
AM\1013302NL.doc PE526.075v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2013/0140(COD)

18.12.2013

AMENDEMENTEN
59 - 255

Ontwerpverslag
Mario Pirillo
(PE522.944v02-00)

Officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de 
toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, 
teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging 
van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen 
(EU) nr. 1151/2012 en (…)/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening 
officiële controles)

Voorstel voor een verordening
(COM(2013)0265 – C7-123/2013 – 2013/0140(COD))



PE526.075v01-00 2/130 AM\1013302NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\1013302NL.doc 3/130 PE526.075v01-00

NL

Amendement 59
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten die worden uitgevoerd 
om de toepassing van de levensmiddelen-
en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid,
dierenwelzijn, plantgezondheid, 
teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen te 
waarborgen, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 
1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 
1151/2012 en [….]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material], en de 
Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG 
en 2009/128/EG (verordening officiële 
controles)

betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten die worden uitgevoerd 
om de toepassing van de levensmiddelen-
en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid en
dierenwelzijn te waarborgen, en tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009 en 1107/2009, de 
Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en 
[….]/2013 [Office of Publications, please 
insert number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material], en de Richtlijnen 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG, 2008/120/EG en 
2009/128/EG (verordening officiële 
controles)

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. de

Motivering

Aanpassing aan het nieuw voorgestelde toepassingsgebied van de verordening.
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Amendement 60
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

over het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten die worden uitgevoerd 
om de toepassing van de levensmiddelen-
en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid, 
dierenwelzijn, plantgezondheid, 
teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen te 
waarborgen, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 
1107/2009, de 
Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en 
[…]/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 
2008/120/EG en 2009/128/EG 
(verordening officiële controles)

over het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten die worden uitgevoerd 
om de toepassing van de levensmiddelen-
en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid, 
dierenwelzijn en 
gewasbeschermingsmiddelen te 
waarborgen, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 
1107/2009, de 
Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en 
[…]/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 
2008/120/EG en 2009/128/EG 
(verordening officiële controles)

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst; ook de overwegingen moeten 
worden gewijzigd.)

Or. en

Motivering

Beide terreinen (plantgezondheid en teeltmateriaal) houden niet rechtstreeks verband met de 
veiligheid van levensmiddelen en diervoeders. Een product kan pas na het primaire 
productieproces een levensmiddel of diervoeder worden en daartoe moet de exploitant een
bewuste keuze maken. Er bestaat specifieke wetgeving voor de controles in beide gebieden en 
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het zou onevenredig zijn om de gebieden te onderwerpen aan deze verordening. Zodra een 
levensmiddel of diervoeder in de keten terechtkomt, zijn uiteraard alle voorschriften van deze 
verordening van toepassing.

Amendement 61
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het Verdrag eist dat bij de bepaling en 
de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Unie een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
wordt verzekerd. Dat doel moet onder meer 
worden verwezenlijkt door middel van 
maatregelen op veterinair en fytosanitair
gebied die rechtstreeks gericht zijn op de 
bescherming van de volksgezondheid.

(1) Het Verdrag eist dat bij de bepaling en 
de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Unie een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
wordt verzekerd. Dat doel moet onder meer 
worden verwezenlijkt door middel van 
maatregelen op veterinair gebied die 
rechtstreeks gericht zijn op de bescherming 
van de volksgezondheid.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 62
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De wetgeving van de Unie voorziet in 
een reeks geharmoniseerde voorschriften 
om ervoor te zorgen dat levensmiddelen en 
diervoeders veilig en gezond zijn en dat 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op 
de veiligheid van de voedselketen of de 
bescherming van de consumentenbelangen

(3) De wetgeving van de Unie voorziet in 
een reeks geharmoniseerde voorschriften 
om ervoor te zorgen dat levensmiddelen en 
diervoeders veilig en gezond zijn en dat 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op 
de veiligheid van de voedselketen of de 
bescherming van de consumentenbelangen 
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met betrekking tot levensmiddelen en 
informatie over levensmiddelen worden 
uitgevoerd overeenkomstig specifieke 
voorschriften. Er zijn ook voorschriften 
van de Unie om te zorgen voor een hoog 
niveau van gezondheid van mensen en 
dieren en planten en van dierenwelzijn in 
de voedselketen en op alle 
activiteitengebieden waar een van de 
hoofddoelen is de eventuele verspreiding 
van dierziekten, die in sommige gevallen 
op mensen overdraagbaar zijn, of van 
plaagorganismen bij planten of 
plantaardige producten te bestrijden, en 
om te zorgen voor de bescherming van het 
milieu tegen risico’s die kunnen ontstaan 
door het gebruik van ggo’s en 
gewasbeschermingsmiddelen. Voorts 
worden ook de overeenstemming en de 
kwaliteit van teeltmateriaal door 
voorschriften van de Unie gewaarborgd.
De correcte toepassing van die 
voorschriften, die hierna gezamenlijk 
worden aangeduid met de term "wetgeving 
van de Unie betreffende de voedselketen", 
draagt bij aan de werking van de interne 
markt.

met betrekking tot levensmiddelen en 
informatie over levensmiddelen worden 
uitgevoerd overeenkomstig specifieke 
voorschriften. Er zijn ook voorschriften 
van de Unie om te zorgen voor een hoog 
niveau van gezondheid van mensen en 
dieren en van dierenwelzijn in de 
voedselketen en op alle 
activiteitengebieden waar een van de 
hoofddoelen is de eventuele verspreiding 
van dierziekten, die in sommige gevallen 
op mensen overdraagbaar zijn, te 
bestrijden. De correcte toepassing van die 
voorschriften, die hierna gezamenlijk 
worden aangeduid met de term "wetgeving 
van de Unie betreffende de voedselketen", 
draagt bij aan de werking van de interne 
markt.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 63
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De basisvoorschriften van de Unie met 
betrekking tot de levensmiddelen- en 

(4) De basisvoorschriften van de Unie met 
betrekking tot de levensmiddelen- en 
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diervoederwetgeving zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden10. 
Naast deze voorschriften is er ook meer 
specifieke levensmiddelen- en 
diervoederwetgeving die verschillende 
terreinen bestrijkt, zoals diervoeding, ook 
met medicinale werking, levensmiddelen-
en diervoederhygiëne, zoönosen, dierlijke 
bijproducten, residuen van 
diergeneesmiddelen, verontreinigende 
stoffen, bestrijding en uitroeiing van 
dierziekten die van invloed kunnen zijn op 
de volksgezondheid, etikettering van 
levensmiddelen en diervoeders, 
gewasbeschermingsmiddelen, 
levensmiddelen- en diervoederadditieven, 
vitaminen, minerale zouten, 
sporenelementen en andere additieven, 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen, eisen betreffende 
kwaliteit en samenstelling, drinkwater, 
ionisering, nieuwe levensmiddelen, en 
genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo's).

diervoederwetgeving zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden10. 
Naast deze voorschriften is er ook meer 
specifieke levensmiddelen- en 
diervoederwetgeving die verschillende 
terreinen bestrijkt, zoals diervoeding, ook 
met medicinale werking, levensmiddelen-
en diervoederhygiëne, zoönosen, dierlijke 
bijproducten, residuen van 
diergeneesmiddelen, verontreinigende 
stoffen, bestrijding en uitroeiing van 
dierziekten die van invloed kunnen zijn op 
de volksgezondheid, etikettering van 
levensmiddelen en diervoeders,
levensmiddelen- en diervoederadditieven, 
vitaminen, minerale zouten, 
sporenelementen en andere additieven, 
materialen die met levensmiddelen in 
aanraking komen, eisen betreffende 
kwaliteit en samenstelling, drinkwater, 
ionisering en nieuwe levensmiddelen.

__________________ __________________
10 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. 10 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 64
Horst Schnellhardt



PE526.075v01-00 8/130 AM\1013302NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De wetgeving van de Unie betreffende 
plantgezondheid regelt de insleep, 
vestiging en verspreiding van 
plaagorganismen bij planten die in de 
Unie niet bestaan of niet algemeen 
voorkomen. Zij heeft tot doel de 
gezondheid van gewassen in de Unie en 
van openbare en particuliere groene 
ruimten en bossen te beschermen en 
tegelijkertijd de biodiversiteit en het 
milieu in de Unie te vrijwaren en de 
kwaliteit ven de veiligheid van uit planten 
vervaardigde levensmiddelen en 
diervoeders te waarborgen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze overweging niet 
nodig.

Amendement 65
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De wetgeving van de Unie betreffende 
plantgezondheid regelt de insleep, 
vestiging en verspreiding van 
plaagorganismen bij planten die in de 
Unie niet bestaan of niet algemeen 
voorkomen. Zij heeft tot doel de
gezondheid van gewassen in de Unie en 
van openbare en particuliere groene 

Schrappen
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ruimten en bossen te beschermen en 
tegelijkertijd de biodiversiteit en het 
milieu in de Unie te vrijwaren en de 
kwaliteit en de veiligheid van uit planten 
vervaardigde levensmiddelen en 
diervoeders te waarborgen.

Or. en

Amendement 66
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De wetgeving van de Unie betreffende 
teeltmateriaal regelt de productie met het 
oog op het in de handel brengen, en het in 
de handel brengen van teeltmateriaal voor 
landbouwgewassen, groenten, 
bosbouwsoorten, fruit, sierplanten en 
wijnstokken. Die voorschriften hebben tot 
doel de overeenstemming, gezondheid en 
kwaliteit van teeltmateriaal voor de 
gebruikers ervan te waarborgen, de 
productiviteit, diversiteit, gezondheid en 
kwaliteit van de voedselketen te 
verzekeren, en bij te dragen tot de 
bescherming van de biodiversiteit en het 
milieu.

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze overweging niet 
nodig.

Amendement 67
Bart Staes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De wetgeving van de Unie betreffende 
teeltmateriaal regelt de productie met het 
oog op het in de handel brengen, en het in 
de handel brengen van teeltmateriaal voor 
landbouwgewassen, groenten, 
bosbouwsoorten, fruit, sierplanten en 
wijnstokken. Die voorschriften hebben tot 
doel de overeenstemming, gezondheid en 
kwaliteit van teeltmateriaal voor de 
gebruikers ervan te waarborgen, de 
productiviteit, diversiteit, gezondheid en 
kwaliteit van de voedselketen te 
verzekeren, en bij te dragen tot de 
bescherming van de biodiversiteit en het 
milieu.

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er zijn een aantal bepalingen in de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen waarvan de handhaving niet, 
of slechts gedeeltelijk, bij Verordening 
(EG) nr. 882/2004 is geregeld. Met name 
werden specifieke officiële controles in 
stand gehouden in de wetgeving van de 
Unie betreffende teeltmateriaal en in 
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 

Schrappen
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bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1774/200212. Plantgezondheid valt ook 
grotendeels buiten de werkingssfeer van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 daar 
bepaalde voorschriften inzake officiële 
controles zijn vastgesteld bij Richtlijn 
2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 
betreffende de beschermende maatregelen 
tegen het binnenbrengen en de 
verspreiding in de Gemeenschap van voor 
planten en voor plantaardige producten 
schadelijke organismen13.

__________________
12 PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.
13 PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze overweging niet 
nodig.

Amendement 69
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er zijn een aantal bepalingen in de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen waarvan de handhaving niet, 
of slechts gedeeltelijk, bij 
Verordening (EG) nr. 882/2004 is 
geregeld. Met name werden specifieke 
officiële controles in stand gehouden in de 
wetgeving van de Unie betreffende 
teeltmateriaal en in
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het 

(14) Er zijn een aantal bepalingen in de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen waarvan de handhaving niet, 
of slechts gedeeltelijk, bij 
Verordening (EG) nr. 882/2004 is 
geregeld. Met name werden specifieke 
officiële controles in stand gehouden in 
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van 
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Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1774/200212.
Plantgezondheid valt ook grotendeels 
buiten de werkingssfeer van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 daar 
bepaalde voorschriften inzake officiële 
controles zijn vastgesteld bij 
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 
8 mei 2000 betreffende de beschermende 
maatregelen tegen het binnenbrengen en 
de verspreiding in de Gemeenschap van 
voor planten en voor plantaardige 
producten schadelijke organismen13.

gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1774/200212.

__________________ __________________
12 PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1. 12 PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.
13 PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

Or. en

Amendement 70
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om het algehele wetgevingskader te 
rationaliseren en te vereenvoudigen en 
tegelijkertijd verder te streven naar betere 
regelgeving, moeten de voorschriften die 
gelden voor officiële controles op 
specifieke gebieden worden geïntegreerd
in één enkel wetgevingskader voor 
officiële controles. Daartoe moeten 
Verordening (EG) nr. 882/2004 en andere 
handelingen die momenteel gelden voor 
officiële controles op specifieke gebieden, 
worden ingetrokken en door deze 

(16) Om het algehele wetgevingskader te 
rationaliseren en te vereenvoudigen en 
tegelijkertijd verder te streven naar betere 
regelgeving, moeten de voorschriften die 
gelden voor officiële controles sterker 
worden geïntegreerd indien zij met 
betrekking tot de controleactiviteiten 
dezelfde doelstelling nastreven. Daartoe 
moeten Verordening (EG) nr. 882/2004 en 
andere handelingen die momenteel gelden 
voor officiële controles op specifieke 
gebieden, worden ingetrokken en door 
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verordening worden vervangen. deze verordening worden vervangen.

Or. de

Motivering

Sectorale controlevoorschriften die een andere controledoelstelling nastreven dan de 
handhaving van de voedselveiligheid mogen niet in deze verordening worden opgenomen.

Amendement 71
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De wetgeving van de Unie betreffende 
de voedselketen vertrouwt aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten 
gespecialiseerde taken toe die moeten 
worden uitgevoerd ter bescherming van de 
diergezondheid, de plantgezondheid en het 
dierenwelzijn, ter bescherming van het 
milieu met betrekking tot ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen, en om de 
identiteit en een hoge kwaliteit van 
teeltmateriaal te waarborgen. Die taken 
zijn de activiteiten van algemeen belang 
die de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten uitvoeren om risico's die 
kunnen ontstaan voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten, voor het
dierenwelzijn of voor het milieu, op te 
heffen, te beheersen of te beperken. Die 
activiteiten, die de goedkeuring van 
producten, onderzoek, surveillance en 
monitoring, ook voor epidemiologische 
doeleinden, alsook de uitroeiing en 
beheersing van ziekten en andere 
ziektebestrijdingstaken omvatten, vallen 
onder dezelfde sectorale voorschriften die 
door middel van officiële controles worden 
gehandhaafd.

(20) De wetgeving van de Unie betreffende 
de voedselketen vertrouwt aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten 
gespecialiseerde taken toe die moeten 
worden uitgevoerd ter bescherming van de 
diergezondheid en het dierenwelzijn. Die 
taken zijn de activiteiten van algemeen 
belang die de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten uitvoeren om risico's die 
kunnen ontstaan voor de gezondheid van 
mensen, dieren of voor het dierenwelzijn 
op te heffen, te beheersen of te beperken. 
Die activiteiten, die de goedkeuring van 
producten, onderzoek, surveillance en 
monitoring, ook voor epidemiologische 
doeleinden, alsook de uitroeiing en 
beheersing van ziekten en andere 
ziektebestrijdingstaken omvatten, vallen 
onder dezelfde sectorale voorschriften die 
door middel van officiële controles worden 
gehandhaafd.
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Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 72
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De wetgeving van de Unie betreffende 
de voedselketen vertrouwt aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten 
gespecialiseerde taken toe die moeten 
worden uitgevoerd ter bescherming van de 
diergezondheid, de plantgezondheid en het 
dierenwelzijn, ter bescherming van het 
milieu met betrekking tot ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen, en om de 
identiteit en een hoge kwaliteit van 
teeltmateriaal te waarborgen. Die taken 
zijn de activiteiten van algemeen belang 
die de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten uitvoeren om risico's die 
kunnen ontstaan voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten, voor het 
dierenwelzijn of voor het milieu, op te 
heffen, te beheersen of te beperken. Die 
activiteiten, die de goedkeuring van 
producten, onderzoek, surveillance en 
monitoring, ook voor epidemiologische 
doeleinden, alsook de uitroeiing en 
beheersing van ziekten en andere 
ziektebestrijdingstaken omvatten, vallen 
onder dezelfde sectorale voorschriften die 
door middel van officiële controles worden 
gehandhaafd.

(20) De wetgeving van de Unie betreffende 
de voedselketen vertrouwt aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten 
gespecialiseerde taken toe die met name 
moeten worden uitgevoerd ter bescherming 
van de diergezondheid, de plantgezondheid 
en het dierenwelzijn, ter bescherming van 
het milieu met betrekking tot ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen, en om de 
identiteit en een hoge kwaliteit van 
teeltmateriaal te waarborgen. Die taken 
zijn de activiteiten van algemeen belang 
die de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moeten uitvoeren om risico's die 
kunnen ontstaan voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten, voor het 
dierenwelzijn of voor het milieu, op te 
heffen, te beheersen of te beperken. Die 
activiteiten, die de goedkeuring van 
producten, onderzoek, surveillance en 
monitoring, ook voor epidemiologische 
doeleinden, alsook de uitroeiing en 
beheersing van ziekten en andere 
ziektebestrijdingstaken omvatten, vallen 
onder dezelfde sectorale voorschriften die 
door middel van officiële controles worden 
gehandhaafd.

Or. fr
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Motivering

Het begrip "andere offici◌l๋e activiteiten" zoals gedefinieerd in punt 2 van artikel 2 zou niet 
beperkt mogen zijn tot diergezondheid, plantgezondheid en de bescherming van het milieu. 
Het zou alle in punt 2 van artikel 1 vermelde domeinen moeten bestrijken, zodat het 
bijvoorbeeld ook het verkennend onderzoek op het gebied van eerlijkheid en veiligheid omvat.

Amendement 73
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor de uitvoering van officiële 
controles die tot doel hebben de correcte 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen te verifiëren, 
en van de andere officiële activiteiten die 
bij wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen aan autoriteiten van de 
lidstaten zijn toevertrouwd, moeten de 
lidstaten bevoegde autoriteiten aanwijzen 
die handelen in het algemeen belang, over 
toereikende middelen en apparatuur 
beschikken, en waarborgen van 
onpartijdigheid en professionalisme 
bieden. De bevoegde autoriteiten moeten 
de kwaliteit, consistentie en effectiviteit 
van officiële controles waarborgen.

(23) Voor de uitvoering van officiële 
controles die tot doel hebben de correcte 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen te verifiëren, 
en van de andere officiële activiteiten die 
bij wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen aan autoriteiten van de 
lidstaten zijn toevertrouwd, moeten de 
lidstaten bevoegde openbare autoriteiten 
aanwijzen die handelen in het algemeen 
belang en de kwaliteit, consistentie en 
effectiviteit van officiële controles 
waarborgen. De aangewezen bevoegde 
autoriteit of autoriteiten moeten over 
toereikende middelen en apparatuur 
beschikken, en de lidstaten moeten 
waarborgen van onpartijdigheid en 
professionalisme kunnen bieden door 
ervoor te zorgen dat ze onafhankelijk zijn 
van de exploitanten van de voedselketen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de instanties die officiële controles uitvoeren, vrij zijn van elke 
belangenverstrengeling met exploitanten die aan officiële controles of andere officiële 
activiteiten zijn onderworpen. De lidstaten moeten er derhalve voor zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten en de andere gemachtigde instanties die belast zijn met de uitvoering van officiële 
controles, volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten van de voedselketen.
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Amendement 74
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor de uitvoering van officiële 
controles die tot doel hebben de correcte 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen te verifiëren, 
en van de andere officiële activiteiten die 
bij wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen aan autoriteiten van de 
lidstaten zijn toevertrouwd, moeten de 
lidstaten bevoegde autoriteiten aanwijzen 
die handelen in het algemeen belang, over 
toereikende middelen en apparatuur 
beschikken, en waarborgen van 
onpartijdigheid en professionalisme 
bieden. De bevoegde autoriteiten moeten 
de kwaliteit, consistentie en effectiviteit 
van officiële controles waarborgen.

(23) Voor de uitvoering van officiële 
controles die tot doel hebben de correcte 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen te verifiëren, 
en van de andere officiële activiteiten die 
bij wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen aan autoriteiten van de 
lidstaten zijn toevertrouwd, moeten de 
lidstaten binnen alle gebieden die tot het 
toepassingsgebied van de verordening 
behoren bevoegde autoriteiten aanwijzen 
die moeten handelen in het algemeen 
belang, over toereikende middelen en 
apparatuur beschikken, en waarborgen van 
onpartijdigheid en professionalisme 
bieden. De bevoegde autoriteiten moeten 
de kwaliteit, consistentie en de effectiviteit 
van officiële controles waarborgen.

Or. bg

Amendement 75
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor de uitvoering van officiële 
controles die tot doel hebben de correcte 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen te verifiëren, 
en van de andere officiële activiteiten die 
bij wetgeving van de Unie betreffende de 

(23) Voor de uitvoering van officiële 
controles die tot doel hebben de correcte 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen te verifiëren, 
en van de andere officiële activiteiten die 
bij wetgeving van de Unie betreffende de 
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voedselketen aan autoriteiten van de 
lidstaten zijn toevertrouwd, moeten de 
lidstaten bevoegde autoriteiten aanwijzen 
die handelen in het algemeen belang, over 
toereikende middelen en apparatuur 
beschikken, en waarborgen van 
onpartijdigheid en professionalisme 
bieden. De bevoegde autoriteiten moeten 
de kwaliteit, consistentie en effectiviteit 
van officiële controles waarborgen.

voedselketen aan autoriteiten van de 
lidstaten zijn toevertrouwd, moeten de 
lidstaten bevoegde autoriteiten aanwijzen 
die handelen in het algemeen belang, over 
toereikende middelen en apparatuur 
beschikken, en waarborgen van 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
professionalisme bieden. De bevoegde 
autoriteiten moeten de kwaliteit, 
consistentie en effectiviteit van officiële 
controles waarborgen.

Or. en

Amendement 76
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) De door de bevoegde autoriteiten 
of op vraag van de bevoegde autoriteiten 
uitgevoerde audits om na te gaan of deze 
verordening wordt nageleefd, kunnen 
stoelen op internationale normen, als de 
eisen van deze normen overeenstemmen 
met de eisen van deze verordening.

