelsen af programmerne til den 31. januar hvert år, selv
om de i programmerne indeholdte foranstaltninger finder anvendelse fra den 1. januar til den 
31. december (dvs. at der ved programmets iværksættelse ikke foreligger officiel bekræftelse 
vedrørende dets vedtagelse).

Ændringsforslag 89
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 30. november gældende for de 
programmer, der skal træde i kraft det 
efterfølgende år, ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
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støtteberettigelsesperioden.

Or. es

Begrundelse

Vi foreslår, at den nuværende dato bibeholdes. I forordningsforslaget flyttes vedtagelsen af 
programmerne til den 31. januar hvert år, selv om de i programmerne indeholdte 
foranstaltninger finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. december. Dvs. at der ved 
programmets iværksættelse endnu ikke foreligger officiel bekræftelse på godkendelse fra 
Kommissionens side, hverken med hensyn til tilskuddets størrelse eller de betingelser, der er 
knyttet til tilskuddet.

Ændringsforslag 90
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 30. november i det år, der går forud 
for påbegyndelsen af programmet, og 
efterfølgende ved en afgørelse om ydelse 
af tilskud vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden 1. januar til den 31. 
december i programåret. Efter 
forelæggelse af de i artikel 15 omhandlede 
foreløbige rapporter kan Kommissionen 
om nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har anført, at de ikke kan overholde de foreslåede nye frister, og ved at 
kræve, at Kommissionens godkendelse foreligger senest den 30. november det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, sikres det, at medlemsstaterne har finansiel 
sikkerhed, når programmerne iværksættes.

Ændringsforslag 91
Andrés Perelló Rodríguez
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar i det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 30. november forud for det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. es

Begrundelse

Der skal afsættes tid i året "n–1" til, at medlemsstaterne iværksætter de programmer, der 
finder anvendelse i år "n".

Ændringsforslag 92
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar i det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 30. november forud for det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. es

Begrundelse

Den nuværende dato bibeholdes.
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Ændringsforslag 93
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar i det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 30. november i det år, der går forud 
for påbegyndelsen af programmet, og 
efterfølgende ved en afgørelse om ydelse 
af tilskud vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden fra den 1. januar i det 
første gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har anført, at de ikke kan overholde de foreslåede nye frister, og ved at 
kræve, at Kommissionens godkendelse foreligger senest den 30. november det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, sikres det, at medlemsstaterne har finansiel 
sikkerhed, når programmerne iværksættes.

Ændringsforslag 94
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan i årlige eller flerårige 
retningslinjer fastlægge de prioriteringer 
og kriterier på veterinærområdet, der skal 
anvendes ved evalueringen af de nationale 
programmer.

5. Kommissionen kan i årlige eller flerårige 
retningslinjer, efter høring af 
medlemsstaterne, foreslå de prioriteringer 
og kriterier på veterinærområdet, der skal 
anvendes ved evalueringen af de nationale 
programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Programmerne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i denne 
forordnings artikel 39, stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage dette punkt i den relevante lovgivning (beslutning 
2009/470/EF).

Ændringsforslag 96
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert godkendt årligt eller flerårigt 
nationalt program forelægger 
medlemsstaterne senest den 31. marts
hvert år Kommissionen en detaljeret 
teknisk og økonomisk årsrapport for det 
foregående år, som beskriver de opnåede 
resultater, målt på grundlag af de i artikel 
13, stk. 2, litra g), omhandlede indikatorer, 
og en detaljeret oversigt over de afholdte 
støtteberettigede udgifter.

For hvert godkendt årligt eller flerårigt 
nationalt program forelægger 
medlemsstaterne senest den 30. april hvert 
år Kommissionen en detaljeret teknisk og 
økonomisk årsrapport for det foregående 
år, som beskriver de opnåede resultater, 
målt på grundlag af de i artikel 13, stk. 2, 
litra g), omhandlede indikatorer, og en 
detaljeret oversigt over de afholdte 
støtteberettigede udgifter.

Or. es

Begrundelse

Den nuværende dato må bibeholdes. Det er uacceptabelt at fremskynde rapporten. Det er 
nødvendigt, at der er tid nok til indsamling af detaljerede tekniske og økonomiske oplysninger 
om de aktioner, der er gennemført det foregående år. Derfor er der efter årets afslutning 
behov for en periode af en minimumsvarighed til indsamling af oplysninger og til at verificere 
og kontrollere, at de indsamlede oplysninger er tilstrækkelige. Processen bringes i fare, hvis 
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datoen fremskyndes.

Ændringsforslag 97
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden forelægger medlemsstaterne 
senest den 31. juli hvert år Kommissionen 
foreløbige tekniske og økonomiske 
rapporter for hvert godkendt årligt nationalt 
program.

Desuden forelægger medlemsstaterne 
senest den 30. september hvert år 
Kommissionen foreløbige tekniske og 
økonomiske rapporter for hvert godkendt 
årligt nationalt program.