Or. fr

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten interne audits opzetten om hun organisatie en werking te 
verbeteren. Op bepaalde punten vertoont de verordening gelijkenissen met de eisen van de 
norm ISO/IEC 17020 of 17065 (vroeger EN 45011) en daarom moeten de acties die de 
bevoegde autoriteiten op basis van internationale normen ondernemen in een 
gemondialiseerde context worden bekeken.

Amendement 77
Ewald Stadler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Exploitanten moeten het recht hebben
beroep aan te tekenen tegen door de 
bevoegde autoriteiten genomen besluiten, 
en zij moeten van dit recht in kennis
worden gesteld.

(25) Exploitanten hebben het recht beroep 
aan te tekenen tegen door de bevoegde 
autoriteiten genomen besluiten. De 
bevoegde autoriteiten moeten de 
exploitanten van dit recht in kennis stellen.

Or. de

Amendement 78
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bevoegde autoriteiten moeten 
ervoor zorgen dat de personeelsleden die 
verantwoordelijk zijn voor officiële 
controles, geen informatie openbaar maken 
die zij tijdens de uitvoering van die 
controles hebben verkregen en die onder 
het beroepsgeheim valt. Tenzij er sprake is 
van een hoger belang dat 
openbaarmaking rechtvaardigt, moet 
informatie die het doel van inspecties, 
onderzoeken of audits, de bescherming 
van commerciële belangen en de 
bescherming van gerechtelijke procedures 
en juridisch advies zou ondermijnen, ook 
onder het beroepsgeheim vallen. Het 
beroepsgeheim mag de bevoegde 
autoriteiten echter niet beletten feitelijke 
informatie over het resultaat van officiële 
controles betreffende individuele 
exploitanten openbaar te maken als de 
betrokken exploitant in de gelegenheid is 
gesteld om vóór de openbaarmaking 
daarover opmerkingen te maken, en die 
opmerkingen in aanmerking zijn genomen 
of samen met de door de bevoegde 

(26) De bevoegde autoriteiten moeten 
ervoor zorgen dat de personeelsleden die 
verantwoordelijk zijn voor officiële 
controles, afgezien van interne 
rapportageverplichtingen, geen informatie 
openbaar maken die zij tijdens de 
uitvoering van die controles hebben 
verkregen en die onder het beroepsgeheim 
valt. Bij een vermoeden van een risico 
voor de gezondheid van mens of dier of 
van andere ernstige schendingen van de 
levensmiddelenwetgeving moeten de 
bevoegde autoriteiten de passende 
maatregelen treffen om het publiek te 
informeren. Hierbij moet met name bij de 
vermelding van productnamen of de naam 
van de betrokken exploitant de 
evenredigheid van de getroffen 
maatregelen met de omvang van de 
schending worden vermeld. Feitelijke 
informatie over het resultaat van een 
officiële controle betreffende individuele 
exploitanten kan openbaar worden 
gemaakt als de betrokken exploitant in de 
gelegenheid is gesteld om vóór de 



AM\1013302NL.doc 19/130 PE526.075v01-00

NL

autoriteiten bekendgemaakte informatie 
worden vrijgegeven. De noodzaak om het 
beroepsgeheim te respecteren laat ook de 
verplichting onverlet om, overeenkomstig 
artikel 10 van Verordening (EG) nr. 
178/2002, het grote publiek te informeren 
als er redelijke gronden zijn om te 
vermoeden dat een levensmiddel of een 
diervoeder een risico voor de gezondheid 
kan inhouden. Deze verordening mag 
geen afbreuk doen aan de verplichting voor 
de bevoegde autoriteiten om, 
overeenkomstig artikel 10 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002, het grote publiek te 
informeren wanneer er redelijke gronden 
zijn om te vermoeden dat een levensmiddel 
of een diervoeder een risico voor de 
gezondheid van mens of dier kan inhouden, 
noch aan het recht van personen op de 
bescherming van hun persoonsgegevens 
waarin is voorzien bij Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens16.

openbaarmaking daarover opmerkingen te 
maken, en die opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen en tegelijkertijd samen met 
de door de bevoegde autoriteiten 
bekendgemaakte informatie worden 
vrijgegeven. Deze verordening mag geen 
afbreuk doen aan de verplichting voor de 
bevoegde autoriteiten om, overeenkomstig 
artikel 10 van Verordening (EG) nr. 
178/2002, het grote publiek te informeren 
wanneer er redelijke gronden zijn om te 
vermoeden dat een levensmiddel of een 
diervoeder een risico voor de gezondheid 
van mens of dier kan inhouden, noch aan 
het recht van personen op de bescherming 
van hun persoonsgegevens waarin is 
voorzien bij Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens16.

__________________ __________________
16 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 16 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. de

Motivering

Bij een vermoeden van een risico voor de gezondheid van mens of dier of van andere ernstige 
schendingen van de geldende voorschriften moet het publiek door de bevoegde autoriteiten 
worden geïnformeerd. De aard van de informatie en de manier waarop die wordt verstrekt 
moet worden aangepast aan de omvang van de schending om exploitanten niet ten onrechte of 
langer te belasten dan nodig is om de wantoestand recht te zetten.

Amendement 79
Horst Schnellhardt
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de effectiviteit van officiële 
controles bij de verificatie van de naleving 
niet in het gedrang te brengen, mag geen 
waarschuwing worden gegeven voordat 
controles worden uitgevoerd, tenzij de aard 
van de officiële controleactiviteiten dat 
vereist (zoals met name het geval is bij 
auditactiviteiten).

(28) Om de effectiviteit van officiële 
controles bij de verificatie van de naleving 
niet in het gedrang te brengen, mag geen 
waarschuwing worden gegeven van het 
tijdstip van de controle voordat controles 
worden uitgevoerd, tenzij de aard van de 
officiële controleactiviteiten dat vereist 
(zoals met name het geval is bij 
auditactiviteiten).

Or. de

Motivering

Ter voorbereiding van een doeltreffende officiële controle moeten de exploitanten vaak 
bepaalde dossiers samenstellen en dan krijgen zij in de periode vóór de controle het verzoek 
van de bevoegde autoriteiten om dit te doen. Als het onmogelijk is om een dergelijk contact 
vooraf te vermijden, dan mag in ieder geval het precieze tijdstip van de controle niet aan de 
exploitant worden bekendgemaakt.

Amendement 80
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De bevoegde autoriteiten handelen in 
het belang van exploitanten en van het 
grote publiek, waarbij zij ervoor zorgen dat 
het hoge niveau van bescherming dat bij de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen is vastgesteld, door middel 
van passende handhavingsmaatregelen 
consistent in stand wordt gehouden en 
beschermd, en dat de naleving van die 
voorschriften door middel van officiële 
controles in de hele voedselketen wordt 

(32) De bevoegde autoriteiten handelen in 
het belang van exploitanten en van het 
grote publiek, waarbij zij ervoor zorgen dat 
het hoge niveau van bescherming dat bij de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen is vastgesteld, door middel 
van passende handhavingsmaatregelen 
consistent in stand wordt gehouden en 
beschermd, en dat de naleving van die 
voorschriften door middel van officiële 
controles in de hele voedselketen wordt 
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geverifieerd. De bevoegde autoriteiten 
moeten daarom door de exploitanten en 
door het grote publiek ter verantwoording 
kunnen worden geroepen in verband met 
de efficiëntie en effectiviteit van de door 
hen uitgevoerde officiële controles. Zij 
moeten toegang verlenen tot informatie 
over de organisatie en de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten, en regelmatig informatie over 
officiële controles en de resultaten ervan 
publiceren. De bevoegde autoriteiten 
moeten ook, onder bepaalde voorwaarden, 
het recht hebben om informatie over de 
classificatie van individuele exploitanten 
op basis van het resultaat van officiële 
controles te publiceren of beschikbaar te
stellen.

geverifieerd. De bevoegde autoriteiten 
moeten daarom door de exploitanten en 
door het grote publiek ter verantwoording 
kunnen worden geroepen in verband met 
de efficiëntie en effectiviteit van de door 
hen uitgevoerde officiële controles. Zij 
moeten toegang verlenen tot informatie 
over de organisatie en de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten, en regelmatig informatie over 
officiële controles en de resultaten ervan 
publiceren. De bevoegde autoriteiten 
moeten ook, onder bepaalde voorwaarden, 
informatie over de classificatie van 
individuele exploitanten op basis van het 
resultaat van officiële controles publiceren 
of beschikbaar stellen.

Or. en

Amendement 81
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de identificatie van gevallen van 
niet-naleving te vergemakkelijken en om 
het nemen van corrigerende maatregelen 
door de betrokken exploitant te 
stroomlijnen, moet over het resultaat van 
officiële controles een verslag worden 
opgesteld, waarvan een exemplaar aan de 
exploitant moet worden gegeven. Indien 
voor officiële controles de permanente of 
regelmatige aanwezigheid van de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten vereist is om de activiteiten 
van de exploitant te monitoren, zou een 
verslag van elke afzonderlijke inspectie of 
elk afzonderlijk bezoek aan de exploitant 
onevenredig zijn. In dergelijke gevallen 
moeten verslagen worden opgesteld met 

(34) Om de identificatie van gevallen van 
niet-naleving te vergemakkelijken en om 
het nemen van corrigerende maatregelen 
door de betrokken exploitant te 
stroomlijnen, moet over het resultaat van 
de officiële controles waarbij gevallen van 
niet-naleving van de geldende 
voorschriften zijn vastgesteld een verslag 
worden opgesteld. Van dat verslag wordt 
ook een exemplaar aan de exploitant 
gegeven. Indien voor officiële controles de 
permanente of regelmatige aanwezigheid 
van de personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten vereist is om de activiteiten 
van de exploitant te monitoren, zou een 
verslag van elke afzonderlijke inspectie of 
elk afzonderlijk bezoek aan de exploitant 
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een zodanige frequentie dat de bevoegde 
autoriteiten en de exploitant regelmatig 
worden geïnformeerd over de mate van 
naleving en onmiddellijk in kennis worden 
gesteld van geconstateerde 
tekortkomingen.

onevenredig zijn. In dergelijke gevallen 
moeten verslagen worden opgesteld met 
een zodanige frequentie dat de bevoegde 
autoriteiten en de exploitant regelmatig 
worden geïnformeerd over de mate van 
naleving en onmiddellijk in kennis worden 
gesteld van geconstateerde 
tekortkomingen. Voorts moet het ter 
beperking van de bureaucratie volstaan 
om de resultaten van de officiële controles 
aan de grenscontroleposten in een 
gemeenschappelijk gezondheidsdocument 
vast te leggen.

Or. de

Motivering

Het totaal aantal controles en de resultaten ervan worden conform artikel 10 van het voorstel 
van de Commissie bekendgemaakt zodat deze statistiek informatie verschaft over de controles 
zonder aanmerkingen. In dat geval is verdere rapportage niet noodzakelijk.

Amendement 82
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Deze verordening stelt één enkel
wetgevingskader vast voor de organisatie 
van officiële controles om te verifiëren of 
de voorschriften betreffende de 
voedselketen worden nageleefd op alle 
gebieden waarop die voorschriften 
betrekking hebben. Op sommige van die 
gebieden stelt de wetgeving van de Unie 
gedetailleerde voorschriften vast; voor de 
uitvoering van officiële controles op de 
naleving ervan zijn bijzondere 
vaardigheden en specifieke middelen 
vereist. Om te voorkomen dat 
uiteenlopende handhavingspraktijken 
worden toegepast die kunnen leiden tot een 

(36) Deze verordening stelt een
wetgevingskader vast voor de organisatie 
van officiële controles om te verifiëren of 
de voorschriften betreffende de 
voedselketen worden nageleefd op alle 
gebieden waarop die voorschriften 
betrekking hebben. Op sommige van die 
gebieden stelt de wetgeving van de Unie 
gedetailleerde voorschriften vast; voor de 
uitvoering van officiële controles op de 
naleving ervan zijn bijzondere 
vaardigheden en specifieke middelen 
vereist. Om te voorkomen dat 
uiteenlopende handhavingspraktijken 
worden toegepast die kunnen leiden tot een 
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ongelijke bescherming van de gezondheid 
van mensen, dieren en planten, het 
dierenwelzijn en, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, het 
milieu, en die de werking van de interne 
markt voor dieren en goederen die binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, alsook de concurrentie 
kunnen verstoren, moet de Commissie de 
bij deze verordening vastgestelde 
voorschriften kunnen aanvullen door de 
vaststelling van specifieke voorschriften 
voor officiële controles waarmee wordt 
voorzien in de controlebehoeften op die 
gebieden. Met die voorschriften moeten 
met name specifieke voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles en 
minimumfrequenties voor die controles 
worden vastgesteld, alsook specifieke 
maatregelen of maatregelen als aanvulling 
op die waarin deze verordening voorziet, 
die de bevoegde autoriteiten moeten nemen 
met betrekking tot gevallen van niet-
naleving, specifieke verantwoordelijkheden 
en taken van de bevoegde autoriteiten als 
aanvulling op die waarin deze verordening 
voorziet, en specifieke criteria voor de 
activering van de mechanismen voor 
administratieve bijstand waarin deze 
verordening voorziet. In andere gevallen 
kunnen dergelijke aanvullende 
voorschriften nodig worden om te voorzien 
in een meer gedetailleerd kader voor de 
uitvoering van officiële controles voor 
levensmiddelen en diervoeders, als er 
nieuwe informatie beschikbaar komt over 
risico's voor de gezondheid van mens of 
dier of, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, waaruit blijkt dat zonder 
gemeenschappelijke specificaties voor de 
uitvoering van officiële controles voor alle 
lidstaten de controles niet het verwachte 
niveau van bescherming tegen die risico's, 
zoals vastgesteld bij de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen, zouden 
bieden.

ongelijke bescherming van de gezondheid 
van mensen en dieren evenals het 
dierenwelzijn en die de werking van de 
interne markt voor dieren en goederen die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, alsook de concurrentie 
kunnen verstoren, moet de Commissie de 
bij deze verordening vastgestelde 
voorschriften kunnen aanvullen door de 
vaststelling van specifieke voorschriften 
voor officiële controles waarmee wordt 
voorzien in de controlebehoeften op die 
gebieden. Met die voorschriften moeten 
met name specifieke voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles en 
minimumfrequenties voor die controles 
worden vastgesteld, alsook specifieke 
maatregelen of maatregelen als aanvulling 
op die waarin deze verordening voorziet, 
die de bevoegde autoriteiten moeten nemen 
met betrekking tot gevallen van niet-
naleving, specifieke verantwoordelijkheden 
en taken van de bevoegde autoriteiten als 
aanvulling op die waarin deze verordening 
voorziet, en specifieke criteria voor de 
activering van de mechanismen voor 
administratieve bijstand waarin deze 
verordening voorziet. In andere gevallen 
kunnen dergelijke aanvullende 
voorschriften nodig worden om te voorzien 
in een meer gedetailleerd kader voor de 
uitvoering van officiële controles voor 
levensmiddelen en diervoeders, als er 
nieuwe informatie beschikbaar komt over 
risico's voor de gezondheid van mens of 
dier waaruit blijkt dat zonder 
gemeenschappelijke specificaties voor de 
uitvoering van officiële controles voor alle 
lidstaten de controles niet het verwachte 
niveau van bescherming tegen die risico's, 
zoals vastgesteld bij de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen, zouden 
bieden.
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(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 83
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De bevoegde autoriteiten moeten 
sommige van hun taken aan andere 
instanties kunnen delegeren. Er moeten 
passende voorwaarden worden vastgesteld 
om te waarborgen dat de onpartijdigheid, 
kwaliteit en consistentie van officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
onaangetast blijven. De gemachtigde 
instantie moet met name worden 
geaccrediteerd volgens de ISO-norm voor 
de uitvoering van inspecties.

(37) De bevoegde autoriteiten moeten 
sommige van hun taken aan andere 
openbare instanties kunnen delegeren. Er 
moeten passende voorwaarden worden 
vastgesteld om te waarborgen dat de 
onpartijdigheid, kwaliteit en consistentie 
van officiële controles en andere officiële 
activiteiten onaangetast blijven. De 
gemachtigde instantie moet met name 
worden geaccrediteerd volgens de ISO-
norm voor de uitvoering van inspecties en 
moet vrij zijn van elke 
belangenverstrengeling met, en 
onafhankelijk zijn van de exploitanten 
van de voedselketen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de instanties die officiële controles uitvoeren, vrij zijn van elke 
belangenverstrengeling met exploitanten die aan officiële controles of andere officiële 
activiteiten zijn onderworpen. De lidstaten moeten er derhalve voor zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten en de andere gemachtigde instanties die belast zijn met de uitvoering van officiële 
controles, volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten van de voedselketen.
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Amendement 84
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de betrouwbaarheid en 
consistentie van officiële controles en 
andere officiële activiteiten in de hele Unie 
te waarborgen, moeten de methoden die 
voor bemonstering en voor 
laboratoriumanalyses, -tests en –diagnoses 
worden gebruikt, aan wetenschappelijke 
state-of-the-artnormen beantwoorden, aan 
de specifieke analyse-, test- en 
diagnosebehoeften van het betrokken 
laboratorium voldoen, en deugdelijke en 
betrouwbare analyse-, test- en 
diagnoseresultaten bieden. Er moeten 
duidelijke voorschriften worden 
vastgesteld voor de keuze van de te 
gebruiken methode als meerdere methoden 
beschikbaar zijn uit verschillende bronnen, 
zoals de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO), de 
Plantenbeschermingsorganisatie voor 
Europa en het gebied van de 
Middellandse Zee (EPPO), het 
Internationaal Verdrag voor de 
bescherming van planten (IPPC), de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE), referentielaboratoria van de 
Europese Unie en nationale 
referentielaboratoria, of nationale 
voorschriften.

(38) Om de betrouwbaarheid en 
consistentie van officiële controles en 
andere officiële activiteiten in de hele Unie 
te waarborgen, moeten de methoden die 
voor bemonstering en voor 
laboratoriumanalyses, -tests en –diagnoses 
worden gebruikt, aan wetenschappelijke 
state-of-the-artnormen beantwoorden, aan 
de specifieke analyse-, test- en 
diagnosebehoeften van het betrokken 
laboratorium voldoen, en deugdelijke en 
betrouwbare analyse-, test- en 
diagnoseresultaten bieden. Er moeten 
duidelijke voorschriften worden 
vastgesteld voor de keuze van de te 
gebruiken methode als meerdere methoden 
beschikbaar zijn uit verschillende bronnen, 
zoals de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO), de Wereldorganisatie 
voor diergezondheid (OIE), 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en nationale referentielaboratoria, of 
nationale voorschriften.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.
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Amendement 85
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Exploitanten wier dieren of goederen 
in het kader van officiële controles worden 
onderworpen aan bemonsteringen, 
analyses, tests of diagnoses, moeten het 
recht hebben het advies van een tweede 
deskundige aan te vragen, waarvoor een 
tweede monster moet worden genomen 
voor tegenanalyse, tegentest of 
tegendiagnose, tenzij een tweede 
bemonstering technisch onmogelijk of 
irrelevant is. Dat zou met name het geval 
zijn als de prevalentie van het gevaar bij 
het dier of goed bijzonder laag is of als de 
distributie ervan bijzonder schaars of 
onregelmatig is. Om die reden wijst het 
IPPC het gebruik van tegenmonsters af 
voor de beoordeling van de aanwezigheid 
van quarantaineorganismen in planten of 
plantaardige producten.

(39) Exploitanten wier dieren of goederen 
in het kader van officiële controles worden 
onderworpen aan bemonsteringen, 
analyses, tests of diagnoses, moeten het 
recht hebben het advies van een tweede 
deskundige aan te vragen, waarvoor een 
tweede monster moet worden genomen 
voor tegenanalyse, tegentest of 
tegendiagnose, tenzij een tweede 
bemonstering technisch onmogelijk of 
irrelevant is. Dat zou met name het geval 
zijn als de prevalentie van het gevaar bij 
het dier of goed bijzonder laag is of als de 
distributie ervan bijzonder schaars of 
onregelmatig is.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 86
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om de flexibiliteit en evenredigheid 
van de aanpak te waarborgen, met name 

(43) Om de flexibiliteit en evenredigheid 
van de aanpak te waarborgen, met name 
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voor laboratoria op het gebied van 
diergezondheid en plantgezondheid, moet 
worden voorzien in de mogelijkheid om 
afwijkingen vast te stellen zodat bepaalde 
laboratoria niet voor alle door hen 
gebruikte methoden hoeven te worden 
geaccrediteerd. Bovendien is het mogelijk 
dat de accreditatie van een laboratorium 
voor alle methoden die het als officieel 
laboratorium moet gebruiken, niet 
onmiddellijk beschikbaar is in bepaalde 
gevallen waarin nieuwe of recentelijk 
gewijzigde methoden moeten worden 
gebruikt, en in gevallen waarin zich nieuwe 
risico's voordoen of in noodsituaties. 
Daarom moet officiële laboratoria onder 
bepaalde voorwaarden worden toegestaan 
analyses, tests en diagnoses voor de 
bevoegde autoriteiten te verrichten voordat 
zij de desbetreffende accreditatie 
verkrijgen.

voor laboratoria op het gebied van 
diergezondheid, moet worden voorzien in 
de mogelijkheid om afwijkingen vast te 
stellen zodat bepaalde laboratoria niet voor 
alle door hen gebruikte methoden hoeven 
te worden geaccrediteerd. Bovendien is het 
mogelijk dat de accreditatie van een 
laboratorium voor alle methoden die het als 
officieel laboratorium moet gebruiken, niet 
onmiddellijk beschikbaar is in bepaalde 
gevallen waarin nieuwe of recentelijk 
gewijzigde methoden moeten worden 
gebruikt, en in gevallen waarin zich nieuwe 
risico's voordoen of in noodsituaties. 
Daarom moet officiële laboratoria onder 
bepaalde voorwaarden worden toegestaan 
analyses, tests en diagnoses voor de 
bevoegde autoriteiten te verrichten voordat 
zij de desbetreffende accreditatie 
verkrijgen.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 87
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Gezien de risico's die bepaalde dieren 
of goederen kunnen inhouden voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten,
het dierenwelzijn of het milieu, moeten zij 
bij binnenkomst in de Unie aan specifieke 
officiële controles worden onderworpen. 
Volgens de huidige voorschriften van de 
Unie moeten aan de grenzen van de Unie 

(45) Gezien de risico's die bepaalde dieren 
of goederen kunnen inhouden voor de 
gezondheid van mensen of dieren of voor
het dierenwelzijn, moeten zij bij 
binnenkomst in de Unie aan specifieke 
officiële controles worden onderworpen. 
Volgens de huidige voorschriften van de 
Unie moeten aan de grenzen van de Unie 
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officiële controles worden uitgevoerd om 
na te gaan of wordt voldaan aan de normen 
inzake de menselijke gezondheid, de 
diergezondheid en het dierenwelzijn die 
van toepassing zijn op dieren, producten 
van dierlijke oorsprong, levende producten 
en dierlijke bijproducten, en of planten en 
plantaardige producten voldoen aan de 
fytosanitaire voorschriften. Meer 
uitgebreide controles bij binnenkomst in de 
Unie worden ook uitgevoerd met 
betrekking tot bepaalde andere goederen 
als nieuwe of bekende risico's dit 
rechtvaardigen. De specifieke kenmerken 
van die controles, die momenteel zijn 
geregeld bij Richtlijn 97/78/EG van de 
Raad van 18 december 1997 tot 
vaststelling van de beginselen voor de 
organisatie van de veterinaire controles 
voor producten die uit derde landen in de 
Gemeenschap worden binnengebracht18, 
Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 
juli 1991 tot vaststelling van de beginselen 
voor de organisatie van de veterinaire 
controles voor dieren uit derde landen die 
in de Gemeenschap worden 
binnengebracht en tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 
90/675/EEG19, Richtlijn 2000/29/EG van 
de Raad, en Verordening (EG) 
nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 
2009 ter uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 882/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft meer uitgebreide 
officiële controles op de invoer van 
bepaalde diervoeders en levensmiddelen 
van niet-dierlijke oorsprong en tot 
wijziging van Beschikking 2006/504/EG20, 
moeten in deze verordening worden 
vastgesteld.

officiële controles worden uitgevoerd om 
na te gaan of wordt voldaan aan de normen 
inzake de menselijke gezondheid, de 
diergezondheid en het dierenwelzijn die 
van toepassing zijn op dieren, producten 
van dierlijke oorsprong, levende producten 
en dierlijke bijproducten. Meer uitgebreide 
controles bij binnenkomst in de Unie 
worden ook uitgevoerd met betrekking tot 
bepaalde andere goederen als nieuwe of 
bekende risico's dit rechtvaardigen. De 
specifieke kenmerken van die controles, 
die momenteel zijn geregeld bij Richtlijn 
97/78/EG van de Raad van 18 december 
1997 tot vaststelling van de beginselen 
voor de organisatie van de veterinaire 
controles voor producten die uit derde 
landen in de Gemeenschap worden 
binnengebracht18, Richtlijn 91/496/EEG 
van de Raad van 15 juli 1991 tot 
vaststelling van de beginselen voor de 
organisatie van de veterinaire controles 
voor dieren uit derde landen die in de 
Gemeenschap worden binnengebracht en 
tot wijziging van de Richtlijnen 
89/662/EEG, 90/425/EEG en 
90/675/EEG19, Richtlijn 2000/29/EG van 
de Raad, en Verordening (EG) 
nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 
2009 ter uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 882/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft meer uitgebreide 
officiële controles op de invoer van 
bepaalde diervoeders en levensmiddelen 
van niet-dierlijke oorsprong en tot 
wijziging van Beschikking 2006/504/EG20, 
moeten in deze verordening worden 
vastgesteld.

__________________ __________________
18 PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. 18 PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
19 PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. 19 PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.
20 PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11. 20 PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11.

Or. de
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Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 88
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor te zorgen dat altijd toereikende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de 
bevoegde autoriteiten die officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
uitvoeren, op adequate wijze te voorzien
van personeel en apparatuur. Hoewel het in 
de eerste plaats aan de exploitanten is om 
ervoor te zorgen dat hun activiteiten 
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de voorschriften van de Unie 
betreffende de voedselketen, moet het 
systeem van eigen controles dat zij daartoe 
instellen, worden aangevuld met een 
specifiek systeem van officiële controles 
dat door elke lidstaat in stand wordt 
gehouden om effectief markttoezicht op de 
voedselketen te waarborgen. Een dergelijk 
systeem is, juist door de aard ervan, 
complex en veeleisend wat middelen 
betreft, en moet worden voorzien van een 
stabiele instroom van middelen voor 
officiële controles op een niveau dat op elk 
moment voldoet aan de 
handhavingsbehoefte. Om de 
afhankelijkheid van het systeem van 
officiële controles van overheidsfinanciën 
te beperken, moeten de bevoegde 
autoriteiten vergoedingen innen om de 
kosten te dekken die zij maken voor de 
uitvoering van officiële controles van 
bepaalde exploitanten en van bepaalde 
activiteiten waarvoor de wetgeving van de 

(54) De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor te zorgen dat altijd toereikende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de 
bevoegde autoriteiten die officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
uitvoeren, op adequate wijze te voorzien 
van personeel en apparatuur. Hoewel het in 
de eerste plaats aan de exploitanten is om 
ervoor te zorgen dat hun activiteiten 
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de voorschriften van de Unie 
betreffende de voedselketen, moet het
systeem van eigen controles dat zij daartoe 
instellen, worden aangevuld met een 
specifiek systeem van officiële controles 
dat door elke lidstaat in stand wordt 
gehouden om effectief markttoezicht op de 
voedselketen te waarborgen. Een dergelijk 
systeem is, juist door de aard ervan, 
complex en veeleisend wat middelen 
betreft, en moet worden voorzien van een 
stabiele instroom van middelen voor 
officiële controles op een niveau dat op elk 
moment voldoet aan de 
handhavingsbehoefte.
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Unie betreffende de voedselketen 
registratie of erkenning vereist 
overeenkomstig de voorschriften van de 
Unie betreffende levensmiddelen- of 
diervoederhygiëne of betreffende 
plantgezondheid en teeltmateriaal. Er 
moeten bij de exploitanten ook 
vergoedingen worden geïnd ter dekking 
van de kosten van officiële controles die 
met het oog op de afgifte van een officieel 
certificaat of een officiële verklaring 
worden uitgevoerd, en van de kosten van 
officiële controles die door de bevoegde 
autoriteiten aan grenscontroleposten 
worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 89
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor te zorgen dat altijd toereikende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de 
bevoegde autoriteiten die officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
uitvoeren, op adequate wijze te voorzien 
van personeel en apparatuur. Hoewel het in 
de eerste plaats aan de exploitanten is om 
ervoor te zorgen dat hun activiteiten 
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de voorschriften van de Unie 
betreffende de voedselketen, moet het 
systeem van eigen controles dat zij daartoe 
instellen, worden aangevuld met een 
specifiek systeem van officiële controles 
dat door elke lidstaat in stand wordt 
gehouden om effectief markttoezicht op de 
voedselketen te waarborgen. Een dergelijk 
systeem is, juist door de aard ervan, 
complex en veeleisend wat middelen 

(54) De lidstaten moeten worden verplicht 
ervoor te zorgen dat altijd toereikende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de 
bevoegde autoriteiten die officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
uitvoeren, op adequate wijze te voorzien 
van personeel en apparatuur. Hoewel het in 
de eerste plaats aan de exploitanten is om 
ervoor te zorgen dat hun activiteiten 
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de voorschriften van de Unie 
betreffende de voedselketen, moet het 
systeem van eigen controles dat zij daartoe 
instellen, worden aangevuld met een 
specifiek systeem van officiële controles 
dat door elke lidstaat in stand wordt 
gehouden om effectief markttoezicht op de 
voedselketen te waarborgen. Een dergelijk 
systeem is, juist door de aard ervan, 
complex en veeleisend wat middelen 
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betreft, en moet worden voorzien van een 
stabiele instroom van middelen voor 
officiële controles op een niveau dat op elk 
moment voldoet aan de 
handhavingsbehoefte. Om de 
afhankelijkheid van het systeem van 
officiële controles van overheidsfinanciën 
te beperken, moeten de bevoegde 
autoriteiten vergoedingen innen om de 
kosten te dekken die zij maken voor de 
uitvoering van officiële controles van 
bepaalde exploitanten en van bepaalde 
activiteiten waarvoor de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen 
registratie of erkenning vereist 
overeenkomstig de voorschriften van de 
Unie betreffende levensmiddelen- of 
diervoederhygiëne of betreffende 
plantgezondheid en teeltmateriaal. Er 
moeten bij de exploitanten ook 
vergoedingen worden geïnd ter dekking 
van de kosten van officiële controles die 
met het oog op de afgifte van een officieel 
certificaat of een officiële verklaring 
worden uitgevoerd, en van de kosten van 
officiële controles die door de bevoegde 
autoriteiten aan grenscontroleposten 
worden uitgevoerd.

betreft, en moet worden voorzien van een 
stabiele instroom van middelen voor 
officiële controles op een niveau dat op elk 
moment voldoet aan de 
handhavingsbehoefte. Om de 
afhankelijkheid van het systeem van 
officiële controles van overheidsfinanciën 
te beperken, moeten de bevoegde 
autoriteiten vergoedingen of bijdragen
kunnen innen om de kosten te dekken die 
zij maken voor de uitvoering van officiële 
controles van bepaalde exploitanten en van 
bepaalde activiteiten waarvoor de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen registratie of erkenning 
vereist overeenkomstig de voorschriften 
van de Unie betreffende levensmiddelen-
of diervoederhygiëne. Er moeten bij de 
exploitanten ook vergoedingen of 
bijdragen worden geïnd ter dekking van de 
kosten van officiële controles die met het 
oog op de afgifte van een officieel 
certificaat of een officiële verklaring 
worden uitgevoerd, en van de kosten van 
officiële controles die door de bevoegde 
autoriteiten aan grenscontroleposten 
worden uitgevoerd.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de amendementsvoorstellen bij hoofdstuk VI over de financiering van 
officiële controles.

Amendement 90
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De vergoedingen moeten de kosten (55) De vergoedingen of bijdragen moeten 
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dekken die door de bevoegde autoriteiten 
worden gemaakt om officiële controles uit 
te voeren, maar mogen niet hoger zijn dan 
die kosten. Deze kosten moeten worden 
berekend op basis van elke afzonderlijke 
officiële controle of op basis van alle
officiële controles die in een bepaalde 
periode zijn uitgevoerd. Als vergoedingen 
worden aangerekend op basis van de 
werkelijke kosten van afzonderlijke 
officiële controles, moeten exploitanten 
die goed scoren op de naleving van de 
wetgeving, lagere totale kosten dragen dan 
exploitanten die de wetgeving niet naleven, 
daar zij minder frequent aan officiële 
controles moeten worden onderworpen. Als 
de vergoedingen worden berekend op 
basis van de totale kosten die de bevoegde 
autoriteiten in een bepaalde periode 
hebben gemaakt, en aan alle exploitanten 
worden aangerekend ongeacht de vraag 
of zij in de referentieperiode aan een 
officiële controle zijn onderworpen, 
moeten die vergoedingen op zodanige 
wijze worden berekend dat exploitanten die 
constant goed scoren op de naleving van 
de wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen, worden beloond, teneinde 
aldus de naleving van de wetgeving van de 
Unie door alle exploitanten te bevorderen, 
ongeacht de methode (op basis van 
werkelijke kosten of op forfaitaire basis)
die elke lidstaat kiest voor de berekening 
van de vergoedingen.

de kosten dekken die door de bevoegde 
autoriteiten worden gemaakt om officiële 
controles uit te voeren, maar mogen niet 
hoger zijn dan die kosten. Deze kosten 
moeten worden berekend voor de officiële 
controles die in een bepaalde periode zijn 
uitgevoerd. Exploitanten die goed scoren 
op de naleving van de wetgeving, moeten
lagere totale kosten dragen dan 
exploitanten die de wetgeving niet naleven, 
daar zij minder frequent aan officiële 
controles moeten worden onderworpen. 
Die vergoedingen of bijdragen moeten op 
zodanige wijze worden berekend dat 
exploitanten die de wetgeving consistent 
naleven, worden beloond, teneinde aldus 
de naleving van de wetgeving van de Unie 
door alle exploitanten te bevorderen, 
ongeacht de financieringsmethode die elke 
lidstaat kiest. Bij de vaststelling van de 
vergoedingen of bijdragen moeten de 
lidstaten rekening houden met de 
bijzondere situatie van de betrokken 
exploitant ten aanzien van diens 
risicofactoren, capaciteit, productie- en 
verwerkingsmethoden alsmede de 
geografische ligging.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de amendementsvoorstellen bij hoofdstuk VI over de financiering van 
officiële controles.

Amendement 91
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op 
die manier zouden worden benadeeld, wat 
tot concurrentieverstoringen kan leiden. 
Om micro-ondernemingen te 
ondersteunen, moeten deze echter worden 
vrijgesteld van betaling van de 
overeenkomstig deze verordening geïnde 
vergoedingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op die 
manier zouden worden benadeeld, wat tot 
concurrentieverstoringen kan leiden. Om 
micro-ondernemingen te ondersteunen, 
moeten deze echter worden vrijgesteld van 
betaling van de overeenkomstig deze 
verordening geïnde vergoedingen.

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op die 
manier zouden worden benadeeld, wat tot 
concurrentieverstoringen kan leiden.

Or. en

Amendement 93
Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op die 
manier zouden worden benadeeld, wat tot 
concurrentieverstoringen kan leiden. Om 
micro-ondernemingen te ondersteunen, 
moeten deze echter worden vrijgesteld van 
betaling van de overeenkomstig deze 
verordening geïnde vergoedingen.

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op die 
manier zouden worden benadeeld, wat tot 
concurrentieverstoringen kan leiden.

Or. en

Amendement 94
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op die 
manier zouden worden benadeeld, wat tot 
concurrentieverstoringen kan leiden. Om 
micro-ondernemingen te ondersteunen, 
moeten deze echter worden vrijgesteld van 
betaling van de overeenkomstig deze 
verordening geïnde vergoedingen.

(56) De directe of indirecte terugbetaling 
van door de bevoegde autoriteiten geïnde 
vergoedingen moet worden verboden 
omdat exploitanten die niet voor 
terugbetaling in aanmerking komen, op die 
manier zouden worden benadeeld, wat tot 
concurrentieverstoringen kan leiden. Om 
micro-ondernemingen te ondersteunen, 
moeten deze worden vrijgesteld van 
betaling van de overeenkomstig deze 
verordening geïnde vergoedingen. Het 
vaststellen van deze ondernemingen aan 
de hand van hun jaarinkomsten in euro 
zou echter in een aantal lidstaten een veel 
groter aantal vrijstellingen tot gevolg 
hebben en zou een extra financiële last 
met zich kunnen meebrengen voor de 
nationale autoriteiten in de armste 
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lidstaten. Elke lidstaat moet derhalve de 
criteria vaststellen voor de vrijstelling van 
micro-ondernemingen op zijn 
grondgebied.

Or. en

Amendement 95
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Officiële controles en andere officiële 
activiteiten moeten gebaseerd zijn op 
analyse-, test- en diagnosemethoden die 
aan wetenschappelijke state-of-the-
artnormen beantwoorden en in de hele 
Unie deugdelijke, betrouwbare en 
vergelijkbare resultaten bieden. De door 
officiële laboratoria gebruikte methoden en 
de kwaliteit en uniformiteit van de door 
hen gegenereerde analyse-, test- en 
diagnosegegevens moeten dan ook 
voortdurend worden verbeterd. Daartoe 
moet de Commissie op alle gebieden van 
de voedselketen waar er behoefte is aan
nauwkeurige en betrouwbare analyse-, 
test- en diagnoseresultaten, 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
kunnen aanwijzen en kunnen vertrouwen 
op hun deskundige bijstand. De 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
moeten er met name voor zorgen dat de 
nationale referentielaboratoria en officiële 
laboratoria actuele informatie over 
beschikbare methoden ontvangen, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
organiseren of er actief aan deelnemen, en 
opleidingen voor nationale 
referentielaboratoria of officiële laboratoria 
aanbieden.

(60) Officiële controles en andere officiële 
activiteiten moeten gebaseerd zijn op 
analyse-, test- en diagnosemethoden die 
aan wetenschappelijke state-of-the-
artnormen beantwoorden en in de hele 
Unie deugdelijke, betrouwbare en 
vergelijkbare resultaten bieden. De door 
officiële laboratoria gebruikte methoden en 
de kwaliteit en uniformiteit van de door 
hen gegenereerde analyse-, test- en 
diagnosegegevens moeten dan ook 
voortdurend worden verbeterd. Daartoe 
moet de Commissie op alle gebieden van 
de voedselketen waar nauwkeurige en 
betrouwbare analysen voor test- en 
diagnosedoeleinden moeten worden 
uitgevoerd, referentielaboratoria van de 
Europese Unie kunnen aanwijzen en in 
voorkomende gevallen kunnen vertrouwen 
op hun expertise. De referentielaboratoria 
van de Europese Unie moeten er met name 
voor zorgen dat de nationale 
referentielaboratoria, die overeenkomstig 
Europese normen geaccrediteerd zijn, en 
de nationale officiële laboratoria actuele 
informatie, infrastructuur en technische 
uitrusting voor beschikbare methoden 
ontvangen, vergelijkend 
interlaboratoriumonderzoek organiseren of 
er actief aan deelnemen, en opleidingen 
voor de eenmaking van de methoden en 
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voor een eengemaakte interpretatie van de 
resultaten van nationale 
referentielaboratoria of officiële laboratoria 
aanbieden.

Or. bg

Amendement 96
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Officiële controles en andere officiële 
activiteiten moeten gebaseerd zijn op 
analyse-, test- en diagnosemethoden die 
aan wetenschappelijke state-of-the-
artnormen beantwoorden en in de hele 
Unie deugdelijke, betrouwbare en 
vergelijkbare resultaten bieden. De door 
officiële laboratoria gebruikte methoden en 
de kwaliteit en uniformiteit van de door 
hen gegenereerde analyse-, test- en 
diagnosegegevens moeten dan ook 
voortdurend worden verbeterd. Daartoe 
moet de Commissie op alle gebieden van 
de voedselketen waar er behoefte is aan 
nauwkeurige en betrouwbare analyse-, test-
en diagnoseresultaten, referentielaboratoria 
van de Europese Unie kunnen aanwijzen 
en kunnen vertrouwen op hun deskundige 
bijstand. De referentielaboratoria van de 
Europese Unie moeten er met name voor 
zorgen dat de nationale 
referentielaboratoria en officiële 
laboratoria actuele informatie over 
beschikbare methoden ontvangen, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
organiseren of er actief aan deelnemen, en 
opleidingen voor nationale 
referentielaboratoria of officiële laboratoria 
aanbieden.

(60) Officiële controles en andere officiële 
activiteiten zouden gebaseerd moeten zijn 
op analyse-, test- en diagnosemethoden die 
aan wetenschappelijke state-of-the-art-
normen beantwoorden en in de hele Unie 
deugdelijke, betrouwbare en vergelijkbare 
resultaten bieden. De door officiële 
laboratoria gebruikte methoden en de 
kwaliteit en uniformiteit van de door hen 
gegenereerde analyse-, test- en 
diagnosegegevens zouden dan ook 
voortdurend moeten worden verbeterd. 
Daartoe moet de Commissie op alle 
gebieden van de voedselketen waar er 
behoefte is aan nauwkeurige en 
betrouwbare analyse-, test- en 
diagnoseresultaten, referentielaboratoria 
van de Europese Unie kunnen aanwijzen 
en kunnen vertrouwen op hun deskundige 
bijstand. De referentielaboratoria van de 
Europese Unie zouden er met name voor 
moeten zorgen dat de nationale 
referentielaboratoria en officiële 
laboratoria actuele informatie over 
beschikbare methoden ontvangen, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
organiseren of er actief aan deelnemen, en 
opleidingen voor nationale 
referentielaboratoria of officiële laboratoria 
aanbieden. De officiële laboratoria van de 
Europese Unie krijgen taken toegewezen 
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nadat de Commissie heeft geverifieerd dat 
zij niet over de passende 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid beschikt om de 
werkzaamheden te verrichten die anders 
worden toegewezen aan de officiële 
laboratoria van de Europese Unie. De 
officiële laboratoria van de Europese 
Unie zullen worden gekozen aan de hand 
van een openbare selectieprocedure.

Or. it

Motivering

De Commissie beschikt over onderzoekcentra, zoals het JRC, die een rol kunnen spelen bij de 
vaststelling van analysemethoden en diagnostische tests voor de officiële controles. De voor 
de referentielaboratoria vereiste nationale medefinanciering heeft het aantal kandidaten 
verminderd. Teneinde de Europese middelen optimaal te benutten moet gebruik worden 
gemaakt van de officiële laboratoria van de EU wanneer de Commissie deze deskundigheid 
ontbeert.

Amendement 97
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Artikel 32, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, en 
artikel 21, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 kennen 
respectievelijk aan het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie voor genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders, en aan het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie voor toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding, specifieke taken toe op het 
gebied van de toelatingsprocedure voor 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
of diervoeders, of voor 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding, 
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die met name betrekking hebben op het 
testen, evalueren en valideren van de door 
de aanvrager voorgestelde detectie- of 
analysemethode. De ervaring wijst uit dat 
kennis en kunde over het testen, 
evalueren en valideren van de methoden 
in het kader van de toelatingsprocedures 
cruciaal zijn om op een hoogwaardige en 
geavanceerde manier te kunnen bijdragen 
tot de doeltreffendheid van de officiële 
controles. De op grond van artikel 32, 
lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, en 
artikel 21, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 
aangewezen laboratoria dienen derhalve, 
voor de toepassing van deze verordening, 
te fungeren als referentielaboratoria van 
de Europese Unie.