Or. es

Begrundelse

For de mellemliggende programmer er det bedre at vente til efter sommerperioden, særlig på 
plantesundhedsområdet.

Ændringsforslag 98
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til godtgørelse til de berørte 
erhvervsdrivende for destruktion og 
efterfølgende fjernelse af planter, 
planteprodukter og andre objekter samt 
rengøring og desinfektion af lokaler, 
arealer, vand, jord, vækstmedier, anlæg, 
maskiner og udstyr

c) under forudsætning af at der er fastlagt 
en egnet horisontal ramme for tildelingen 
af erstatning, udgifter til godtgørelse til de 
berørte erhvervsdrivende for destruktion og 
efterfølgende fjernelse af planter, 
planteprodukter og andre objekter samt 
rengøring og desinfektion af lokaler, 
arealer, vand, jord, vækstmedier, anlæg, 
maskiner og udstyr

Or. en
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Ændringsforslag 99
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) godtgørelse til de erhvervsdrivende for 
værdien af planter, planteprodukter og 
andre objekter, der destrueres som følge 
af udryddelses- eller 
inddæmningsforanstaltninger eller andre 
vedtagne hasteforanstaltninger; 
godtgørelsen skal være mindre end eller 
svare til disse planters og produkters 
værdi på normale markedsvilkår

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt i dette kapitel at anvende den samme behandling, som operatørerne på 
dyresundhedsområdet allerede mødes med.

Ændringsforslag 100
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udgifter til godtgørelse til de 
erhvervsdrivende for værdien af planter, 
planteprodukter og andre objekter, der 
destrueres som følge af udryddelses- eller 
inddæmningsforanstaltninger eller andre 
hasteforanstaltninger; godtgørelsen skal 
være mindre end eller svare til disse 
planters og produkters markedsværdi, 
hvis de ikke var angrebet af sygdommen 
eller skadegørere

Or. it
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Ændringsforslag 101
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udgifter til godtgørelse til ejerne for 
værdien af planter og planteprodukter, 
som de har fået destrueret, svarende til 
disse produkters markedsværdi 
umiddelbart inden anmeldelse af 
sygdommen

Or. de

Begrundelse

Ejerne af planter eller planteprodukter skal i tilfælde af sygdomme også kunne få godtgørelse 
for tab svarende til disse produkters markedsværdi umiddelbart inden anmeldelse af 
sygdommen.

Ændringsforslag 102
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige undersøgelsesprogrammer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige undersøgelsesprogrammer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 30. november i det år, der går forud 
for påbegyndelsen af programmet, og 
efterfølgende ved en afgørelse om ydelse 
af tilskud vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden 1. januar til den 31. 
december det pågældende år. Efter 
forelæggelse af de i artikel 15 omhandlede 
foreløbige rapporter kan Kommissionen 
om nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

Or. en
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Begrundelse

Mange medlemsstater har anført, at de ikke kan overholde de foreslåede nye frister, og ved at 
kræve, at Kommissionens godkendelse foreligger senest den 30. november det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, sikres det, at medlemsstaterne har finansiel 
sikkerhed, når programmerne iværksættes.

Ændringsforslag 103
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige undersøgelsesprogrammer og 
den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 31. januar i det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige undersøgelsesprogrammer og 
den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 30. november i det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, 
og efterfølgende ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har anført, at de ikke kan overholde de foreslåede nye frister, og ved at 
kræve, at Kommissionens godkendelse foreligger senest den 30. november det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, sikres det, at medlemsstaterne har finansiel 
sikkerhed, når programmerne iværksættes.

Ændringsforslag 104
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan i årlige eller flerårige 
retningslinjer fastlægge de 
plantesundhedsmæssige prioriteringer, 

5. Kommissionen kan i årlige eller flerårige 
retningslinjer, efter høring af 
medlemsstaterne, foreslå de 
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herunder især skadegørere, der ikke vides 
at forekomme på Unionens område, og 
skadegørere, der anses for at være særligt 
farlige for Unionens område, samt kriterier, 
der skal anvendes ved evalueringen af 
undersøgelsesprogrammerne.

plantesundhedsmæssige prioriteringer, 
herunder især skadegørere, der ikke vides 
at forekomme på Unionens område, og 
skadegørere, der anses for at være særligt 
farlige for Unionens område, samt kriterier, 
der skal anvendes ved evalueringen af 
undersøgelsesprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 105
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige programmer for fjernområderne 
og den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 31. januar hvert år ved en 
afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige programmer for fjernområderne 
og den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 30. november i det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, 
og efterfølgende ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har anført, at de ikke kan overholde de foreslåede nye frister, og ved at
kræve, at Kommissionens godkendelse foreligger senest den 30. november det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, sikres det, at medlemsstaterne har finansiel 
sikkerhed, når programmerne iværksættes.