Or. it

Motivering

Dit amendement is een correctie van amendement 3 van het ontwerpverslag. Het betreft met 
name de verwijzing naar lid 1, en niet naar lid 2, van artikel 21 van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003. De op grond van artikel 32, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, en artikel 21, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 
aangewezen laboratoria dienen te fungeren als referentielaboratoria van de Europese Unie, 
en niet als officiële laboratoria, zoals ten onrechte aangegeven in amendement 3.

Amendement 98
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Met het oog op de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten betreffende de productie en het 
in de handel brengen van teeltmateriaal 
en op het gebied van dierenwelzijn moeten 
de bevoegde autoriteiten toegang hebben 

(61) Met het oog op de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten op het gebied van dierenwelzijn 
moeten de bevoegde autoriteiten toegang 
hebben tot actuele, betrouwbare en 
consistente technische gegevens, 
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tot actuele, betrouwbare en consistente 
technische gegevens, onderzoeksresultaten, 
nieuwe technieken en deskundigheid die 
nodig zijn voor de correcte toepassing van 
de op die gebieden toepasselijke wetgeving 
van de Unie. Daartoe moet de Commissie 
referentiecentra van de Europese Unie voor 
teeltmateriaal en voor dierenwelzijn 
kunnen aanwijzen en kunnen vertrouwen 
op hun deskundige bijstand.

onderzoeksresultaten, nieuwe technieken 
en deskundigheid die nodig zijn voor de 
correcte toepassing van de op die gebieden 
toepasselijke wetgeving van de Unie. 
Daartoe moet de Commissie 
referentiecentra van de Europese Unie voor 
dierenwelzijn kunnen aanwijzen en kunnen 
vertrouwen op hun deskundige bijstand.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 99
Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Met het oog op de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten betreffende de productie en het 
in de handel brengen van teeltmateriaal en
op het gebied van dierenwelzijn moeten de 
bevoegde autoriteiten toegang hebben tot 
actuele, betrouwbare en consistente 
technische gegevens, onderzoeksresultaten, 
nieuwe technieken en deskundigheid die 
nodig zijn voor de correcte toepassing van 
de op die gebieden toepasselijke wetgeving 
van de Unie. Daartoe moet de Commissie 
referentiecentra van de Europese Unie voor 
teeltmateriaal en voor dierenwelzijn 
kunnen aanwijzen en kunnen vertrouwen 
op hun deskundige bijstand.

(61) Met het oog op de uitvoering van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten betreffende de productie en het 
in de handel brengen van teeltmateriaal en 
op het gebied van dierenwelzijn moeten de 
bevoegde autoriteiten toegang hebben tot 
actuele, betrouwbare en consistente 
technische gegevens, onderzoeksresultaten, 
nieuwe technieken en deskundigheid die 
nodig zijn voor de correcte toepassing van 
de op die gebieden toepasselijke wetgeving 
van de Unie. Daartoe moet de Commissie 
referentiecentra van de Europese Unie voor 
teeltmateriaal en voor dierenwelzijn 
kunnen aanwijzen en kunnen vertrouwen 
op hun deskundige bijstand. In de 
structuur van het referentiecentrum voor 
dierenwelzijn moet rekening worden 
gehouden met de ervaringen met het 
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proefproject "EUWelNet", een 
gecoördineerd Europees 
dierenwelzijnsnetwerk.

Or. en

Amendement 100
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Om de doelstellingen van deze 
verordening na te streven en aan de vlotte 
werking van de interne markt bij te dragen, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat de 
consument er vertrouwen in heeft, moeten 
gevallen van niet-naleving van de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen die handhavingsmaatregelen 
in meer dan een lidstaat vereisen, op 
efficiënte en consistente wijze worden 
aangepakt. Het systeem voor snelle 
waarschuwingen voor levensmiddelen en 
diervoeders (RASFF) dat bij artikel 50 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 is 
ingesteld, stelt de bevoegde autoriteiten 
reeds in staat snel informatie uit te wisselen 
en te verspreiden over ernstige directe of 
indirecte risico's voor de menselijke 
gezondheid in verband met levensmiddelen 
of diervoeders, of over ernstige risico's 
voor de gezondheid van mens of dier of 
voor het milieu in verband met 
diervoeders, zodat snel maatregelen 
kunnen worden genomen om die risico's 
tegen te gaan. Dat instrument maakt het
weliswaar mogelijk om in alle betrokken 
lidstaten tijdig maatregelen te nemen om 
bepaalde ernstige risico's in de 
voedselketen tegen te gaan, maar het strekt 
er niet toe effectieve grensoverschrijdende 
bijstand en samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten mogelijk te maken om ervoor 

(62) Om de doelstellingen van deze 
verordening na te streven en aan de vlotte 
werking van de interne markt bij te dragen, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat de 
consument er vertrouwen in heeft, moeten 
gevallen van niet-naleving van de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen die handhavingsmaatregelen 
in meer dan een lidstaat vereisen, op 
efficiënte en consistente wijze worden 
aangepakt. Het systeem voor snelle 
waarschuwingen voor levensmiddelen en 
diervoeders (RASFF) dat bij artikel 50 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 is 
ingesteld, stelt de bevoegde autoriteiten 
reeds in staat snel informatie uit te wisselen 
en te verspreiden over ernstige directe of 
indirecte risico's voor de menselijke 
gezondheid in verband met levensmiddelen 
of diervoeders, of over ernstige risico's 
voor de gezondheid van mens of dier of 
voor het milieu in verband met 
diervoeders, of bij voedselfraude, zodat 
snel maatregelen kunnen worden genomen 
om die risico's tegen te gaan. Dat 
instrument maakt het weliswaar mogelijk 
om in alle betrokken lidstaten tijdig 
maatregelen te nemen om bepaalde 
ernstige risico's in de voedselketen tegen te 
gaan, maar het strekt er niet toe effectieve 
grensoverschrijdende bijstand en 
samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 
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te zorgen dat gevallen van niet-naleving 
van de wetgeving van de Unie betreffende 
de voedselketen die een 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
effectief worden aangepakt, niet alleen in 
de lidstaat waar de niet-naleving het eerst 
wordt geconstateerd, maar ook in de 
lidstaat waar de niet-naleving haar 
oorsprong vindt. Administratieve bijstand 
en samenwerking moeten de bevoegde 
autoriteiten met name in staat stellen 
informatie uit te wisselen en 
grensoverschrijdende schendingen van de 
voorschriften betreffende de voedselketen 
aan het licht te brengen, te onderzoeken, en 
effectieve en evenredige maatregelen te 
nemen om ze aan te pakken.

mogelijk te maken om ervoor te zorgen dat 
gevallen van niet-naleving van de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen die een grensoverschrijdende 
dimensie hebben, effectief worden 
aangepakt, niet alleen in de lidstaat waar de 
niet-naleving het eerst wordt geconstateerd, 
maar ook in de lidstaat waar de niet-
naleving haar oorsprong vindt. 
Administratieve bijstand en samenwerking 
moeten de bevoegde autoriteiten met name 
in staat stellen informatie uit te wisselen en 
grensoverschrijdende schendingen van de 
voorschriften betreffende de voedselketen 
aan het licht te brengen, te onderzoeken, en 
effectieve en evenredige maatregelen te 
nemen om ze aan te pakken.

Or. en

Amendement 101
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Elke lidstaat moet worden verplicht 
een meerjarig nationaal controleplan 
(MNCP) dat alle gebieden omvat die onder 
de wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen vallen en dat informatie over 
de structuur en organisatie van zijn 
systeem van officiële controles bevat, op te 
stellen en regelmatig te actualiseren. Deze 
MNCP's zijn het instrument waarmee elke 
lidstaat ervoor moet zorgen dat officiële 
controles op hun gehele grondgebied en in 
de gehele voedselketen op een 
risicogebaseerde en efficiënte wijze 
worden uitgevoerd overeenkomstig deze 
verordening.

(64) Elke lidstaat moet worden verplicht 
sectorspecifieke meerjarige nationale 
controleplannen (MNCP's) voor elk 
gebied dat onder de wetgeving van de Unie 
betreffende de voedselketen valt en die
informatie over de structuur en organisatie 
van zijn systeem van officiële controles 
bevatten, op te stellen en regelmatig te 
actualiseren. Deze MNCP's zijn het 
instrument waarmee elke lidstaat ervoor 
moet zorgen dat officiële controles op hun 
gehele grondgebied en in de gehele 
voedselketen op een risicogebaseerde en 
efficiënte wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig deze verordening.

Or. en
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Amendement 102
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Dieren en goederen uit derde landen 
moeten voldoen aan de voorschriften die 
gelden voor dieren en goederen in de Unie, 
of aan voorschriften die erkend zijn als ten 
minste gelijkwaardig met betrekking tot de 
doelstellingen van de voorschriften van de 
Unie betreffende de voedselketen. Dit 
beginsel is vastgelegd in artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, dat 
bepaalt dat levensmiddelen en diervoeders 
die in de Unie worden ingevoerd, moeten 
voldoen aan de toepasselijke voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie dan wel aan voorschriften die als ten 
minste gelijkwaardig daaraan zijn 
aangemerkt. Specifieke voorschriften om 
dit beginsel toe te passen zijn opgenomen 
in voorschriften van de Unie betreffende 
beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten, die het 
binnenbrengen in de Unie van niet (of 
slechts in beperkte mate) in de Unie 
aanwezige plaagorganismen verbieden, in 
voorschriften van de Unie betreffende 
diergezondheid, die het binnenbrengen van 
dieren of van bepaalde producten van 
dierlijke oorsprong in de Unie alleen 
toestaan uit derde landen die in een daartoe 
opgestelde lijst zijn opgenomen, en in 
voorschriften van de Unie voor de 
organisatie van officiële controles van voor 
menselijke consumptie bestemde producten 
van dierlijke oorsprong, die ook voorzien 
in de vaststelling van een lijst van derde 
landen waaruit die producten de Unie 
mogen binnenkomen. Met betrekking tot 
teeltmateriaal wordt een systeem van 
gelijkwaardigheid toegepast, waarbij 

(68) Dieren en goederen uit derde landen 
moeten voldoen aan de voorschriften die 
gelden voor dieren en goederen in de Unie, 
of aan voorschriften die erkend zijn als ten 
minste gelijkwaardig met betrekking tot de 
doelstellingen van de voorschriften van de 
Unie betreffende de voedselketen. Dit 
beginsel is vastgelegd in artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, dat 
bepaalt dat levensmiddelen en diervoeders 
die in de Unie worden ingevoerd, moeten 
voldoen aan de toepasselijke voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie dan wel aan voorschriften die als ten 
minste gelijkwaardig daaraan zijn 
aangemerkt. Specifieke voorschriften om 
dit beginsel toe te passen zijn opgenomen 
in voorschriften van de Unie betreffende
diergezondheid, die het binnenbrengen van 
dieren of van bepaalde producten van 
dierlijke oorsprong in de Unie alleen 
toestaan uit derde landen die in een daartoe 
opgestelde lijst zijn opgenomen, en in 
voorschriften van de Unie voor de 
organisatie van officiële controles van voor 
menselijke consumptie bestemde producten 
van dierlijke oorsprong, die ook voorzien 
in de vaststelling van een lijst van derde 
landen waaruit die producten de Unie 
mogen binnenkomen. 
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derde landen waaruit teeltmateriaal mag 
worden ingevoerd, worden erkend en in 
een lijst opgenomen.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 103
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Om te waarborgen dat dieren en 
goederen die uit derde landen de Unie 
binnenkomen, voldoen aan alle 
voorschriften van de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen of aan 
als gelijkwaardig aangemerkte 
voorschriften, naast de voorschriften van 
de Unie betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten, voorschriften van de Unie 
betreffende diergezondheid en specifieke 
hygiënevoorschriften van de Unie 
betreffende levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong die ervoor moeten zorgen dat de 
voorschriften van de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen met 
betrekking tot fytosanitaire en veterinaire 
kwesties worden nageleefd, moet de 
Commissie voorwaarden voor het 
binnenbrengen van dieren en goederen in 
de Unie kunnen vaststellen in zoverre dat 
nodig is om te waarborgen dat die dieren 
en goederen voldoen aan alle 
desbetreffende voorschriften van de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen of aan gelijkwaardige 

(69) Om te waarborgen dat dieren en 
goederen die uit derde landen de Unie 
binnenkomen, voldoen aan alle 
voorschriften van de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen of aan 
als gelijkwaardig aangemerkte 
voorschriften, naast de voorschriften van 
de Unie betreffende diergezondheid en 
specifieke hygiënevoorschriften van de 
Unie betreffende levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong die ervoor moeten 
zorgen dat de voorschriften van de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen met betrekking tot veterinaire 
kwesties worden nageleefd, moet de 
Commissie voorwaarden voor het 
binnenbrengen van dieren en goederen in 
de Unie kunnen vaststellen in zoverre dat 
nodig is om te waarborgen dat die dieren 
en goederen voldoen aan alle 
desbetreffende voorschriften van de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
voedselketen of aan gelijkwaardige 
voorschriften. Die voorwaarden moeten 
gelden voor dieren of goederen, of 
categorieën dieren of goederen, uit alle 
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voorschriften. Die voorwaarden moeten 
gelden voor dieren of goederen, of 
categorieën dieren of goederen, uit alle 
derde landen of uit bepaalde derde landen 
of regio's daarvan.

derde landen of uit bepaalde derde landen 
of regio's daarvan.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 104
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor de uitvoering van effectieve 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten is het belangrijk dat de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten, de 
Commissie en, indien relevant, de 
exploitanten gegevens en informatie 
betreffende officiële controles of resultaten 
daarvan snel en efficiënt kunnen 
uitwisselen. Door middel van diverse 
informatiesystemen die bij wetgeving van 
de Unie zijn vastgesteld en door de 
Commissie worden beheerd, wordt ervoor 
gezorgd dat dergelijke gegevens en 
informatie met behulp van in de hele Unie 
gebruikte geautomatiseerde en op internet 
gebaseerde tools kunnen worden verwerkt 
en beheerd. Een systeem dat specifiek 
bedoeld is voor de registratie en tracering 
van de resultaten van officiële controles, is 
het Traces-systeem (Trade Control and 
Expert System), dat is ingesteld bij 
Beschikking 2003/24/EG van de 
Commissie van 30 december 2002 met 
betrekking tot de invoering van een 

(73) Voor de uitvoering van effectieve 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten is het belangrijk dat de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten, de 
Commissie en, indien relevant, de 
exploitanten gegevens en informatie 
betreffende officiële controles of resultaten 
daarvan snel en efficiënt kunnen 
uitwisselen. Door middel van diverse 
informatiesystemen die bij wetgeving van 
de Unie zijn vastgesteld en door de 
Commissie worden beheerd, wordt ervoor 
gezorgd dat dergelijke gegevens en 
informatie met behulp van in de hele Unie 
gebruikte geautomatiseerde en op internet 
gebaseerde tools kunnen worden verwerkt 
en beheerd. Een systeem dat specifiek 
bedoeld is voor de registratie en tracering 
van de resultaten van officiële controles, is 
het Traces-systeem (Trade Control and 
Expert System), dat is ingesteld bij 
Beschikking 2003/24/EG van de 
Commissie van 30 december 2002 met 
betrekking tot de invoering van een 
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geïntegreerd veterinair computersysteem21

en dat momenteel wordt gebruikt voor het 
beheer van gegevens en informatie over 
dieren en producten van dierlijke 
oorsprong en officiële controles daarvan. 
Dat systeem moet worden gemoderniseerd 
zodat het kan worden gebruikt voor alle 
goederen waarvoor de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen 
specifieke voorschriften of nadere 
bepalingen inzake officiële controles 
vaststelt. Er bestaan ook specifieke 
geautomatiseerde systemen voor de snelle 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en met de Commissie over risico's 
die in de voedselketen of voor de 
gezondheid van dieren en planten kunnen 
ontstaan. Bij artikel 50 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 is het RASFF 
vastgesteld, bij artikel 20 van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] een 
systeem voor kennisgeving van en 
rapportage over de maatregelen betreffende 
in de lijst opgenomen ziekten en bij artikel 
97 van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] een systeem voor kennisgeving van 
en rapportage over de aanwezigheid van 
plaagorganismen en voor kennisgeving 
van gevallen van niet-naleving. Al deze 
systemen moeten op harmonieuze, 
consistente wijze functioneren, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van synergieën 
tussen de verschillende systemen, 
overlapping wordt voorkomen, de werking 
ervan wordt vereenvoudigd en de 
efficiëntie ervan wordt vergroot.

geïntegreerd veterinair computersysteem21

en dat momenteel wordt gebruikt voor het 
beheer van gegevens en informatie over 
dieren en producten van dierlijke 
oorsprong en officiële controles daarvan. 
Dat systeem moet worden gemoderniseerd 
zodat het kan worden gebruikt voor alle 
goederen waarvoor de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen 
specifieke voorschriften of nadere 
bepalingen inzake officiële controles 
vaststelt. Er bestaan ook specifieke 
geautomatiseerde systemen voor de snelle 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en met de Commissie over risico's 
die in de voedselketen of voor de 
gezondheid van dieren kunnen ontstaan. 
Bij artikel 50 van Verordening (EG) nr. 
178/2002 is het RASFF vastgesteld en bij 
artikel 20 van Verordening (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] een systeem 
voor kennisgeving van en rapportage over 
de maatregelen betreffende in de lijst 
opgenomen ziekten. Al deze systemen 
moeten op harmonieuze, consistente wijze 
functioneren, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van synergieën tussen de 
verschillende systemen, overlapping wordt 
voorkomen, de werking ervan wordt 
vereenvoudigd en de efficiëntie ervan 
wordt vergroot.

__________________ __________________
21 PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44. 21 PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44.

Or. de
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Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze uitbreiding niet nodig.

Amendement 105
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Voor de uitvoering van effectieve 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten is het belangrijk dat de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten, de 
Commissie en, indien relevant, de 
exploitanten gegevens en informatie 
betreffende officiële controles of resultaten 
daarvan snel en efficiënt kunnen 
uitwisselen. Door middel van diverse 
informatiesystemen die bij wetgeving van 
de Unie zijn vastgesteld en door de 
Commissie worden beheerd, wordt ervoor 
gezorgd dat dergelijke gegevens en 
informatie met behulp van in de hele Unie 
gebruikte geautomatiseerde en op internet 
gebaseerde tools kunnen worden verwerkt 
en beheerd. Een systeem dat specifiek 
bedoeld is voor de registratie en tracering 
van de resultaten van officiële controles, is 
het Traces-systeem (Trade Control and 
Expert System), dat is ingesteld bij 
Beschikking 2003/24/EG van de 
Commissie van 30 december 2002 met 
betrekking tot de invoering van een 
geïntegreerd veterinair computersysteem21

en dat momenteel wordt gebruikt voor het 
beheer van gegevens en informatie over 
dieren en producten van dierlijke 
oorsprong en officiële controles daarvan. 
Dat systeem moet worden gemoderniseerd 
zodat het kan worden gebruikt voor alle 
goederen waarvoor de wetgeving van de 
Unie betreffende de voedselketen 

(73) Voor de uitvoering van effectieve 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten is het belangrijk dat de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten, de 
Commissie en, indien relevant, de 
exploitanten gegevens en informatie 
betreffende officiële controles of resultaten 
daarvan snel en efficiënt kunnen 
uitwisselen. Door middel van diverse 
informatiesystemen die bij wetgeving van 
de Unie zijn vastgesteld en door de 
Commissie worden beheerd, wordt ervoor 
gezorgd dat dergelijke gegevens en 
informatie met behulp van in de hele Unie 
gebruikte geautomatiseerde en op internet 
gebaseerde tools kunnen worden verwerkt 
en beheerd. Een systeem dat specifiek 
bedoeld is voor de registratie en tracering 
van de resultaten van officiële controles, is 
het Traces-systeem (Trade Control and 
Expert System), dat is ingesteld bij 
Beschikking 2003/24/EG van de 
Commissie van 30 december 2002 met 
betrekking tot de invoering van een 
geïntegreerd veterinair computersysteem21

en dat momenteel wordt gebruikt voor het 
beheer van gegevens en informatie over 
dieren en producten van dierlijke 
oorsprong en officiële controles daarvan. 
Dat systeem moet worden gemoderniseerd 
en aangepast zodat het kan worden 
gebruikt voor alle goederen waarvoor de 
wetgeving van de Unie betreffende de 
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specifieke voorschriften of nadere 
bepalingen inzake officiële controles 
vaststelt. Er bestaan ook specifieke 
geautomatiseerde systemen voor de snelle 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en met de Commissie over risico's 
die in de voedselketen of voor de 
gezondheid van dieren en planten kunnen 
ontstaan. Bij artikel 50 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 is het 
RASFF vastgesteld, bij artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] een 
systeem voor kennisgeving van en 
rapportage over de maatregelen betreffende 
in de lijst opgenomen ziekten en bij 
artikel 97 van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] een systeem voor 
kennisgeving van en rapportage over de 
aanwezigheid van plaagorganismen en 
voor kennisgeving van gevallen van niet-
naleving. Al deze systemen moeten op 
harmonieuze, consistente wijze 
functioneren, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van synergieën tussen de 
verschillende systemen, overlapping wordt 
voorkomen, de werking ervan wordt 
vereenvoudigd en de efficiëntie ervan 
wordt vergroot.

voedselketen specifieke voorschriften of 
nadere bepalingen inzake officiële 
controles vaststelt Er bestaan ook 
specifieke geautomatiseerde systemen voor 
de snelle uitwisseling van informatie tussen 
de lidstaten en met de Commissie over 
risico's die in de voedselketen of voor de 
gezondheid van dieren en planten kunnen 
ontstaan. Bij artikel 50 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 is het 
RASFF vastgesteld, bij artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] een 
systeem voor kennisgeving van en 
rapportage over de maatregelen betreffende 
in de lijst opgenomen ziekten en 
betreffende voedselfraude en bij artikel 97 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number, date, title and, in a footnote, the 
OJ reference for the Regulation on 
protective measures against pests of plants] 
een systeem voor kennisgeving van en 
rapportage over de aanwezigheid van 
plaagorganismen en voor kennisgeving van 
gevallen van niet-naleving. Al deze 
systemen moeten op harmonieuze, 
consistente wijze functioneren, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van synergieën 
tussen de verschillende systemen, 
overlapping wordt voorkomen, de werking 
ervan wordt vereenvoudigd en de 
efficiëntie ervan wordt vergroot.

__________________ __________________
21 PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44. 21 PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44.

Or. en

Amendement 106
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 74 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 bis) Om de administratieve lasten tot 
een minimum te beperken en de kosten te 
beheersen, en om de EU en haar lidstaten 
in staat te stellen tot het voeren van 
doeltreffende elektronische communicatie 
in de handelsbetrekkingen met derde 
landen, moeten de Commissie en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij 
het uitwisselen van elektronische 
certificaten of andere elektronische 
gegevens gebruikmaken van 
internationaal gestandaardiseerde talen, 
berichtenstructuren en 
uitwisselingsprotocols die gebaseerd zijn 
op richtsnoeren voor elektronische 
certificering in de gestandaardiseerde 
Extensible Markup Language (XML-
schema's) van het World Wide Web 
Consortium (WC3), alsook van veilige 
mechanismen voor uitwisselingen tussen 
de bevoegde autoriteiten waarin het 
Centrum van de Verenigde Naties voor de 
bevordering van handel en elektronisch 
zakendoen (UN/CEFACT) voorziet.

Or. en

Amendement 107
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Bij inbreuken op de voorschriften 
moeten in de hele Unie op nationaal niveau 
doeltreffende, afschrikkende en evenredige 
sancties worden opgelegd. Om financiële 
sancties voor opzettelijke inbreuken 
voldoende afschrikkend te maken, moeten 
zij worden vastgesteld op een niveau 
waarop het economische voordeel dat de 

(77) Bij inbreuken op de voorschriften 
moeten in de hele Unie op nationaal niveau 
doeltreffende, afschrikkende en evenredige 
sancties worden opgelegd. Om financiële 
sancties voor opzettelijke inbreuken 
voldoende afschrikkend te maken, moeten 
zij worden vastgesteld op een niveau dat 
ten minste tweemaal het economische 
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inbreukpleger met de schending beoogde, 
waarschijnlijk zal worden 
geneutraliseerd. De lidstaten moeten ook 
worden verplicht passende strafrechtelijke 
en/of bestuursrechtelijke sancties op te 
leggen wanneer exploitanten tijdens een 
officiële controle geen medewerking 
verlenen.

voordeel bedraagt dat de inbreukpleger 
met de schending beoogde. De lidstaten 
moeten ook worden verplicht passende 
strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke 
sancties op te leggen wanneer exploitanten 
tijdens een officiële controle geen 
medewerking verlenen.

Or. en

Amendement 108
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 77 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77 bis) Het is raadzaam om de bijzondere 
behoeften van de ontwikkelingslanden en 
met name de minst ontwikkelde landen in 
aanmerking te nemen en deze landen bij 
de organisatie van hun officiële controles 
te ondersteunen opdat zij kunnen voldoen 
aan de voorwaarden voor invoer van 
dieren en goederen in de EU.

Or. de

Motivering

In aansluiting op het voorstel voor artikel 128 bis (nieuw), op basis van de tot dusver geldige 
regelingen.

Amendement 109
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 78
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Deze verordening omvat gebieden die 
reeds in bepaalde momenteel van kracht 
zijnde handelingen worden bestreken. Om 
overlapping te voorkomen en een coherent 
wetgevingskader tot stand te brengen, 
moeten de volgende handelingen worden 
ingetrokken en door deze verordening 
worden vervangen: Richtlijn 89/608/EEG 
van de Raad van 21 november 1989 
betreffende wederzijdse bijstand tussen de 
administratieve autoriteiten van de 
lidstaten en samenwerking tussen deze 
autoriteiten en de Commissie, met het oog 
op de juiste toepassing van de veterinaire 
en zoötechnische wetgeving23; Richtlijn 
89/662/EEG van de Raad van 11 december 
1989 inzake veterinaire controles in het 
intracommunautaire handelsverkeer in het 
vooruitzicht van de totstandbrenging van 
de interne markt24; Richtlijn 90/425/EEG 
van de Raad van 26 juni 1990 inzake 
veterinaire en zoötechnische controles in 
het intracommunautaire handelsverkeer in 
bepaalde levende dieren en producten in 
het vooruitzicht van de totstandbrenging 
van de interne markt25; Richtlijn 
91/496/EEG van de Raad; Beschikking 
92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 
betreffende de informatisering van de 
veterinaire procedures bij invoer (Shift-
project), tot wijziging van de Richtlijnen 
90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG 
alsmede Beschikking 90/424/EEG, en tot 
intrekking van Beschikking 88/192/EEG26; 
Richtlijn 96/23/EG van de Raad; Richtlijn 
96/93/EG van de Raad van 17 december 
1996 inzake de certificering van dieren en 
dierlijke producten27; Richtlijn 97/78/EG 
van de Raad; Verordening (EG) 
nr. 882/2004; en Verordening (EG) 
nr. 854/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke voorschriften 
voor de organisatie van de officiële 
controles van voor menselijke consumptie 

(78) Deze verordening omvat gebieden die 
reeds in bepaalde momenteel van kracht 
zijnde handelingen worden bestreken. Om 
overlapping te voorkomen en een coherent 
wetgevingskader tot stand te brengen, 
moeten de volgende handelingen worden 
ingetrokken en door deze verordening 
worden vervangen: Richtlijn 89/608/EEG 
van de Raad van 21 november 1989 
betreffende wederzijdse bijstand tussen de 
administratieve autoriteiten van de 
lidstaten en samenwerking tussen deze 
autoriteiten en de Commissie, met het oog 
op de juiste toepassing van de veterinaire 
en zoötechnische wetgeving23; Richtlijn 
89/662/EEG van de Raad van 11 december 
1989 inzake veterinaire controles in het 
intracommunautaire handelsverkeer in het 
vooruitzicht van de totstandbrenging van 
de interne markt24; Richtlijn 90/425/EEG 
van de Raad van 26 juni 1990 inzake 
veterinaire en zoötechnische controles in 
het intracommunautaire handelsverkeer in 
bepaalde levende dieren en producten in 
het vooruitzicht van de totstandbrenging 
van de interne markt25; Richtlijn 
91/496/EEG van de Raad; Beschikking 
92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 
betreffende de informatisering van de 
veterinaire procedures bij invoer (Shift-
project), tot wijziging van de Richtlijnen 
90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG 
alsmede tot intrekking van Beschikking 
88/192/EEG26; Richtlijn 96/23/EG van de 
Raad; Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 
17 december 1996 inzake de certificering 
van dieren en dierlijke producten27; 
Richtlijn 97/78/EG van de Raad; en 
Verordening (EG) nr. 882/2004.
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bestemde producten van dierlijke 
oorsprong28.

__________________ __________________
23 PB L 351 van 21.12.1989, blz. 34. 23 PB L 351 van 21.12.1989, blz. 34.
24 PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. 24 PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
25 PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. 25 PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
26 PB L 243 van 25.8.1992, blz. 27. 26 PB L 243 van 25.8.1992, blz. 27.
27 PB L 13 van 16.1.1997, blz. 28. 27 PB L 13 van 16.1.1997, blz. 28.
28 PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

Or. de

Motivering

De Beschikking van de Raad is noodzakelijk om de financiering van referentielaboratoria van 
de Europese Unie te garanderen. Door intrekking van Verordening (EG) nr. 854/2004 
ontstaat onduidelijkheid over specifieke controlevoorwaarden betreffende de geschiktheid van 
dierlijke producten voor menselijke consumptie, die door het onderhavige voorstel voor een 
verordening niet worden afgedekt.

Amendement 110
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) Met het oog op de consistentie moeten 
ook wijzigingen worden aangebracht in de 
volgende handelingen: Verordening (EG) 
nr. 999/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 mei 2001 houdende 
vaststelling van voorschriften inzake 
preventie, bestrijding en uitroeiing van 
bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën29; Verordening (EG) 
nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 
2004 inzake de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer en daarmee 
samenhangende activiteiten en tot 
wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG 

(79) Met het oog op de consistentie moeten 
ook wijzigingen worden aangebracht in de 
volgende handelingen: Verordening (EG) 
nr. 999/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 mei 2001 houdende 
vaststelling van voorschriften inzake 
preventie, bestrijding en uitroeiing van 
bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën29; Verordening (EG) 
nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 
2004 inzake de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer en daarmee 
samenhangende activiteiten en tot 
wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG 
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en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 
1255/9730; Verordening (EG) nr. 396/2005 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 februari 2005 tot vaststelling van 
maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en dierlijke oorsprong en 
houdende wijziging van Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad31; Verordening 
(EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 
2007 inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2092/9132; Verordening (EG) 
nr. 1069/2009; Verordening (EG) nr.
1099/2009 van de Raad van 24 september 
2009 inzake de bescherming van dieren bij 
het doden33; Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 21 oktober 2009 betreffende 
het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/11/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad34; 
Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
november 2012 inzake kwaliteitsregelingen 
voor landbouwproducten en 
levensmiddelen35; Richtlijn 98/58/EG van 
de Raad van 20 juli 1998 inzake de 
bescherming van voor landbouwdoeleinden 
gehouden dieren36; Richtlijn 1999/74/EG 
van de Raad van 19 juli 1999 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de 
bescherming van legkippen37; Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders38; 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 betreffende 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding39; 
Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 
juni 2007 tot vaststelling van 
minimumvoorschriften voor de 
bescherming van vleeskuikens40; Richtlijn 

en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 
1255/9730; Verordening (EG) nr. 396/2005 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 februari 2005 tot vaststelling van 
maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en dierlijke oorsprong en 
houdende wijziging van Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad31; Verordening 
(EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 
2007 inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2092/9132; Verordening (EG) nr. 
1099/2009 van de Raad van 24 september 
2009 inzake de bescherming van dieren bij
het doden33; Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 21 oktober 2009 betreffende 
het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/11/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad34; 
Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
november 2012 inzake kwaliteitsregelingen 
voor landbouwproducten en 
levensmiddelen35; Richtlijn 98/58/EG van 
de Raad van 20 juli 1998 inzake de 
bescherming van voor landbouwdoeleinden 
gehouden dieren36; Richtlijn 1999/74/EG 
van de Raad van 19 juli 1999 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de 
bescherming van legkippen37; Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders38; 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 betreffende 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding39; 
Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 
juni 2007 tot vaststelling van 
minimumvoorschriften voor de 
bescherming van vleeskuikens40; Richtlijn 
2008/119/EG van de Raad van 
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2008/119/EG van de Raad van 
18 december 2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van 
kalveren41; Richtlijn 2008/120/EG van de 
Raad van 18 december 2008 tot 
vaststelling van minimumnormen ter 
bescherming van varkens42; Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van 
pesticiden43.

18 december 2008 tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van 
kalveren41; Richtlijn 2008/120/EG van de 
Raad van 18 december 2008 tot 
vaststelling van minimumnormen ter 
bescherming van varkens42; Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van 
pesticiden43.

__________________ __________________
29 PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. 29 PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.
30 PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1. 30 PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.
31 PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1. 31 PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.
32 PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1. 32 PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.
33 PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1. 33 PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1.
34 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1. 34 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
35 PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1. 35 PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.
36 PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23. 36 PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23.
37 PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53. 37 PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53.
38 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. 38 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
39 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. 39 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.
40 PB L 812 van 12.7.2007, blz. 19. 40 PB L 812 van 12.7.2007, blz. 19.
41 PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7. 41 PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7.
42 PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5. 42 PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5.
43 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71. 43 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71.

Or. de

Motivering

In aansluiting op de voorstellen tot wijziging van artikel 17 moet de intrekking van de 
verordening betreffende de dierlijke bijproducten worden geschrapt.
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Amendement 111
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Teneinde de verwijzingen naar 
Europese normen te wijzigen, om de 
bijlagen II en III bij deze verordening aan 
te passen aan ontwikkelingen op 
wetgevend, technisch en wetenschappelijk 
gebied, en om deze verordening aan te
vullen met specifieke voorschriften 
betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten op de gebieden 
waarop zij betrekking heeft, onder andere 
voorschriften betreffende de kwalificatie 
en opleiding van personeel, betreffende 
aanvullende verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, 
betreffende de gevallen waarin de 
accreditatie van laboratoria niet vereist is, 
betreffende bepaalde vrijstellingen van 
officiële controles aan de grenzen, 
betreffende de te hanteren criteria om de 
frequentie van overeenstemmings- en 
materiële controles te bepalen, betreffende 
de vaststelling van voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan door bepaalde dieren 
of goederen die uit derde landen de Unie 
binnenkomen, betreffende aanvullende 
voorschriften voor en taken van 
referentielaboratoria en -centra van de 
Europese Unie, betreffende aanvullende 
voorschriften voor nationale 
referentielaboratoria, betreffende criteria 
voor risicocategorisering en voor prestatie-
indicatoren voor de MNCP's, en 
betreffende de noodplannen voor 
levensmiddelen en diervoeders als bedoeld 
in artikel 55, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 

(81) Teneinde de verwijzingen naar 
Europese normen te wijzigen, om de 
bijlagen II en III bij deze verordening aan 
te passen aan ontwikkelingen op 
wetgevend, technisch en wetenschappelijk 
gebied, en om deze verordening aan te 
vullen met specifieke voorschriften 
betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten op de gebieden 
waarop zij betrekking heeft, onder andere 
voorschriften betreffende de kwalificatie 
van personeel, betreffende aanvullende 
verantwoordelijkheden en taken van de 
bevoegde autoriteiten, betreffende de 
gevallen waarin de accreditatie van 
laboratoria niet vereist is, betreffende 
bepaalde vrijstellingen van officiële 
controles aan de grenzen, betreffende de te 
hanteren criteria om de frequentie van 
overeenstemmings- en materiële controles 
te bepalen, betreffende de vaststelling van 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan door bepaalde dieren of goederen 
die uit derde landen de Unie binnenkomen, 
betreffende aanvullende voorschriften voor 
en taken van referentielaboratoria en -
centra van de Europese Unie, betreffende 
aanvullende voorschriften voor nationale 
referentielaboratoria, betreffende criteria 
voor risicocategorisering en voor prestatie-
indicatoren voor de MNCP's, en 
betreffende de noodplannen voor 
levensmiddelen en diervoeders als bedoeld 
in artikel 55, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen. Het is van bijzonder belang 
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vast te stellen. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 112
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Teneinde de verwijzingen naar 
Europese normen te wijzigen, om de 
bijlagen II en III bij deze verordening aan 
te passen aan ontwikkelingen op 
wetgevend, technisch en wetenschappelijk 
gebied, en om deze verordening aan te 
vullen met specifieke voorschriften 
betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten op de gebieden 
waarop zij betrekking heeft, onder andere 
voorschriften betreffende de kwalificatie 
en opleiding van personeel, betreffende 
aanvullende verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, 
betreffende de gevallen waarin de 
accreditatie van laboratoria niet vereist is, 
betreffende bepaalde vrijstellingen van 
officiële controles aan de grenzen, 
betreffende de te hanteren criteria om de 
frequentie van overeenstemmings- en 
materiële controles te bepalen, betreffende 
de vaststelling van voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan door bepaalde dieren 
of goederen die uit derde landen de Unie 

(81) Teneinde de verwijzingen naar 
Europese normen te wijzigen, om de 
bijlagen II en III bij deze verordening aan 
te passen aan ontwikkelingen op 
wetgevend, technisch en wetenschappelijk 
gebied, en om deze verordening aan te 
vullen met specifieke voorschriften 
betreffende officiële controles en andere 
officiële activiteiten op de gebieden 
waarop zij betrekking heeft, onder andere 
voorschriften betreffende de kwalificatie 
en opleiding van personeel, betreffende 
aanvullende verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, 
betreffende de gevallen waarin de 
accreditatie van laboratoria niet vereist is, 
betreffende bepaalde vrijstellingen van 
officiële controles aan de grenzen, 
betreffende de te hanteren criteria om de 
frequentie van overeenstemmings- en 
materiële controles te bepalen, betreffende 
de vaststelling van voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan door bepaalde dieren 
of goederen die uit derde landen de Unie 
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binnenkomen, betreffende aanvullende 
voorschriften voor en taken van 
referentielaboratoria en -centra van de 
Europese Unie, betreffende aanvullende 
voorschriften voor nationale 
referentielaboratoria, betreffende criteria 
voor risicocategorisering en voor 
prestatieindicatoren voor de MNCP's, en 
betreffende de noodplannen voor 
levensmiddelen en diervoeders als bedoeld 
in artikel 55, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

binnenkomen, betreffende aanvullende 
voorschriften voor en taken van 
referentielaboratoria en -centra van de 
Europese Unie, betreffende aanvullende 
voorschriften voor nationale 
referentielaboratoria, betreffende criteria 
voor risicocategorisering en voor 
prestatieindicatoren voor de MNCP's, en 
betreffende de noodplannen voor 
levensmiddelen en diervoeders als bedoeld 
in artikel 55, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, kan aan de Commissie in 
uitzonderlijke gevallen de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 113
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, onder andere voorschriften en 
nadere bepalingen betreffende audits, het 
formaat van certificaten en andere 
documenten, het opzetten van 
geautomatiseerde 
informatiebeheersystemen, de 

(83) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, onder andere voorschriften en 
nadere bepalingen betreffende audits, het 
formaat van certificaten en andere 
documenten, het opzetten van 
geautomatiseerde 
informatiebeheersystemen, de 
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samenwerking tussen exploitanten en 
bevoegde autoriteiten en tussen bevoegde 
autoriteiten, douaneautoriteiten en andere 
autoriteiten, de methoden voor 
bemonstering en voor 
laboratoriumanalyses, -tests en -
diagnoses, alsook de validatie en 
interpretatie ervan, traceerbaarheid, de 
opstelling van lijsten van aan controles 
onderworpen producten of goederen, 
alsook de opstelling van lijsten van landen 
of regio's die bepaalde dieren en goederen 
naar de Unie mogen uitvoeren, 
voorafgaande kennisgeving van zendingen, 
de uitwisseling van informatie, 
grenscontroleposten, isolatie en 
quarantaine, de erkenning van door derde 
landen vóór uitvoer verrichte controles,
maatregelen om een risico te beheersen of 
een eind te maken aan grootschalige en 
ernstige niet-naleving in verband met 
bepaalde dieren of goederen van oorsprong 
uit een derde land of een regio daarvan, de 
erkenning van derde landen of regio's die 
waarborgen bieden die gelijkwaardig zijn 
aan welke in de Unie gelden, en de 
intrekking van die erkenning, 
opleidingsactiviteiten voor personeel en 
programma's voor de uitwisseling van 
personeel tussen de lidstaten, moeten aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren44.

samenwerking tussen exploitanten en 
bevoegde autoriteiten en tussen bevoegde 
autoriteiten, douaneautoriteiten en andere 
autoriteiten, tests en diagnoses, alsook de 
validatie ervan, traceerbaarheid, de 
opstelling van lijsten van aan controles 
onderworpen producten of goederen, 
alsook de opstelling van lijsten van landen 
of regio's die bepaalde dieren en goederen 
naar de Unie mogen uitvoeren, 
voorafgaande kennisgeving van zendingen, 
de uitwisseling van informatie, 
grenscontroleposten, isolatie en 
quarantaine, maatregelen om een risico te 
beheersen of een eind te maken aan 
grootschalige en ernstige niet-naleving in 
verband met bepaalde dieren of goederen 
van oorsprong uit een derde land of een 
regio daarvan, de erkenning van derde 
landen of regio's die waarborgen bieden die 
gelijkwaardig zijn aan welke in de Unie 
gelden, en de intrekking van die erkenning, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren44.

__________________ __________________
44 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 44 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en
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Amendement 114
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het waarborgen 
van een geharmoniseerde aanpak ten 
aanzien van officiële controles en andere 
officiële activiteiten die worden uitgevoerd 
om de toepassing van de regelgeving van 
de Unie betreffende de voedselketen te 
waarborgen, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege het effect, de 
complexiteit, het grensoverschrijdende en 
internationale karakter ervan beter op het 
niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

Schrappen

Or. de

Motivering

Aangezien de nationale autoriteiten op verschillende manieren zijn georganiseerd, lijkt een 
geharmoniseerde rechtsgang niet doeltreffend. Bovendien heeft de wetgever niet het recht om 
zijn eigen handelingen te toetsen aan het evenredigheidscriterium. Dat is de taak van de 
rechtspraak.

Amendement 115
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelgeving betreffende levensmiddelen 
en voedselveiligheid, in elk stadium van de 
productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen, met inbegrip van 
voorschriften om eerlijke handelspraktijken 
te waarborgen, de belangen van de 
consument te beschermen en consumenten 
te informeren, alsook betreffende de 
vervaardiging en het gebruik van 
materialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te 
komen;

a) regelgeving betreffende levensmiddelen,
voedselveiligheid en voedselkwaliteit, in 
elk stadium van de productie, verwerking 
en distributie van levensmiddelen, met 
inbegrip van voorschriften om eerlijke 
handelspraktijken te waarborgen, de 
belangen van de consument te beschermen 
en consumenten te informeren, alsook 
betreffende de vervaardiging en het 
gebruik van materialen en voorwerpen die 
bestemd zijn om met levensmiddelen in 
contact te komen;

Or. en

Amendement 116
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelgeving betreffende levensmiddelen 
en voedselveiligheid, in elk stadium van de 
productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen, met inbegrip van 
voorschriften om eerlijke handelspraktijken 
te waarborgen, de belangen van de 
consument te beschermen en consumenten 
te informeren, alsook betreffende de 
vervaardiging en het gebruik van 
materialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te 
komen;

a) regelgeving betreffende levensmiddelen,
voedselveiligheid en de gezondheid van 
levensmiddelen, in elk stadium van de 
productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen, met inbegrip van 
voorschriften om eerlijke handelspraktijken 
te waarborgen, de belangen van de 
consument te beschermen en consumenten 
te informeren, alsook betreffende de 
vervaardiging en het gebruik van 
materialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te 
komen;

Or. en
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Amendement 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelgeving betreffende levensmiddelen 
en voedselveiligheid, in elk stadium van de 
productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen, met inbegrip van 
voorschriften om eerlijke handelspraktijken 
te waarborgen, de belangen van de 
consument te beschermen en consumenten 
te informeren, alsook betreffende de 
vervaardiging en het gebruik van 
materialen en voorwerpen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te 
komen;

a) regelgeving betreffende levensmiddelen 
en voedselveiligheid, in elk stadium van de 
productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen, met inbegrip van 
voorschriften om de handelskwaliteit en
eerlijke handelspraktijken te waarborgen, 
de belangen van de consument te 
beschermen en consumenten te informeren, 
alsook betreffende de vervaardiging en het 
gebruik van materialen en voorwerpen die 
bestemd zijn om met levensmiddelen in 
contact te komen;

Or. es

Motivering

Er dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat de controle van de handelskwaliteit van de 
levensmiddelen ook tot het toepassingsgebied van de verordening behoort. Op die manier kan 
fraude met levensmiddelen worden vervolgd.