Ændringsforslag 106
James Nicholson
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige programmer for 
fjernområderne og den tilhørende 
finansiering godkendes senest den 31. 
januar i det første gennemførelsesår ved 
en afgørelse om ydelse af tilskud 
vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden fra den 1. januar i det 
første gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige programmer for 
fjernområderne og den tilhørende 
finansiering godkendes senest den 30. 
november i det år, der går forud for 
påbegyndelsen af programmet, og 
efterfølgende ved en afgørelse om ydelse 
af tilskud vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden fra den 1. januar i det 
første gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har anført, at de ikke kan overholde de foreslåede nye frister, og ved at 
kræve, at Kommissionens godkendelse foreligger senest den 30. november det år, der går 
forud for påbegyndelsen af programmet, sikres det, at medlemsstaterne har finansiel 
sikkerhed, når programmerne iværksættes.

Ændringsforslag 107
Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-referencelaboratorier EU-referencelaboratorier og -
referencecenter for dyrevelfærd

Or. sv

Ændringsforslag 108
Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan ydes tilskud til de i artikel 32 i 
forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede 
EU-referencelaboratorier til de udgifter, 
laboratorierne afholder i forbindelse med 
gennemførelsen af de af Kommissionen 
godkendte arbejdsprogrammer.

1. Der kan ydes tilskud til de i artikel 32 i 
forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede 
EU-referencelaboratorier og det i artikel 95 
i forordning (EF) nr. XXX/XXXX om 
offentlig kontrol (…) omhandlede 
referencecenter for dyrevelfærd til de 
udgifter, laboratorierne afholder i 
forbindelse med gennemførelsen af de af 
Kommissionen godkendte 
arbejdsprogrammer.

Or. sv

Ændringsforslag 109
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udgifter til prøveudtagning

Or. es

Begrundelse

Det drejer sig om en udgift, der er støtteberettiget i alle dyresundhedsprogrammer, både i den 
gældende lovgivning og i dette forordningsforslag (artikel 12).

Ændringsforslag 110
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan også ydes EU-tilskud til støtte 
for oplysningsinitiativer, der har til formål 
at sikre en bedre, bæredygtig adfærd, hvor 
reglerne overholdes, i forbindelse med 
implementeringen af de i artikel 1 nævnte 
regler.

3. Der kan også ydes EU-tilskud til støtte 
for EU-institutionernes og 
medlemsstaternes oplysningsinitiativer, 
der har til formål at sikre en bedre, 
bæredygtig adfærd, hvor reglerne 
overholdes, i forbindelse med 
implementeringen af de i artikel 1 nævnte 
regler.
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Or. de

Begrundelse

Yderligere præcisering med det formål at forhindre, at indgivelsen af ansøgninger om 
finansiering af oplysningsforanstaltninger ikke tager overhånd.

Ændringsforslag 111
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på gennemførelse af 
foranstaltningerne omhandlet i afsnit II, 
kapitel I, afdeling 1, og afsnit II, kapitel II, 
afdeling 1, eller hvis det er nødvendigt for 
at reagere på uforudsete udviklinger, 
vedtager Kommissionen 
finansieringsafgørelser på ad hoc-basis i 
henhold til artikel 84, stk. 2, i forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012.

3. Med henblik på gennemførelse af 
foranstaltningerne omhandlet i afsnit II, 
kapitel I, afdeling 1, og afsnit II, kapitel II, 
afdeling 1, eller hvis det er nødvendigt for 
at reagere på uforudsete udviklinger, 
vedtager Kommissionen
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks i overensstemmelse med 
artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011, 
sammenholdt med artikel 5 i nævnte 
forordning, og finansieringsafgørelser på 
ad hoc-basis i henhold til artikel 84, stk. 2, 
i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Ændringsforslag 112
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilskudsmodtagerne og de berørte 
medlemsstater sikrer, i det omfang det er 
relevant, passende offentlig omtale af 
tilskud, der ydes i henhold til denne 
forordning, således at offentligheden gøres 
opmærksom på Unionens rolle i 
forbindelse med finansieringen af 
foranstaltningerne.

1. Tilskudsmodtagerne og de berørte 
medlemsstater sikrer passende offentlig 
omtale af tilskud, der ydes i henhold til 
denne forordning, således at offentligheden 
gøres opmærksom på Unionens rolle i 
forbindelse med finansieringen af 
foranstaltningerne.
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Or. de

Begrundelse

Modtagerne af tilskud og medlemsstaterne bør pålægges at skulle informere om de tildelte 
midler.

Ændringsforslag 113
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger 
vedrørende de finansierede foranstaltninger 
og resultaterne heraf. Det budget, der 
afsættes til kommunikation i henhold til 
denne forordning, skal desuden omfatte 
kommunikation (corporate 
communication) om Unionens politiske 
prioriteringer.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger 
vedrørende de finansierede foranstaltninger 
og resultaterne heraf.

Or. de

Begrundelse

Kommunikationen om de politiske prioriteter bør ikke indgå i denne forordning.