Amendement 118
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelgeving betreffende de doelbewuste 
introductie in het milieu en het ingeperkte 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's);

Schrappen

Or. de
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Motivering

De regelgeving moet worden vastgesteld in de desbetreffende wetgeving aangezien ze niet 
overeenstemt met de doelstellingen van de controlevoorschriften voor het toezicht op de 
levensmiddelen.

Amendement 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelgeving betreffende de doelbewuste 
introductie in het milieu en het ingeperkte 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's);

Schrappen

Or. es

Motivering

In deze bepaling gaat het om activiteiten die doorgaans geen verband houden met de 
regelgeving betreffende de veiligheid van de voedselketen en waarvan de beoordeling, de 
maatregelen en de opvolging van de mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen, 
dieren en planten en voor het milieu al zijn vastgelegd in specifieke wetgeving.

Amendement 120
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelgeving betreffende de doelbewuste 
introductie in het milieu en het ingeperkte 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's);

b) regelgeving betreffende de doelbewuste 
introductie in het milieu van genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's);

Or. fr
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Motivering

Het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) omvat het gebruik 
van ggo's voor medische en onderzoeksdoeleinden, wat te veraf staat van het 
toepassingsgebied van de verordening.

Amendement 121
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelgeving betreffende de doelbewuste 
introductie in het milieu en het ingeperkte 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's);

b) regelgeving betreffende de doelbewuste 
introductie in het milieu en het ingeperkte 
gebruik van genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders;

Or. en

Amendement 122
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) regelgeving betreffende diervoeders en 
de veiligheid van diervoeders, in alle stadia 
van de productie, verwerking en distributie 
van diervoeders en het gebruik van 
diervoeders, met inbegrip van 
voorschriften om eerlijke handelspraktijken 
te waarborgen, de belangen van de 
consument te beschermen en consumenten 
te informeren;

c) regelgeving betreffende diervoeders en 
de veiligheid van diervoeders, in alle stadia 
van de productie, verwerking en distributie 
van diervoeders en het gebruik van 
diervoeders, met inbegrip van 
voorschriften om eerlijke handelspraktijken 
te waarborgen, de gezondheid en de 
belangen van de consument te beschermen 
en consumenten te informeren;

Or. en



AM\1013302NL.doc 63/130 PE526.075v01-00

NL

Amendement 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) regelgeving tot vaststelling van 
diergezondheidsvoorschriften;

d) regelgeving tot vaststelling van 
diergezondheidsvoorschriften, met name 
de regelgeving die rechtstreeks verband 
houdt met de naleving van de 
diergezondheidsvoorschriften door de 
exploitanten;

Or. es

Motivering

Met deze wijziging wordt ervoor gezorgd dat het voorstel uitsluitend van toepassing is op de 
exploitanten die in de diergezondheidssector werkzaam zijn, en dat de autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de ontwikkeling van de programma's voor epidemiologische surveillance en 
uitroeiingsprogramma's buiten het toepassingsgebied vallen.

Amendement 124
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) regelgeving gericht op het voorkomen 
en tot een minimum beperken van de 
risico's voor de gezondheid van mensen 
en dieren als gevolg van dierlijke 
bijproducten en daarvan afgeleide 
producten;

Schrappen

Or. de

Motivering

Voor de omgang met niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten stelt 
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Verordening (EG) nr. 1069/2009 uitvoerige gezondheidsvoorschriften en toezichtregels vast.
Deze verordening moet worden gehandhaafd.

Amendement 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) regelgeving ter preventie en 
beperking van antimicrobiële resistentie 
bij dieren en mensen en in het milieu;

Or. en

Motivering

Buitensporig gebruik van antibioticahoudende diergeneesmiddelen heeft de antimicrobiële 
resistentie bij dieren en mensen in Europa verhoogd. Deze ontwikkeling vormt een gevaar 
voor de gezondheid van dieren en mensen en voor het milieu. De Unie moet derhalve zoeken 
naar manieren om het gebruik van dergelijke diergeneesmiddelen te verminderen. De officiële 
controles moeten derhalve uitdrukkelijk ook gericht zijn op het verminderen van de 
antimicrobiële resistentie.

Amendement 126
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) regelgeving betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten;

Schrappen

Or. de

Motivering

De regelgeving moet worden vastgesteld in de desbetreffende wetgeving aangezien ze niet 
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overeenstemt met de doelstellingen van de controlevoorschriften voor het toezicht op de 
levensmiddelen.

Amendement 127
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) regelgeving betreffende beschermende
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten;

Schrappen

Or. de

Amendement 128
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) regelgeving betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten;

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) regelgeving betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 

Schrappen
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planten;

Or. es

Motivering

Deze bepaling veronderstelt een uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening 
inzake plantgezondheid, hetgeen niet was voorzien in Verordening nr. 882/2004. Door de 
uitbreiding van het toepassingsgebied zal een aanzienlijke inspanning nodig zijn om de 
controleactiviteiten met betrekking tot bepaalde terreinen van de gewasbeschermingssector 
aan te passen. De impact hiervan zal dan ook eerst moeten worden geëvalueerd, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de bijzondere kenmerken van de controle- en 
analysesystemen.

Amendement 130
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen 
en het in de handel brengen van 
teeltmateriaal;

Schrappen

Or. de

Motivering

De regelgeving moet worden vastgesteld in de desbetreffende wetgeving aangezien ze niet 
overeenstemt met de doelstellingen van de controlevoorschriften voor het toezicht op de 
levensmiddelen.

Amendement 131
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen 
en het in de handel brengen van 
teeltmateriaal;

Schrappen

Or. de

Amendement 132
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen 
en het in de handel brengen van 
teeltmateriaal;

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen 
en het in de handel brengen van 
teeltmateriaal;

Schrappen

Or. es
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Motivering

Deze bepaling veronderstelt een uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening 
inzake plantgezondheid, hetgeen niet was voorzien in Verordening nr. 882/2004. Door de 
uitbreiding van het toepassingsgebied zal een aanzienlijke inspanning nodig zijn om de 
controleactiviteiten met betrekking tot bepaalde terreinen van de gewasbeschermingssector 
aan te passen. De impact hiervan zal dan ook eerst moeten worden geëvalueerd waarbij 
rekening moet worden gehouden met de bijzondere kenmerken van de controle- en 
analysesystemen.

Amendement 134
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen en 
het in de handel brengen van 
teeltmateriaal;

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen en 
het in de handel brengen van teeltmateriaal,
met uitzondering van bosbouwkundig 
teeltmateriaal dat valt onder 
Richtlijn 1999/105/EG betreffende het in 
de handel brengen van bosbouwkundig 
teeltmateriaal;

Or. en

Motivering

Het bestaande rechtskader op het gebied van bosbouwkundig teeltmateriaal is modern en 
functioneert goed. De opneming van bosbouwkundig teeltmateriaal in deze verordening zou 
leiden tot minder flexibele, minder doeltreffende, ingewikkelde en kostbare wetgeving die de 
administratieve lasten voor boseigenaren en autoriteiten aanzienlijk verhogen zonder dat er 
voordelen tegenover staan.

Amendement 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen en 
het in de handel brengen van 
teeltmateriaal;

h) regelgeving betreffende de productie 
met het oog op het in de handel brengen en 
het in de handel brengen van teeltmateriaal, 
met uitzondering van bosbouwkundig 
teeltmateriaal dat valt onder 
Richtlijn 1999/105/EG;

Or. en

Motivering

De bestaande Richtlijn 1999/105/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 
bosbouwkundig teeltmateriaal, die tevens de controle ervan omvat, functioneert goed. De 
opneming van bosbouwkundig teeltmateriaal in de verordening officiële controles zou de 
administratieve lasten voor exploitanten en autoriteiten aanzienlijk verhogen. Bovendien stelt 
het advies dat het Permanent Comité voor de bosbouw op 4 juli 2012 heeft vastgesteld dat 
bosbouwkundig teeltmateriaal moet worden uitgesloten van de verordening officiële controles 
en de verordening teeltmateriaal.

Amendement 136
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) regelgeving tot vaststelling van 
voorschriften voor het in de handel 
brengen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en het 
duurzaam gebruik van pesticiden;

Schrappen

Or. de

Motivering

De regelgeving moet worden vastgesteld in de desbetreffende wetgeving aangezien ze niet 
overeenstemt met de doelstellingen van de controlevoorschriften voor het toezicht op de 
levensmiddelen.
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Amendement 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) regelgeving betreffende biologische 
productie en de etikettering van 
biologische producten;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Controles op het vlak van biologische landbouw verschillen van nature erg van controles 
inzake voedselveiligheid in de ruime zin van het woord. In deze sector gaat het er immers om 
te controleren of een bestek wordt nageleefd, waarbij de controles voornamelijk steunen op 
productieregels zonder enige verwijzing naar voedselveiligheid. Er is dan ook geen 
doorslaggevende reden om biologische landbouw in de verordening over horizontale 
controles op te nemen.

Amendement 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) regelgeving betreffende het gebruik en 
de etikettering van beschermde 
oorsprongsbenamingen, beschermde 
geografische aanduidingen en 
gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Controles op het vlak van beschermde oorsprongsbenamingen verschillen van nature erg van 
controles inzake voedselveiligheid in de ruime zin van het woord. In deze sector gaat het er 
immers om te controleren of een bestek wordt nageleefd, waarbij de controles voornamelijk 
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steunen op productieregels zonder enige verwijzing naar voedselveiligheid. Er is dan ook 
geen doorslaggevende reden om beschermde oorsprongsbenamingen in de verordening over 
horizontale controles op te nemen.

Amendement 139
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) regelgeving betreffende de 
marktintroductie en het gebruik van 
diergeneesmiddelen.

Or. fr

Motivering

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen dierenfarmacie en de daarop van toepassing 
zijnde controles enerzijds en diergezondheid en voedselveiligheid anderzijds. Daarom moeten 
voor deze domeinen dezelfde regels gelden, met inbegrip van de controles op de bevoegde 
autoriteiten door de diensten van de Commissie.

Amendement 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) regelgeving betreffende de controle 
van bepaalde stoffen en residuen in 
levende dieren en in producten daarvan;

Or. es

Motivering

Uit de toelichting en de overwegingen van het voorstel blijkt duidelijk dat de controle van 
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bepaalde stoffen en residuen in levende dieren en in producten daarvan, die al eerder door 
andere regelgeving is geregeld, deel uitmaakt van het voorstel van de Commissie. 
Desondanks komt deze controle niet specifiek voor in artikel 1, maar moet daar bijgevolg in 
worden opgenomen zodat er geen twijfel bestaat over het toepassingsgebied van de 
regelgeving.

Amendement 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) naar derde landen zullen worden 
uitgevoerd;

Schrappen

Or. es

Motivering

Het is duidelijk dat de uitvoer buiten het toepassingsgebied van deze verordening moet 
blijven, aangezien de uitvoer geen invloed heeft op de gemeenschappelijke markt. Bovendien 
zou de inhoud van bepaalde artikelen onverenigbaar zijn met het subsidiariteitsbeginsel 
volgens welke elke lidstaat hierover zelf moet kunnen beslissen.

Amendement 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Verordening (EG) nr. 1234/2007; a) Verordening (EG) nr. 1234/2007 
betreffende het beheer van de eigen 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten, zoals productiequota, 
contingenten en interventies. 
Desalniettemin is deze verordening wel 
van toepassing op de officiële controle 
van de beschermde 
oorsprongsbenamingen en de beschermde 
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geografische aanduidingen voor wijnen;

Or. es

Motivering

In Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt de officiële controle van de beschermde 
oorsprongsbenamingen (BOB) en de BGA voor wijnen geregeld. Het is niet duidelijk waarom 
de BOB en de BGA voor wijnen niet op een vergelijkbare of uniforme manier worden 
behandeld als de BOB en BGA voor landbouwproducten en levensmiddelen (Verordening nr. 
1151/2012) en gedistilleerde dranken (Verordening nr. 110/2008). Technisch gezien valt dit 
niet te rechtvaardigen en het is dan ook niet aanvaardbaar.

Amendement 143
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "officiële controle": elke vorm van 
controle die de bevoegde autoriteiten 
verrichten om de naleving te verifiëren 
van:

1. "officiële controle": elke vorm van 
controle, inclusief de controle van de 
vereisten voor dieren en goederen uit 
derde landen, die bestemd zijn voor 
uitvoer naar derde landen, die de 
bevoegde autoriteiten verrichten om de 
naleving te verifiëren van:

Or. pl

Amendement 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze verordening; Schrappen

Or. es



PE526.075v01-00 74/130 AM\1013302NL.doc

NL

Motivering

Aangezien in de artikelen 5, 11 en 137 reeds in mechanismen wordt voorzien voor de controle 
op naleving van de verordening, is het niet nodig dit ook in de definities te vermelden en de 
controle van de exploitanten en de bevoegde autoriteiten op hetzelfde niveau te plaatsen en in 
dezelfde omstandigheden te laten plaatsvinden. Het amendement dat hier wordt voorgesteld is 
eenvoudig, aangezien het volstaat om alinea 1, punt 2, letter a van artikel 2 te schrappen 
zonder dat dit op enige wijze afbreuk doet aan de essentie van de verordening.

Amendement 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving om de toepassing van die 
regelgeving te waarborgen;

b) de in artikel 1, lid 2, doch niet onder d) 
en g), bedoelde regelgeving om de 
toepassing van die regelgeving te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 146
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de centrale autoriteiten van een lidstaat 
die bevoegd zijn voor de organisatie van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten, overeenkomstig deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving;

a) de centrale autoriteiten van een lidstaat 
die bevoegd zijn voor de organisatie en 
uitvoering van officiële controles en 
andere officiële activiteiten, zoals de 
afgifte van certificaten of verklaringen, de 
aanwijzing van laboratoria, de informatie-
uitwisseling in de zin van samenwerking 
van de autoriteiten evenals de besluiten 
over maatregelen voor de aanpak van 
niet-naleving, overeenkomstig deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving;
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Or. de

Motivering

Er moet worden beklemtoond dat de bevoegde autoriteiten niet alleen verantwoordelijk zijn
voor de organisatie van de officiële controles, maar ook voor de uitvoering daarvan. 
Bovendien moeten er ten minste enkele concrete voorbeelden worden gegeven ter 
verduidelijking van het begrip "andere officiële activiteiten". 

Amendement 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de centrale autoriteiten van een lidstaat 
die bevoegd zijn voor de organisatie van 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten, overeenkomstig deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving;

a) de centrale autoriteiten van een lidstaat 
die bevoegd zijn voor de organisatie of de 
uitvoering van officiële controles en 
andere officiële activiteiten, 
overeenkomstig deze verordening en de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving;

Or. es

Motivering

Deze definitie in zijn huidige formulering sluit de autoriteiten uit die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van officiële controles.

Amendement 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) elke andere autoriteit waaraan die 
verantwoordelijkheid is opgedragen;

b) elke andere lokale of regionale
autoriteit waaraan die bevoegdheid is 
opgedragen;
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Or. es

Motivering

Het is beter de terminologie van Verordening 882/04 aan te houden, zodat het verschil met 
het concept overheidsinstantie als bedoeld in artikel 3 duidelijk is.

Amendement 149
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) elke andere autoriteit waaraan die 
verantwoordelijkheid is opgedragen;

b) elke andere openbare autoriteit waaraan 
die verantwoordelijkheid is opgedragen;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de instanties die officiële controles verrichten, onafhankelijk zijn van 
de exploitanten die aan officiële controles zijn onderworpen, mogen alleen openbare 
autoriteiten worden belast met de uitvoering van officiële controles of andere officiële 
activiteiten.

Amendement 150
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "dieren": dieren als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

6. "dieren": dieren als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], met 
uitzondering van gezelschapsdieren;

Or. de
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Motivering

Aangezien er andere controlevoorschriften gelden voor gezelschapsdieren, moeten deze uit de 
definitie worden gehaald.

Amendement 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "dieren": dieren als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

6) "dieren": dieren als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], waarop een 
of meerdere bepalingen van de in artikel 
1, lid 2, bedoelde regelgeving van 
toepassing zijn;

Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied van deze verordening betreffende controles moet, wat dierenwelzijn 
betreft, worden beperkt tot de gewervelden.

Amendement 152
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. "genetisch gemodificeerde 
diervoeders": genetisch gemodificeerde 
diervoeders als gedefinieerd in artikel 2, 
lid 7, van Verordening (EG) nr. 
1829/2003;
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Or. pl

Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. "genetisch gemodificeerde 
organismen die in de diervoeding worden 
gebruikt": genetisch gemodificeerde 
organismen die in de diervoeding worden 
gebruikt als gedefinieerd in artikel 2, 
lid 9, van Verordening (EG) nr. 
1829/2003;

Or. pl

Amendement 154
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quater. "exploitant van een 
diervoederbedrijf": exploitant van een 
diervoederbedrijf als gedefinieerd in 
artikel 3, letter b, van Verordening (EG) 
nr. 183/2005;

Or. pl

Amendement 155
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "plaagorganismen": 
plaagorganismen als gedefinieerd in 
artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze definitie in deze 
verordening niet nodig.

Amendement 156
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "plaagorganismen": 
plaagorganismen als gedefinieerd in 
artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. de

Amendement 157
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12



PE526.075v01-00 80/130 AM\1013302NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "plaagorganismen": 
plaagorganismen als gedefinieerd in 
artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. en

Amendement 158

Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "plaagorganismen": 
plaagorganismen als gedefinieerd in 
artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. es

Motivering

De schrapping van deze bepaling wordt voorgesteld overeenkomstig het amendement van 
artikel 1, lid 2, letter g.

Amendement 159
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13



AM\1013302NL.doc 81/130 PE526.075v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "planten": planten als gedefinieerd in 
artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze definitie in deze 
verordening niet nodig.

Amendement 160
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "planten": planten als gedefinieerd in 
artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. de

Amendement 161
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "planten": planten als gedefinieerd in 
artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. en

Amendement 162
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "teeltmateriaal": teeltmateriaal als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze definitie in deze 
verordening niet nodig.

Amendement 163
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "teeltmateriaal": teeltmateriaal als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

Schrappen

Or. de

Amendement 164
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "teeltmateriaal": teeltmateriaal als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

Schrappen

Or. en

Amendement 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) "teeltmateriaal": teeltmateriaal als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van 

Schrappen
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Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number, 
date, title and, in a footnote, the OJ 
reference for the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material];

Or. es

Motivering

De schrapping van deze bepaling wordt voorgesteld overeenkomstig het amendement van 
artikel 1, lid 2, letter h.

Amendement 166
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "gewasbeschermingsmiddelen": 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1107/2009;

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze definitie in deze 
verordening niet nodig.

Amendement 167
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "gewasbeschermingsmiddelen": 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009;

15. "gewasbeschermingsmiddelen": 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009, ongeacht 
de grootte van de verpakking;

Or. en

Amendement 168
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. "uitheemse soorten": soorten, 
ondersoorten of lagere taxa die zijn 
ingevoerd buiten het gebied waar zij in het 
verleden of op dat moment van nature 
voorkwamen, met inbegrip van alle delen, 
geslachtscellen, zaadcellen, eicellen of 
propagulen van die soorten alsook alle 
kruisingen, variëteiten of rassen, die 
kunnen overleven en zich vervolgens 
kunnen voortplanten;

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze definitie in deze 
verordening niet nodig.

Amendement 169
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. "uitheemse soorten": soorten, 
ondersoorten of lagere taxa die zijn 
ingevoerd buiten het gebied waar zij in het 
verleden of op dat moment van nature 
voorkwamen, met inbegrip van alle delen, 
geslachtscellen, zaadcellen, eicellen of 
propagulen van die soorten alsook alle 
kruisingen, variëteiten of rassen, die 
kunnen overleven en zich vervolgens 
kunnen voortplanten;

Schrappen

Or. de

Amendement 170
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. "uitheemse soorten": soorten, 
ondersoorten of lagere taxa die zijn 
ingevoerd buiten het gebied waar zij in het 
verleden of op dat moment van nature 
voorkwamen, met inbegrip van alle delen, 
geslachtscellen, zaadcellen, eicellen of 
propagulen van die soorten alsook alle 
kruisingen, variëteiten of rassen, die 
kunnen overleven en zich vervolgens 
kunnen voortplanten;

Schrappen

Or. en

Amendement 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16) "uitheemse soorten": soorten, 
ondersoorten of lagere taxa die zijn 
ingevoerd buiten het gebied waar zij in het 
verleden of op dat moment van nature 
voorkwamen, met inbegrip van alle delen, 
geslachtscellen, zaadcellen, eicellen of 
propagulen van die soorten alsook alle 
kruisingen, variëteiten of rassen, die 
kunnen overleven en zich vervolgens 
kunnen voortplanten;

Schrappen

Or. es

Motivering

De schrapping van deze bepaling wordt voorgesteld in overeenstemming met het in artikel 1 
gedefinieerde toepassingsgebied.

Amendement 172
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. "plantaardige producten": 
plantaardige producten als gedefinieerd 
in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze definitie in deze 
verordening niet nodig.
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Amendement 173
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. "plantaardige producten": 
plantaardige producten als gedefinieerd 
in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. de

Amendement 174
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. "plantaardige producten": 
plantaardige producten als gedefinieerd 
in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

Schrappen

Or. en

Amendement 175
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. "ander materiaal": ander materiaal 
als gedefinieerd in artikel 2, punt 4, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

Schrappen

Or. de

Amendement 176
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20. "ander materiaal": ander materiaal 
als gedefinieerd in artikel 2, punt 4, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ambtenaar van de bevoegde autoriteiten 
die bevoegd is officiële certificaten van die 
autoriteiten te ondertekenen;

a) elke natuurlijke of rechtspersoon die 
officieel is erkend door de bevoegde 
autoriteiten en door deze is gemachtigd om
officiële certificaten van die autoriteiten te 
ondertekenen en af te geven;
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Or. es

Amendement 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving daarin voorziet: elke andere 
persoon die bevoegd is officiële 
certificaten van de bevoegde autoriteiten te 
ondertekenen;

b) als de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving daarin voorziet: elke andere 
persoon die bevoegd is officiële 
certificaten van de bevoegde autoriteiten te 
ondertekenen en af te geven;

Or. es

Amendement 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 24 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze verordening; Schrappen

Or. es

Motivering

Aangezien in de artikelen 5, 11 en 137 reeds mechanismen worden voorzien voor de controle 
op de naleving van de verordening, is het niet nodig dit ook in de definities te vermelden en de 
controle van de exploitanten en de bevoegde autoriteiten op hetzelfde niveau te plaatsen en in 
dezelfde omstandigheden te laten plaatsvinden.

Amendement 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25. "officiële verklaring": etiket, merk of 
andersoortige verklaring die wordt 
afgegeven door de exploitanten onder 
toezicht, via specifieke officiële controles, 
van de bevoegde autoriteiten dan wel door 
de bevoegde autoriteiten zelf, en een 
garantie biedt voor de naleving van een of 
meer voorschriften die zijn vastgesteld in 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving;

25."officiële verklaring": zegel, merk of 
andersoortige verklaring buiten het kader 
van de gezondheidssector die wordt 
afgegeven door de bevoegde autoriteiten 
dan wel onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten, en een garantie biedt voor de 
naleving van een of meer voorschriften die 
zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving;

Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk een onderscheid te maken tussen de officiële verklaringen en de 
verklaringen die in het kader van de gezondheidssector worden afgegeven, aangezien in het 
laatste geval alleen de bevoegde autoriteit gemachtigd is de voorwaarden voor de afgifte te 
garanderen.

Amendement 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis. "officieel zegel of merkteken": 
zegel of merkteken dat door de bevoegde 
autoriteit op de dieren of producten wordt 
aangebracht en aangeeft dat op het 
moment van aanbrenging de officiële 
controles met betrekking tot de in artikel 
1, lid 2, bedoelde regelgeving hadden 
plaatsgevonden;

Or. es
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Motivering

Deze definitie moet worden toegevoegd omdat de benaming "verklaring" niet duidelijk maakt 
of het een zegel, een gezondheidsmerk, een etiket, een document of iets anders betreft.

Amendement 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 ter. "gezondheidsverklaring": een door 
de bevoegde autoriteit afgegeven 
gezondheidsverklaring over de naleving 
van de vereisten aangaande de officiële 
controle met betrekking tot de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving.

Or. es

Motivering

In de loop van de tekst blijkt dat "officiële verklaring" twee verschillende betekenissen heeft. 
Het doel van deze definitie is het verduidelijken en onderscheiden van de verschillende 
termen.

Amendement 183
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26. "exploitant": elke natuurlijke of
rechtspersoon die onderworpen is aan een 
of meer verplichtingen die zijn vervat in de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving, 
met uitzondering van de bevoegde 
autoriteiten en de andere organen die met 
officiële controles en andere officiële 

26. "exploitant": elke natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of organisatorische eenheid 
zonder rechtspersoonlijkheid die 
onderworpen is aan een of meer 
verplichtingen die zijn vervat in de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving, met 
uitzondering van de bevoegde autoriteiten 
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activiteiten zijn belast; en de andere organen die met officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
zijn belast;

Or. pl

Amendement 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27) "zending": een aantal dieren of een
hoeveelheid goederen van dezelfde aard, 
klasse of omschrijving, vallend onder 
hetzelfde officiële certificaat, dezelfde 
officiële verklaring of hetzelfde andere 
document, dat of die met hetzelfde 
vervoermiddel wordt vervoerd en dezelfde 
oorsprong heeft; een zending kan uit een 
of meer partijen bestaan;

27) "zending": aantal dieren van dezelfde 
soort of hoeveelheid producten van 
dezelfde aard, waarvoor dezelfde officiële 
certificaten, veterinaire documenten of 
andere door de wetgeving voorgeschreven
documenten gelden, dat of die met 
hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en 
dat of die afkomstig is uit hetzelfde derde 
land of gedeelte van een derde land;

Or. es

Motivering

Dit is de huidige bestaande definitie die is opgenomen in de sectorale wetgeving (Richtlijnen 
97/78 en 91/496).

Amendement 185
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dieren of goederen; a) dieren, planten, plantaardige producten 
en ander materiaal of goederen;

Or. en
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Amendement 186
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) activiteiten waarover exploitanten 
zeggenschap hebben en die onder de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
vallen, alsmede apparatuur, 
vervoermiddelen, stoffen en materialen die 
voor de uitvoering van die activiteiten 
worden gebruikt;

b) activiteiten waarover exploitanten 
zeggenschap hebben en die onder de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
vallen, alsmede apparatuur, 
vervoermiddelen, stoffen, materialen en 
gewasbeschermingsmiddelen die voor de 
uitvoering van die activiteiten worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 187
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) activiteiten waarover exploitanten 
zeggenschap hebben en die onder de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
vallen, alsmede apparatuur, 
vervoermiddelen, stoffen en materialen die 
voor de uitvoering van die activiteiten 
worden gebruikt;

b) activiteiten waarover exploitanten 
zeggenschap hebben en die onder de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
vallen, alsmede apparatuur, 
vervoermiddelen, stoffen, materialen en 
voorzorgsmaatregelen die voor de 
uitvoering van die activiteiten worden 
gebruikt;

Or. en

Motivering

De certificering van de biologische landbouw is gebaseerd op een procesbenadering. Dit 
specifieke kenmerk moet worden benadrukt om het controlesysteem voor de biologische 
landbouw in stand te houden.
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Amendement 188
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) plaatsen waar exploitanten hun 
activiteiten verrichten;

c) plaatsen waar exploitanten hun 
activiteiten verrichten, waar nodig met 
inbegrip van aanpalende arealen;

Or. en

Amendement 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de documenten ter ondersteuning 
van a), b) en c).

Or. es

Motivering

De controle of de documenten voldoen aan de bestaande regelgeving is een zeer belangrijk 
onderdeel van de inspecties.

Amendement 190
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30. "audit": een systematisch en 30. "verificatie": een systematisch en 
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onafhankelijk onderzoek om te bepalen of 
activiteiten en de resultaten daarvan met de 
geplande regelingen overeenstemmen en of 
deze regelingen op doeltreffende wijze 
worden uitgevoerd en geschikt zijn om de 
gestelde doelen te bereiken;

onafhankelijk onderzoek om te bepalen of 
activiteiten en de resultaten daarvan met de 
geplande regelingen overeenstemmen en of 
deze regelingen op doeltreffende wijze 
worden uitgevoerd en geschikt zijn om de 
gestelde doelen te bereiken;

Or. de

Motivering

Behoud van het begrip dat tot dusver in het Duits werd gebruikt. (Nota van vertaler: het 
Duitse begrip waar het hier om gaat, is “Überprüfung” dat in de reeds bestaande 
Nederlandse vertaling van dit voorstel voor een verordening consistent werd vertaald als 
“verificatie”).

Amendement 191
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis. "monitoring": het uitvoeren van 
een gestructureerde reeks waarnemingen 
of metingen teneinde een overzicht te 
krijgen van de mate waarin de wetgeving 
inzake diervoeders of levensmiddelen en 
de voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn worden nageleefd als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 8, van 
Verordening (EG) nr. 882/2004;

Or. pl

Amendement 192
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 30 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 ter. "traceerbaarheid": mogelijkheid 
om een levensmiddel, diervoeder, 
voedselproducerend dier of stof die 
bestemd is om in een levensmiddel of 
diervoeder te worden verwerkt of waarvan 
kan worden verwacht dat zij daarin wordt 
verwerkt, door alle stadia van de 
productie, verwerking en distributie te 
traceren en te volgen als gedefinieerd in 
artikel 3, lid 15, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002;

Or. pl

Amendement 193
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33. "gevaar": agens of toestand die een 
schadelijke uitwerking op de gezondheid 
van mensen, dieren of planten, het 
dierenwelzijn of het milieu kan hebben;

33. "gevaar": agens of toestand die een 
schadelijke uitwerking op de gezondheid 
van mensen of dieren, het dierenwelzijn of 
het milieu kan hebben;

Or. en

Amendement 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) "gevaar": agens of toestand die een 
schadelijke uitwerking op de gezondheid 
van mensen, dieren of planten, het 

33) "gevaar": agens of toestand die een 
schadelijke uitwerking op de gezondheid 
van mensen of dieren, het dierenwelzijn of 
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dierenwelzijn of het milieu kan hebben; het milieu kan hebben;

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het voorgestelde amendement van artikel 1, lid 2, letter g, van het 
ontwerp van verordening. 

Amendement 195
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. "plaats van uitgang": een 
grenscontrolepost of andere door een 
lidstaat aangewezen plaats waar dieren die 
onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 vallen, het 
douanegebied van de Unie verlaten;

36. "plaats van uitgang": een 
grenscontrolepost of andere door een 
lidstaat aangewezen plaats waar dieren die 
onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 vallen, het 
douanegebied van de Unie verlaten, en 
voor zendingen van producten van 
dierlijke oorsprong in een 
doorvoerprocedure;

Or. pl

Amendement 196
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. "gemachtigde instantie": derde partij 
waaraan de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles hebben gedelegeerd;

38. "gemachtigde instantie": een 
onafhankelijke derde partij waaraan de 
bevoegde autoriteiten specifieke taken in 
verband met officiële controles hebben 
gedelegeerd;
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Or. en

Motivering

Om belangenconflicten te vermijden mag de verrichting van controletaken alleen worden 
gedelegeerd aan derde partijen die volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten die aan 
officiële controles zijn onderworpen.

Amendement 197
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. "gemachtigde instantie": derde partij 
waaraan de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles hebben gedelegeerd;

38. "gemachtigde instantie": een 
onafhankelijke derde partij waaraan de 
bevoegde autoriteiten specifieke taken in 
verband met officiële controles hebben 
gedelegeerd;

Or. en

Amendement 198
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. "controleautoriteit voor biologische 
producten": overheidsinstantie van een 
lidstaat waaraan de bevoegde autoriteiten 
hun bevoegdheden in verband met de 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 geheel of gedeeltelijk hebben 
opgedragen, in voorkomend geval met 
inbegrip van de overeenkomstige instantie 
van een derde land of die in een derde land 
werkzaam is;

39. "controleautoriteit voor biologische 
producten": overheidsinstantie van een 
lidstaat waaraan de bevoegde autoriteiten 
hun bevoegdheden voor het toezicht en de 
controle op de biologische productie en 
biologische producten in verband met de 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 geheel of gedeeltelijk hebben 
opgedragen, in voorkomend geval met 
inbegrip van de overeenkomstige instantie 
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van een derde land of die in een derde land 
werkzaam is;

Or. bg

Amendement 199
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41. "screening": vorm van officiële 
controle waarbij een geplande reeks 
waarnemingen of metingen wordt gedaan 
om een overzicht te krijgen van de mate 
waarin deze verordening en de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving worden 
nageleefd;

41. "monitoring": vorm van officiële 
controle waarbij een geplande reeks 
waarnemingen of metingen wordt gedaan 
om een overzicht te krijgen van de mate 
waarin deze verordening en de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving worden 
nageleefd;

Or. de

Motivering

Behoud van het begrip dat tot dusver in het Duits werd gebruikt. (Nota van vertaler: het 
Duitse begrip waar het hier om gaat, is “Beobachtung”).

Amendement 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41) "screening": vorm van officiële 
controle waarbij een geplande reeks 
waarnemingen of metingen wordt gedaan 
om een overzicht te krijgen van de mate 
waarin deze verordening en de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving worden 
nageleefd;

41) "monitoring": vorm van officiële 
controle waarbij een geplande reeks 
waarnemingen of metingen wordt gedaan 
om een overzicht te krijgen van de mate 
waarin deze verordening en de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving worden 
nageleefd;
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Or. es

Motivering

De definities van 882/2004 van respectievelijk monitoring en bewaking worden bijna in hun 
geheel overgenomen in het huidige voorstel. De huidige termen moet dan ook vervangen 
worden door "monitoring" en "bewaking" om te zorgen voor coherentie met andere eenheden 
van de Unie (EFSA; Eurostat).

Amendement 201
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42. "gerichte screening": vorm van 
officiële controle waarbij waarnemingen 
worden gedaan betreffende een of meer 
exploitanten of hun activiteiten;

42. "gerichte monitoring": vorm van 
officiële controle waarbij waarnemingen 
worden gedaan betreffende een of meer 
exploitanten of hun activiteiten;

Or. de

Motivering

Afstemming met de Duitse woordkeuze in punt 41 - daar werd "Screening" vervangen door 
"Beobachtung" (in het NL werd "screening" vervangen door "monitoring").

Amendement 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42) "gerichte screening": vorm van 
officiële controle waarbij waarnemingen 
worden gedaan betreffende een of meer 
exploitanten of hun activiteiten;

42) "bewaking": vorm van officiële 
controle waarbij waarnemingen worden 
gedaan betreffende een of meer 
exploitanten of hun activiteiten;

Or. es
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Motivering

De definities van 882/2004 van respectievelijk monitoring en bewaking worden bijna in hun 
geheel overgenomen in het huidige voorstel. De huidige termen moet dan ook vervangen 
worden door "monitoring" en "bewaking" om te zorgen voor coherentie met andere eenheden 
van de Unie (EFSA; Eurostat).

Amendement 203
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44. "gelijkwaardigheid" of 
"gelijkwaardig":

Schrappen

a) de mogelijkheid om met verschillende 
systemen of maatregelen dezelfde 
doelstellingen te verwezenlijken;

b) verschillende systemen of maatregelen 
waarmee dezelfde doelstellingen kunnen 
worden verwezenlijkt;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. De overwegingen moeten ook 
worden aangepast.)

Or. en

Motivering

Het gevaar bestaat dat producten uit derde landen worden aangemerkt als "gelijkwaardig", 
terwijl ze in de ogen van velen niet werkelijk aan de EU-wetgeving voldoen. Opneming van 
dit begrip in de verordening creëert onbeheersbare mogelijkheden tot misbruik (bijvoorbeeld 
wat betreft de behandeling van karkassen en hormoongebruik in de vleesproductie).

Amendement 204
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 44 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44. "gelijkwaardigheid" of "gelijkwaardig": 44. "gelijkwaardigheid" of "gelijkwaardig": 
systemen die in grote lijnen gelijk zijn en 
waarmee dezelfde doelstellingen kunnen 
worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 205
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 44 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mogelijkheid om met verschillende 
systemen of maatregelen dezelfde 
doelstellingen te verwezenlijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 206
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 44 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verschillende systemen of maatregelen 
waarmee dezelfde doelstellingen kunnen 
worden verwezenlijkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

46) "documentencontrole": onderzoek van 
de officiële certificaten, officiële 
verklaringen en andere documenten, met 
inbegrip van handelsdocumenten, die de 
zending moeten vergezellen 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving, artikel 54, lid 1, of 
de overeenkomstig artikel 75, lid 3, 
artikel 125, lid 4, artikel 127, lid 1, en 
artikel 128, lid 1, vastgestelde 
uitvoeringshandelingen;

46) "documentencontrole": onderzoek van 
de officiële certificaten en andere 
documenten, met inbegrip van 
handelsdocumenten, die de zending moeten 
vergezellen overeenkomstig de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving, artikel 54, 
lid 1, of de overeenkomstig artikel 75, 
lid 3, artikel 125, lid 4, artikel 127, lid 1, en 
artikel 128, lid 1, vastgestelde 
uitvoeringshandelingen;

Or. es

Motivering

De controle van de verklaring behoort niet tot de documentencontrole, maar tot de 
overeenstemmingscontrole.

Amendement 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

47) "overeenstemmingscontrole": visuele 
inspectie om te verifiëren of de inhoud en 
etikettering van een zending, met inbegrip 
van merken op dieren, zegels en 
vervoermiddelen, overeenstemmen met de 
informatie in de officiële certificaten, 
officiële verklaringen en andere 
documenten die de zending vergezellen;

47) "overeenstemmingscontrole": visuele 
inspectie om te verifiëren of de inhoud en 
etikettering van een zending, met inbegrip
van merken op dieren, verklaringen, zegels 
en vervoermiddelen, overeenstemmen met 
de informatie in de officiële certificaten, 
officiële verklaringen en andere 
documenten die de zending vergezellen;

Or. es
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Motivering

De controle van de verklaring behoort niet tot de documentencontrole, maar tot de 
overeenstemmingscontrole.

Amendement 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

48) "materiële controle": controle 
betreffende dieren of goederen en, in 
voorkomend geval, betreffende 
verpakkingen, vervoermiddelen, 
etikettering en temperatuur, alsmede 
bemonstering voor analyses, tests en 
diagnoses en andere controles die 
noodzakelijk zijn om de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving te 
verifiëren;

48) "materiële controle": controle 
betreffende dieren of goederen die de 
controle betreffende verpakkingen, 
vervoermiddelen, etikettering en 
temperatuur kan omvatten, alsmede 
bemonstering voor analyses, tests en 
diagnoses en andere controles die 
noodzakelijk zijn om de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving te 
verifiëren;

Or. es

Motivering

De voorgestelde definitie is vollediger en coherenter.

Amendement 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49. "overladen": verplaatsing van goederen 
waarop de in artikel 45, lid 1, bedoelde 
officiële controles van toepassing zijn en
die over zee of door de lucht uit een derde 
land aankomen, uit het betrokken vaartuig 

49. "overladen": verplaatsing van goederen 
die over zee of door de lucht uit een derde 
land aankomen, uit het betrokken vaartuig 
of vliegtuig, waarbij zij in dezelfde haven 
of op hetzelfde vliegveld, met het oog op 



PE526.075v01-00 106/130 AM\1013302NL.doc

NL

of vliegtuig, waarbij zij in dezelfde haven 
of op hetzelfde vliegveld, met het oog op 
verder vervoer, onder douanetoezicht in 
een ander vaartuig of vliegtuig worden 
overgebracht;

verder vervoer, onder douanetoezicht in 
een ander vaartuig of vliegtuig worden 
overgebracht;

Or. es

Motivering

Het wordt niet nuttig geacht de zendingen in doorvoer naar een derde land te controleren.

Amendement 211
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49. "overladen": verplaatsing van goederen 
waarop de in artikel 45, lid 1, bedoelde 
officiële controles van toepassing zijn en 
die over zee of door de lucht uit een derde 
land aankomen, uit het betrokken vaartuig 
of vliegtuig, waarbij zij in dezelfde haven 
of op hetzelfde vliegveld, met het oog op 
verder vervoer, onder douanetoezicht in 
een ander vaartuig of vliegtuig worden 
overgebracht;

49. "overladen": verplaatsing van goederen 
of dieren waarop de in artikel 45, lid 1, 
bedoelde officiële controles van toepassing 
zijn en die over zee of door de lucht uit een 
derde land aankomen, uit het betrokken 
vaartuig of vliegtuig, waarbij zij in 
dezelfde haven of op hetzelfde vliegveld, 
met het oog op verder vervoer, onder 
douanetoezicht in een ander vaartuig of 
vliegtuig worden overgebracht;

Or. pl

Amendement 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49 bis. "binnenbrengen": het 
binnenkomen van goederen in het 
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douanegebied van de Unie, met 
uitzondering van de goederen die met 
vervoersmiddelen worden vervoerd die de 
territoriale wateren of het luchtruim van 
het douanegebied alleen doorkruisen 
zonder er halt te houden, die bestemd zijn 
om in de Unie of een derde land te worden 
ingevoerd in het kader van de 
doorvoerregeling of na opslag in de Unie.

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld deze definitie uit Verordening nr. 882/2004 op te nemen om de 
zendingen af te dekken die in het kader van de doorvoerregeling in de EU worden 
binnengebracht of die in de Unie worden opgeslagen in afwachting van hun verdere 
douanebehandeling en die mogelijk toch niet in de EU worden ingevoerd.

Amendement 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53) "officiële inbewaringneming": de 
procedure waarmee de bevoegde autoriteit 
verhindert dat dieren en goederen waarop 
officiële controles van toepassing zijn, 
worden verplaatst of gemanipuleerd in 
afwachting van het besluit over de 
bestemming ervan; deze procedure omvat 
de opslag door exploitanten onder controle 
van de bevoegde autoriteiten;

53) "officiële inbewaringneming": de 
procedure waarmee de bevoegde autoriteit 
de beweging of verplaatsing, en in 
voorkomend geval het in de handel 
brengen van dieren, producten of
goederen waarop officiële controles van 
toepassing zijn in het kader van deze 
verordening, verbiedt of beperkt, om te 
verhinderen dat ze worden verplaatst,
gemanipuleerd of in de handel worden 
gebracht in afwachting van het besluit over 
de bestemming ervan; deze procedure 
omvat de opslag door exploitanten onder 
controle van de bevoegde autoriteiten of 
door de autoriteiten zelf;

Or. es
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Motivering

Deze formulering is duidelijker en dus beter.

Amendement 214
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

53. "officiële inbewaringneming": de 
procedure waarmee de bevoegde autoriteit 
verhindert dat dieren en goederen waarop 
officiële controles van toepassing zijn, 
worden verplaatst of gemanipuleerd in 
afwachting van het besluit over de 
bestemming ervan; deze procedure omvat 
de opslag door exploitanten onder controle 
van de bevoegde autoriteiten;

53. "officiële inbewaringneming": de 
procedure waarmee de bevoegde autoriteit 
verhindert dat dieren en goederen waarop 
officiële controles van toepassing zijn, 
worden verplaatst of gemanipuleerd in 
afwachting van het besluit over de 
bestemming ervan; deze procedure omvat 
de opslag door exploitanten volgens de 
aanwijzingen en onder controle van de 
bevoegde autoriteiten;

Or. de

Amendement 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

56) "controleplan": een door de bevoegde 
autoriteiten opgestelde beschrijving met 
informatie over de structuur en organisatie 
van het officiële controlesysteem en de 
werking ervan, alsook de gedetailleerde 
planning van de officiële controles die in 
een bepaalde periode op elk van de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde gebieden zullen 
worden uitgevoerd;

56) "controleplan": een door de bevoegde 
autoriteiten opgestelde beschrijving met 
informatie over de structuur en organisatie 
van het officiële controlesysteem;

Or. es
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Motivering

De definitie van Verordening 882/2004 is duidelijker en wordt bijgevolg aangehouden.

Amendement 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

57 bis. "handelskwaliteit": het geheel van 
eigenschappen en kenmerken van een
levensmiddel dat voortvloeit uit de 
voorschriften in de bindende bepalingen 
betreffende grondstoffen of ingrediënten 
die worden gebruikt in de productie ervan, 
de bij de productie toegepaste processen 
en de samenstelling en presentatie van het 
eindproduct.

Or. es

Motivering

Overeenkomstig de opmerking bij artikel 1, lid 2, letter a.

Amendement 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk van de 
gebieden waarop de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving van toepassing is, de
bevoegde autoriteit of autoriteiten aan 
waaraan zij de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van officiële controles en 
andere officiële activiteiten opdragen.

1. De lidstaten hebben voor elk van de 
gebieden waarop de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving van toepassing is, 
een bevoegde autoriteit of autoriteiten die 
verantwoordelijk is/zijn voor het plannen, 
organiseren en in voorkomend geval 
uitvoeren van officiële controles.
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Or. es

Motivering

Het concept "de verantwoordelijkheid opdragen" is niet duidelijk. Omdat een lidstaat geen 
instantie is, moeten dergelijke zaken worden overgelaten aan een bevoegde autoriteit van de 
lidstaat.

Amendement 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van officiële controles of andere officiële 
activiteiten voor hetzelfde gebied aan meer 
dan een bevoegde autoriteit op nationaal, 
regionaal of plaatselijk niveau opdraagt, of 
wanneer de overeenkomstig lid 1 
aangewezen bevoegde autoriteiten uit 
hoofde van die aanwijzing specifieke 
verantwoordelijkheden voor officiële 
controles of andere officiële activiteiten
aan andere openbare autoriteiten mogen 
overdragen, moet de lidstaat:

2. Wanneer een lidstaat voor hetzelfde 
gebied meer dan een bevoegde autoriteit op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau 
heeft, of wanneer de overeenkomstig lid 1 
aangewezen bevoegde autoriteiten 
specifieke verantwoordelijkheden voor 
officiële controles aan andere openbare 
autoriteiten mogen overdragen, wordt 
gegarandeerd dat er:

Or. es

Motivering

Een lidstaat kan niets opdragen, aangezien hem niets is toegewezen. De verantwoordelijkheid 
moet bijgevolg liggen bij de bevoegde autoriteiten van een lidstaat en niet bij de lidstaat zelf.

Amendement 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures instellen om te zorgen voor 
doelmatige en doeltreffende coördinatie 
tussen alle betrokken autoriteiten en de 
consistentie en doeltreffendheid van de 
officiële controles of andere officiële 
activiteiten op zijn hele grondgebied te 
waarborgen;

a) procedures worden ingesteld om te 
zorgen voor doelmatige en doeltreffende 
coördinatie tussen alle betrokken 
autoriteiten en de consistentie en 
doeltreffendheid van de officiële controles 
of andere officiële activiteiten op zijn hele 
grondgebied te waarborgen;

Or. es

Amendement 220
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures instellen om te zorgen voor 
doelmatige en doeltreffende coördinatie 
tussen alle betrokken autoriteiten en de 
consistentie en doeltreffendheid van de 
officiële controles of andere officiële 
activiteiten op zijn hele grondgebied te 
waarborgen;

a) procedures instellen om te zorgen voor 
doelmatige en doeltreffende coördinatie 
tussen alle betrokken autoriteiten en de 
consistentie en doeltreffendheid van de 
officiële controles of andere officiële 
activiteiten op zijn hele grondgebied te 
waarborgen, om onder meer te vermijden 
dat de verschillende bevoegde autoriteiten 
de ondernemingen binnen een 
kalenderjaar aan hetzelfde type controles 
onderwerpen;

Or. it

Amendement 221
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één autoriteit aanwijzen die Schrappen
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verantwoordelijk is voor de coördinatie 
van de samenwerking en de contacten met 
de Commissie en de andere lidstaten in 
verband met officiële controles en andere
officiële activiteiten die op dat gebied 
worden verricht.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen is de vereiste om één autoriteit te hebben niet de meest praktische 
oplossing en vernietigt deze werkprocessen en systemen. In sommige landen zouden twee 
autoriteiten de verantwoordelijkheid voor de biologische landbouw kunnen delen. Het moet 
voor de lidstaten mogelijk blijven om de taken van het contactpunt over meerdere autoriteiten 
te verdelen, uiteraard op voorwaarde dat de wijze waarop duidelijk wordt omschreven.

Amendement 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één autoriteit aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
de samenwerking en de contacten met de 
Commissie en de andere lidstaten in 
verband met officiële controles en andere 
officiële activiteiten die op dat gebied 
worden verricht.

b) één of meer autoriteiten worden 
aangewezen die verantwoordelijk zijn voor 
de coördinatie van de samenwerking en de 
contacten met de Commissie en de andere 
lidstaten in verband met officiële controles 
en andere officiële activiteiten die op dat 
gebied worden verricht.

Or. es

Motivering

Om een doeltreffende coördinatie te garanderen hoeft er niet noodzakelijkerwijs met slechts 
één verantwoordelijke autoriteit te worden gewerkt.

Amendement 223
Eric Andrieu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één autoriteit aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
de samenwerking en de contacten met de 
Commissie en de andere lidstaten in 
verband met officiële controles en andere 
officiële activiteiten die op dat gebied
worden verricht.

b) ◌◌้n้ autoriteit aanwijzen die 
verantwoordelijk is voor de co๖rdinatie 
van de samenwerking en de contacten met 
de Commissie en de andere lidstaten in 
verband met offici◌l๋e controles en andere 
offici◌l๋e activiteiten die in elk van de door 
de lidstaat bepaalde sectoren worden 
verricht, zodat alle in punt 2 van artikel 1 
bedoelde domeinen worden bestreken.

Or. fr

Motivering

De in punt 2 van artikel 1 bepaalde domeinen zijn zeer ruim (bv. domein 2 bestrijkt zowel de 
veiligheid als de eerlijkheid van voedsel). De Franse autoriteiten willen zelf de sectoren 
kunnen samenstellen waarvoor ◌◌้n้ autoriteit moet worden aangewezen.

Amendement 224
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) één controleregister instellen door 
één managementinformatiesysteem te 
creëren om te zorgen voor coördinatie 
tussen de entiteiten die betrokken zijn bij 
het toezicht op en het beheer van de 
controles, welk register de 
nalevingscontroles omvat als bedoeld in 
titel VI van Verordening (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the financing, management and 
monitoring of the common agricultural 
policy].
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Or. it

Amendement 225
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de verificatie 
van de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving, kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles aan een of meer 
controleautoriteiten voor biologische 
producten opdragen. In dat geval kennen 
zij aan elke van deze autoriteiten een 
codenummer toe.

3. De bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de verificatie 
van de naleving van de in artikel 1, lid 2,
onder j), bedoelde regelgeving, kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles aan een of meer 
controleautoriteiten voor biologische 
producten en biologische productie 
opdragen. In dat geval kennen zij aan elke 
van deze autoriteiten een codenummer toe.

Or. bg

Amendement 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de overeenkomstig lid 2, onder b), 
aangewezen autoriteit;

b) de overeenkomstig lid 2, onder b), 
aangewezen autoriteiten;

Or. es

Motivering

Omwille van de consistentie met lid 1.
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Amendement 227
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, met inbegrip van regelgeving 
betreffende specifieke risico's die zich 
kunnen voordoen als gevolg van de 
aanwezigheid van uitheemse soorten in de 
Unie.

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving.

Or. de

Motivering

Omdat de sectorale voorschriften met betrekking tot plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen uit deze verordening zijn gehaald, is deze regelgeving in deze 
verordening niet nodig.

Amendement 228
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, met inbegrip van regelgeving 
betreffende specifieke risico's die zich 
kunnen voordoen als gevolg van de 

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving.
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aanwezigheid van uitheemse soorten in de 
Unie.

Or. de

Amendement 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde
regelgeving, met inbegrip van regelgeving 
betreffende specifieke risico's die zich 
kunnen voordoen als gevolg van de 
aanwezigheid van uitheemse soorten in de 
Unie.

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van de 
regelgeving.

Or. es

Motivering

In samenhang met het voorgestelde toepassingsgebied.

Amendement 230
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 

5. De lidstaten mogen aan de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
verantwoordelijkheid opdragen controles 
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uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, met inbegrip van regelgeving 
betreffende specifieke risico's die zich 
kunnen voordoen als gevolg van de 
aanwezigheid van uitheemse soorten in de 
Unie.

uit te voeren met het oog op de verificatie 
van de naleving of toepassing van andere 
dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde
regelgeving.

Or. en

Amendement 231
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de middelen 
vaststellen waarmee de in lid 4 bedoelde 
informatie openbaar wordt gemaakt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 232
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de middelen 
vaststellen waarmee de in lid 4 bedoelde 
informatie openbaar wordt gemaakt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen
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Or. en

Amendement 233
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de middelen 
vaststellen waarmee de in lid 4 bedoelde 
informatie openbaar wordt gemaakt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wanneer het doel is te zorgen voor basiscommunicatie tussen de lidstaten of tussen de 
lidstaten en de Commissie of het publiek, is er geen wetgeving nodig.

Amendement 234
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de middelen 
vaststellen waarmee de in lid 4 bedoelde 
informatie openbaar wordt gemaakt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de middelen 
vaststellen waarmee de in lid 4 bedoelde 
informatie openbaar wordt gemaakt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. De 
middelen waarmee de in lid 4 bedoelde 
informatie voor het publiek openbaar 
wordt gemaakt omvatten in elk geval 
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publicatie op het internet.

Or. en

Amendement 235
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beschikken over regelingen om de 
onpartijdigheid, kwaliteit en consistentie
van de officiële controles en andere 
officiële activiteiten op alle niveaus te 
waarborgen;

b) beschikken over regelingen om de 
onpartijdigheid, kwaliteit en het behalen 
van de eenvormige doelstelling van de 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten op alle niveaus te waarborgen;

Or. de

Motivering

Consistentie van de controles is wegens de uiteenlopende voorwaarden van zowel de 
verschillende sectoren als de nationale controlesystemen niet haalbaar. Er moet veeleer 
worden gegarandeerd dat dankzij de controles de afgesproken doelstellingen in gelijke mate 
worden bereikt.

Amendement 236
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beschikken over regelingen om de 
onpartijdigheid, kwaliteit en consistentie 
van de officiële controles en andere 
officiële activiteiten op alle niveaus te 
waarborgen;

b) beschikken over regelingen om de 
onafhankelijkheid, kwaliteit en 
consistentie van de officiële controles en 
andere officiële activiteiten op alle niveaus 
te waarborgen;

Or. en
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Motivering

Om belangenconflicten te vermijden moeten de bevoegde autoriteiten of de gemachtigde 
instanties die officiële controles uitvoeren, volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten die 
zij aan officiële controles onderwerpen.

Amendement 237
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beschikken over regelingen om de 
onpartijdigheid, kwaliteit en consistentie 
van de officiële controles en andere 
officiële activiteiten op alle niveaus te 
waarborgen;

b) beschikken over regelingen om de 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
kwaliteit en consistentie van de officiële 
controles en andere officiële activiteiten op 
alle niveaus te waarborgen;

Or. en

Amendement 238
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beschikken over regelingen om te 
waarborgen dat de personeelsleden die 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten verrichten, vrij van 
belangenconflicten zijn;

c) beschikken over regelingen om te 
waarborgen dat de personeelsleden die 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten verrichten, onafhankelijk en 
vrij van belangenconflicten zijn;

Or. en

Motivering

Om belangenconflicten te vermijden moeten de medewerkers die officiële controles en andere 
officiële activiteiten uitvoeren, volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten die zij aan 
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officiële controles onderwerpen.

Amendement 239
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beschikken over regelingen om te 
waarborgen dat de personeelsleden die 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten verrichten, vrij van 
belangenconflicten zijn;

c) beschikken over regelingen om te 
waarborgen dat de personeelsleden die 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten verrichten, vrij van 
belangenconflicten zijn en zijn op geen 
enkele wijze verbonden met of afhankelijk 
van de exploitant die zij controleren;

Or. en

Amendement 240
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) beschikken over, of hebben toegang tot, 
een voldoende aantal behoorlijk 
gekwalificeerde en ervaren 
personeelsleden, zodat de officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
doelmatig en doeltreffend kunnen worden 
verricht;

e) beschikken in overeenstemming met de 
uit de leden 1 en 2 van artikel 1 
voortvloeiende controleplichten over 
behoorlijk gekwalificeerde en ervaren 
personeelsleden, zodat de officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
doelmatig en doeltreffend ten volle kunnen 
worden verricht;

Or. de

Motivering

De bepaling “voldoende” is hier niet concreet genoeg. Het is belangrijk dat voor de 
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controleafdelingen dusdanig in personeel wordt voorzien dat alle voorgeschreven en 
noodzakelijke controles zonder beperking kunnen worden verricht. De uitdrukking “toegang 
tot personeelsleden” kan er op wijzen dat hiermee ook privé-inspecteurs worden bedoeld. Dat 
zou zorgwekkend zijn omdat daardoor de onafhankelijkheid van de officiële controles in het 
gedrang kan komen.

Amendement 241
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) beschikken over, of hebben toegang tot, 
een voldoende aantal behoorlijk 
gekwalificeerde en ervaren 
personeelsleden, zodat de officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
doelmatig en doeltreffend kunnen worden 
verricht;

e) beschikken over, of hebben toegang tot, 
een voldoende aantal onafhankelijke, 
behoorlijk gekwalificeerde en ervaren 
personeelsleden, zodat de officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
doelmatig en doeltreffend kunnen worden 
verricht;

Or. en

Motivering

Om belangenconflicten te vermijden moeten de medewerkers die officiële controles of andere 
officiële activiteiten uitvoeren, volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten die zij aan 
officiële controles onderwerpen.

Amendement 242
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zijn ambtenaren van de bevoegde 
autoriteit of van een onafhankelijk 
openbaar orgaan dat door de bevoegde 
autoriteit gedelegeerd is om officiële 
controles of andere officiële activiteiten te 
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verrichten.

Or. en

Motivering

Om belangenconflicten te vermijden moeten de medewerkers die officiële controles of andere 
officiële activiteiten uitvoeren, volledig onafhankelijk zijn van de exploitanten die zij aan 
officiële controles onderwerpen.

Amendement 243
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) besteden bij de verrichting van 
officiële controles de nodige zorg en 
aandacht wanneer zij 
levensmiddelenzendingen tijdens het 
transport verwerken, teneinde 
beschadiging of verslechtering van de 
kwaliteit van de levensmiddelen te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 244
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de bevoegde autoriteiten worden 
opleidingsprogramma's ontwikkeld en 
uitgevoerd om te waarborgen dat de 
personeelsleden die officiële controles en 
officiële activiteiten verrichten, de onder 
a), b) en c) bedoelde opleiding ontvangen.

Door de bevoegde autoriteiten worden 
opleidingsprogramma's ontwikkeld en 
uitgevoerd om te waarborgen dat de 
personeelsleden die officiële controles en 
andere officiële activiteiten verrichten, de 
onder a), b) en c) bedoelde opleiding 
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ontvangen.

Or. pl

Amendement 245
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te waarborgen dat de in lid 1, 
onder e), en lid 2 bedoelde 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten over de noodzakelijke 
kwalificaties, vaardigheden en kennis 
beschikken, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften voor de specifieke 
vereisten voor de kwalificatie en opleiding 
van die personeelsleden in het licht van de 
wetenschappelijke en technische kennis 
die vereist is om officiële controles en 
andere officiële activiteiten op elk van de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde gebieden te 
verrichten.

Schrappen

Or. de

Motivering

Voorschriften met betrekking tot de noodzakelijke kwalificaties en opleiding zijn mogelijk van 
invloed op opleidingsverordeningen e.d. en vormen dan een schending van het 
subsidiariteitsbeginsel. In bijlage II van deze verordening worden reeds de onderwerpen 
vermeld die voor de opleiding van het personeel in acht moeten worden genomen.

Amendement 246
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te waarborgen dat de in lid 1, 
onder e), en lid 2 bedoelde 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten over de noodzakelijke 
kwalificaties, vaardigheden en kennis 
beschikken, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften voor de specifieke 
vereisten voor de kwalificatie en opleiding 
van die personeelsleden in het licht van de 
wetenschappelijke en technische kennis 
die vereist is om officiële controles en 
andere officiële activiteiten op elk van de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde gebieden te 
verrichten.

Schrappen

Or. en

Amendement 247
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te waarborgen dat de in lid 1, 
onder e), en lid 2 bedoelde 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten over de noodzakelijke 
kwalificaties, vaardigheden en kennis 
beschikken, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften voor de specifieke 
vereisten voor de kwalificatie en opleiding 
van die personeelsleden in het licht van de 
wetenschappelijke en technische kennis 
die vereist is om officiële controles en 
andere officiële activiteiten op elk van de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde gebieden te 
verrichten.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het personeel moet over de nodige kwalificaties, vaardigheden en kennis beschikken. 
Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, moeten echter de lidstaten en hun bevoegde 
autoriteiten hiervoor zorgen, waardoor dit punt overbodig is.

Amendement 248
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te waarborgen dat de in lid 1, 
onder e), en lid 2 bedoelde 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten over de noodzakelijke 
kwalificaties, vaardigheden en kennis 
beschikken, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften voor de specifieke 
vereisten voor de kwalificatie en opleiding 
van die personeelsleden in het licht van de 
wetenschappelijke en technische kennis 
die vereist is om officiële controles en 
andere officiële activiteiten op elk van de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde gebieden te 
verrichten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Specifieke kwalificaties voor personeelsleden en opleidingseisen voor de uitvoering van 
officiële controles moeten binnen de beoordelingsvrijheid en de bevoegdheid van de lidstaten 
vallen.

Amendement 249
Martina Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om te waarborgen dat de in lid 1, 
onder e), en lid 2 bedoelde personeelsleden 
van de bevoegde autoriteiten over de 
noodzakelijke kwalificaties, vaardigheden 
en kennis beschikken, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 139 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de voorschriften voor de 
specifieke vereisten voor de kwalificatie en 
opleiding van die personeelsleden in het 
licht van de wetenschappelijke en 
technische kennis die vereist is om 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten op elk van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde gebieden te verrichten.

3. Om te waarborgen dat de in lid 1, 
onder e), en lid 2 bedoelde personeelsleden 
van de bevoegde autoriteiten over de 
noodzakelijke kwalificaties, vaardigheden 
en kennis beschikken, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 139 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de voorschriften voor de 
specifieke vereisten voor de kwalificatie en 
opleiding van die personeelsleden in het 
licht van de wetenschappelijke en
technische kennis die vereist is om 
officiële controles en andere officiële 
activiteiten op elk van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde gebieden te verrichten, ermee 
rekening houdend dat deze gedelegeerde 
handelingen aangepast moeten zijn aan 
de specifieke kenmerken van elke lidstaat.

Or. en

Amendement 250
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen de diensten van een 
bevoegde autoriteit meer dan een eenheid 
bevoegd is officiële controles of andere 
officiële activiteiten te verrichten, moet er 
worden gezorgd voor doelmatige en 
doeltreffende coördinatie en samenwerking 
tussen die eenheden.

4. Indien binnen de activiteiten van een 
bevoegde autoriteit meer dan een eenheid 
bevoegd is officiële controles of andere 
officiële activiteiten te verrichten, moet er 
worden gezorgd voor doelmatige en 
doeltreffende coördinatie en samenwerking 
tussen die eenheden.

Or. pl
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Amendement 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten stellen de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde audits 
op verzoek aan de Commissie ter 
beschikking.

2. De bevoegde autoriteiten stellen de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde audits 
op een met redenen omkleed verzoek aan 
de Commissie ter beschikking.

Or. es

Motivering

De Commissie moet redenen opgeven waarom ze deze informatie vraagt om te vermijden dat 
ze de lidstaten om informatie verzoekt .

Amendement 252
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde 
audits vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften voor 
de uitvoering van de in lid 1 bedoelde 
audits vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen richtsnoeren voor 
de uitvoering van de in lid 1 bedoelde 
audits vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. de

Motivering

Tal van lidstaten beschikken reeds over goed functionerende auditsystemen. Uitvoerige 
voorschriften, die mogelijk hoge kosten of meer personeel met zich meebrengen, zijn niet 
nodig. Zo nodig kunnen de lidstaten met bijvoorbeeld richtsnoeren worden ondersteund.

Amendement 254
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besluiten van de bevoegde autoriteiten 
betreffende natuurlijke en rechtspersonen

Besluiten van de bevoegde autoriteiten 
betreffende exploitanten

Or. pl

Amendement 255
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen besluiten betreffende natuurlijke of 
rechtspersonen die de bevoegde 
autoriteiten krachtens artikel 53, artikel 64, 

Tegen besluiten betreffende exploitanten
die de bevoegde autoriteiten krachtens 
artikel 53, artikel 64, leden 3 en 5, 
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leden 3 en 5, artikel 65, artikel 134, lid 2, 
en artikel 135, leden 1 en 2, nemen, kunnen 
die personen overeenkomstig het nationale 
recht in beroep gaan.

artikel 65, artikel 134, lid 2, en artikel 135, 
leden 1 en 2, nemen, kunnen die personen 
overeenkomstig het nationale recht in 
beroep gaan.

Or. pl


